Mevlana Celaleddin 'de (ks) , Resulullah (as) aşkı

Men bende-i Kur'anem eğer can darem
Men hak-i reh-i Muhammed Muhtarem
Eğer nakl küned cüz iyn kes ez güftarem
Bizarem ez o , ve ze an sühan bizarem
Ben ,eğer can taşıyorsam Kur'anın kulu ve kölesiyim
Ben ,Seçilmiş Peygamber Hz. Muhammed 'in (as)
yolunun toprağıyım
Bir kimse, bundan başkasını, benim sözümden naklederse
Ben, O nakleden kişiden de , o sözden de bizarım.

Ma saye-i Hüdayim ve ez nur-i Mustafayim
Dürr-i giran bahaim ender sadef çekide
Herkes be çeşm-i suret ma ra küca şinased
Ma nur-i Kibriyaim der ab u gil içinde
Biz , Allahü Sübhanehu ve Teala'nın sayesiyiz ve
Hz. Muhammed Mustafa 'nın (as) nurundanız.
Sadef içine damlamış çok kıymetli bir inciyiz
Herkes, baş gözü ile bizi nerden görecek?
Biz, Allahü Sübhanehu ve Teala'nın su ve balçık
içinde zuhur etmiş nuruyuz.

Akl kurban kün be piş-i Mustafa
'Hasbiyellah' gu ki Allahümme kefa
Aklı, Hz.Muhammed Mustafa'nın (as) önünde kurban et
'Hasbiyellah' de ki , kula , Allahü Sübhanehu
ve Teala yeter

Dest ra ender Ehad u Ahmed bi zen
Ey birader! vare ez bu cehl-i ten
Ehad olan Allahü Sübhanehu ve Teala 'ya ve
Hz.Ahmed ü Mahmud Muhammed Aleyhisselam 'a
sıkıca yapış ki , ey kardeş !, ten Ebu Cehlinden
kurtulasın.

Aşkest tarik-i rah-ı peygamber-i ma
Ma zade-i aşkim , aşkest mader-i ma
Bizim Peygamberimiz' in (as) yolu aşktır
Biz Aşkzadeyiz. Anamız aşktır.

Merhamet kün , hak-i payet ruy-i Monla ruz u şeb
Ahmed ü Mahmud Ebul Kasım Muhammed Mustafa
Ya Ahmed ü Mahmud Ebul Kasım Muhammed
Mustafa (as)
Senin ayağının tozu olan Molla Celaleddin'in
yüzüne merhamet kıl.

Emruz her küca ki neşatest u zevk u şevk
Asar-ı fazl-ı vücüd u kemal-i Ahmedest
Bu gün her nerde ki sevinç , zevk ve safa vardır
Hz. Muhammed Mustafanın (as) vücüdunun
ve kemalinin fazlındandır.
Ya Habiballah Resul-i hakk-ı yekta tuyi
Ber güzin- i zül celal , pak u bihemta tuyi
Nazenin-i Hazret-i Hak sadr u bedr-i kainat
Nur-ı çeşm-i enbiya , çeşm-i cerağ-ı ma tuyi
Ya Resulallah tu dani ümmetanet acizet
Rehnüma-yı acizan bi ser u bi pa tuyi
Şems-i Tebrizi ki dared nat-ı peygamber zeber
Mustafa vü mücteba an seyyid-i e'la tuyi
Ey Allahü Sübhanehu ve Teala'nı sevgilisi !
Sen ,Bir olan Hakkın Resulusün
Sen, Allahü Sübhanehu ve Teala tarafından seçilmiş ,
pak ve emsalsiz bir kulsun.
Allahü Sübhanehu ve Teala'nın nazlı peygamberi,
Sen Enbiyanın göz nuru ve bizim gözümüz ve
çerağımızsın
Ya Resulallah! Sen ümmetinin aciz olduğunu bilirsin.
Başsız ve ayaksız olan acizlerin önderi ve kurtarıcısı

sensin.
Şems-i Tebrizi , O yüce Peygamberin vasfını yüceltir.
Sen Efendiler Efendisi Mustafa ve Müctebasın.

Yek dehan hahem be pehna-yı felek
Ta bi guyem vasf-ı an reşk-i melek
Gökler kadar geniş bir ağız isterim ki
O, meleklerin bile kıskandığı güzeli vasf edeyim

Ba Muhammed bud aşk -ı pak çift
Behr-i aşk o ra Hüda levlake güft
Müntehi der aşk -ı o çün bud ferd
Pes mer o ra ze enbiya tahsis kerd
Pak aşk Muhammed aleyhşsselam ile eşti
Allahü Sübhanehu ve Teala , O'na ' sen
olmasaydın felekleri yaratmazdım 'dedi.
Hasılı o aşkta tek idi
Onun için ,Allahü Sübhanehu ve Teala
O'nu Peygamberler içinden seçti.

Güft tuba men raani Mustafa
Vellezi bi basar limen vechi raa
Çün çerağı nur-i şemi ra keşid
her ki dide o ra yakıyn an şem' did
Hz. MUhammed Mustafa (as) 'ne mutlu beni
görene ve benim yüzümü göreni görene ' buyurdu.
Bir mumdan yanmuış olan çerağı gören
O mumu yakıynen görmüş gibi olur.
(Mevlana Celaleddin (ks), Mesnevi ve Rubailer' den)

