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Hicaz Ilahis
G# Yüce Sultanım derde dermânım
Bedende cânım Hû dimek ister
Ey derde derman Ey Gani subhan
Bedende bu cân Hû dimek ister
Alîmsin alîm bilirsin halim
Ağzımda dilim Hû dimek ister
Yunus postunda gönül dostunda
Sırat üstünde Hû dimek ister
C# Hu
Çün çün doğup tuttu cihan,
yüzünü hüsnün güneşi Ya ya Resulallah
Kıl kıl şefaat ya ya ya şefialimü müznibin iş fa alena
Kim kim ola sevmeye bu
veçhile sen sen mahiveşi ya ya Resulallah
Kıl kıl şefaat ya ya ya şefialimü müznibin iş fa alena
Ru ruşeni virdi budur
kulle gada gadatin ve aşı ya ya Resulallah
Kıl kıl şefaat ya ya ya şefialimü müznibin iş fa alena

Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın,
Göçdü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah
Çağrışır dellallar inanmaz mısın,
Göçdü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah
YUNUS sen bu dünyaya niye geldin,
Gece gündüz Hakkı zikretsin dilin Allah Allah
Evliya’ya uğramaz ise yolun,
Göçdü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah
Kaside
Ey garip bülbül diyarın kandedir aman aman,
Bir haber ver, gülizarın kandedir
Sen bu ilde kimseye yar olmadın aman aman,
Var senin elbette yarın kandedir
Gökte uçarken yere indirdiler aman aman,
Çar ednasın bendlerine urdular
Nur iken adın Niyazi koydular aman aman,
Şol ezelki itibarın kandedir

Mail oldum bahçesinde hurmaya,
takatim kalmadı asla durmaya
Ol Medine ravzasını görmeye,
Görmeyince alma Ya Rabb canımı
Derviş Yunus söyler bu sözü candan
Ya Rabbi ayırma dinden imandan
Okusam Ravza’da Sure Kur’an’dan
Ermeyince alma ya Rab canımı
Dağlar ile taşlar ile, çağırayım Mevlam seni,
Seherlerde kuşlar ile, çağırayım Mevlam seni
Gök yüzünde Isa ile, Tur dağında Musa ile,
Elindeki asa ile, çağırayım Mevlam seni
Yunus söyler diller ile, Hakkı seven kullar ile
Ol Fahri bilenler ile, Çağırayım Mevlam seni

Te aşşaktübi envari cemalek,
dehaltü ya ya ya Resulallah cemalek,
Fe er cünazimül ahkar visalek,
Dahilek ya ya ya Resullah dahilek,
Selim Selim Selim Ya Selam
Selim Selim Selim Ya Selam
Gir semaa zikrile gel, yane yane Hu deyu
Er sefayı, Aşkı Hakka, yane yane Hu deyu
Gördüler Hu kaplamış hep, onsekiz bin alemi,
Feyz alırlar, cümle Huden, yane yane Hu deyu
Zat-ı Hakka buldular buluştular bu Hu ile
Dost göründü, her taraftan, yane yane Hu deyu
Ey Niyazi gönlüne aşıkların hikmet dolar
Künti kenzin haznesinden yane yane Hu deyu
Hayy Hayy Hayy Allah

Ali almış sancağını eline,
çekilip giderler mahşer yerine,

Ey aşıkan ey aşıkan illallah hu
Aşk mezheb ü dindir bana illallah hu

Hasan-ı-Hüseyni almış yanına.
Ah ümmetim diye ağlar Muhammed

Gördü gözüm dost yüzünü illallah hu
Yas kamu düğündür bana illallah hu

Yunus eydür gelin kadrin bilelim,
Fırsat elde iken tevhîd idelim

Yunus seni din edindi illallah hu
din nedir iman edindi illallah hu

Ruhu için çok salavat verelim,
Ah ümmetim diye ağlar Muhammed
½ time Meded Allah sana sundum elimi
Bizi ol dost Muhammed’den ayırma
Gayrı kime arz ideyim halimi
Bizi ol dost Muhammed’den ayırma
Sinan Ümmi soyler sozu gümansız
Niderler cesedi içinde cansız
Huri gılman gerekmez bana ansız
Bizi ol dost Muhammed’den ayırma
Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u Yezdanı
Gavsül Azam Geylani Sultan Abdülkadir’in
Hak La İlahe İllallah/Hu La İlahe İllallah
Allah Allah Allah Allah İllallah
Bahçesinde gül olsam ocağında kül olsam
Kapusunda kul olsam Sultan Abdülkadir’in
Hak La İlahe İllallah/Hu La İlahe İllallah
Allah Allah Allah Allah İllallah
Gelin gidelim efendim Allah yoluna
Feryâd edelim efendim Allah yoluna
Derdine düşme efendim Yolundan şaşma
Hiç şerik koşma efendim Allah yoluna
Yunus’un sözü efendim Köz olmuş özü
Kan ağlar gözü efendim Allah yoluna
Gönül hayran oluptur aşk elinden,
Ciğer büryan oluptur aşk elinden.
Niceler tac-ü tahtı, mal-ü mülkü,
Koyup uryan oluptur aşk elinden.
Koyup İbrahim Edhem tac-u tahtı,
Yeri külhan oluptur aşk elinden.
Yunus Emre de bu hasretle zârı,
Acep mihman oluptur aşk elinden.

A4 Hicaz Tevhid
Ilahi a 4th up from asma (or an octave + a 4th)
Şeyh en`Lil-lah, ya ya Muhyeddin…
Şeyh en`Lil-lah, ya ya Rufai…
Şeyh en`Lil-lah, ya ya Bedevi…
Şeyh en`Lil-lah, ya ya Dussuki…
Şeyh en`Lil-lah, ya ya Nureddin…
Şeribtü bi ke'si üns ünsi, min tin ül hamreti
Ah Ya sakin tanta ya Seyyid ya Ahmed,
Ya Hu ya Bedevi
Aman ya Bedevi,
Ya şeyh el arab ya Seyyid ya Ahmed,
Ya Hu ya Bedevi…
Ente Ahmed, ül Bedevi, Bedevi,
Kutb ül Kutb ül, bilâ hâfa
Ah ya sakin tanta ya Seyyid ya Ahmed,
Ya Hu Ya Bedevi
Aman ya Bedevi,
Ya şeyh el arab ya Seyyid ya Ahmed,
Ya Hu ya Bedevi…
Askın meyine kandın, n'oldun ah gönül n'oldun
Uçdun ah gönül uçdun, deniz deryalar gecdin
Gurbet ellere düşdün, n'oldun ah gönül n'oldun
Ya Rabbi ya ya Settar ya Settar
Ebil Musta el Arabi
El Haşimi el Muhtar el Muhtar
Nebiyye kulle Nebi
Ya Hudâ de revahili
Ve cemale be vasili
Belliguni ve sahili
Hame kalbi ve hatiri
ey Habib ve Tabib el Kulub

