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BİR ŞAH OLSAM 
Bir şah olsam hükmeylesem cihana  
Başta haksızlığı yıkar giderdim  
Okullar yapardım bütün insana  
Cehaleti kökten yakar giderdim 
 
Fabrikalar kurar idim her yerde  
İkiliği komaz idim bu serde 
Ayrı gözle bakamazdım bir ferde  
Cihana bir gözle bakar giderdim 
 
Bir insan severdim biri de Allah 
Ondan başkasına tapmazdım billah  
Ne Kudüs kalırdı ne de beytullah  
Oraya bir bostan eker giderdim 
 
 



 
İnsanlıktan başka olmazdı Cennet  
Bir olursu İsa, Musa, Muhammet  
Hiç ayrı olmazdı din ve tarikat  
Mezhepler bağını söker giderdim 
 
Bir olurdu zengin fakir her zaman  
Bütün hastalara olurdum derman  
Ne gavur kalırdı ne de müslüman  
Tümünü bir yola çeker giderdim 
 

 
 
 
 
O günü görseydim gönlüm gülerdi  
Bütün dünya halkı bayram ederdi  
Ne bir silah ne bir atam kalırdı  
Bir derin deryaya döker giderdim 
 
Gece gündüz çalışırdım millete  
Bir faydalı kul olurdum devlete  
Bir ırmak misali güneşten öte  
Başka dünyalara akar giderdim 
 
 
Uyanırdı bizden mantıkla hisler  
Taş atmazdı bize softa iblisler  
Tutmazdı bizleri cahil kabuslar  
Yobazlara şimşek çakar giderdim 
 
 



Her zaman yaşardık namusla arla  
Çalışırdı insan ticaret karla  
Dünyayı ederdim koca bir tarla  
Birlik tohumunu eker giderdim 
 
Bir devlet ederdim bu ulu hanı 
O zaman sürerdik yolu erkanı 
İnsanı ayıran o kör şeytanı 
Boynuna bir zincir takar giderdim 
 
Gerçek insanlarla eder idim Cem 
Seçerdim orada iyi ile kem 
Doğrulardan yana olurdum her dem 
İrtica kolunu büker giderdim 
 
Kul Ahmet der varlığımız bitmezdi 
İnsanoğlu yanlış yola gitmezdi 
Ayrı ayrı devlet icap etmezdi 
Dünyaya bir bayrak diker giderdim 
 
 
YAZ GELİP DE ÜÇ AYLARI DOĞUNCA 
 
Yaz gelip de üç ayları doğunca 
Filizlenip fidan olur ağaçlar 
Dağlar burcu burcu çiçek açınca 
Güzellere seyran olur ağaçlar 
 
Yaprakları temiz koku taşırır 
Dallarında kızlar güller devşirir 
İnsanlara türlü yemek pişirir 
Semalara duman olur ağaçlar 
 
Davul olur meydanları inletir 
Müzik olur nice halkı dinletir 
Hele şu saz çok dertleri söyletir 
Dertli kaval keman olur ağaçlar 
 
Kimi düzgün kimisi de yan olur 
Tüm kuşları dallarına kondurur 
Yeryüzünü bir cennete döndürür 
İnsanlara mihman olur ağaçlar 
 
Kul Ahmet’im gölge olur gidene 
Mahsulü bol verir hizmet edene 
Meyvaları şifa verir bedene 
Çok dertlere derman olur ağaçlar 
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