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Neva
D Zahid bize ta’neyleme
*Illallah Hu Hu Ya Hu Yan men Hu
Hak ismin okur dilimiz
*Illallah Hu Hu Ya Hu Yan men Hu
Sakın efsane söyleme, *
Hazrete varır yolumuz *
Halveti yolun güderiz *
Çekilir Hakka gideriz *
Gazayı ekber ederiz *
Imam Alidir ulumuz *
Muhyi Sana olan himmet *
Aşık isen cana minnet *
Elif Allah Mim Muhammed *
Kisvemizdedir dalımız *
Vakt-i seherde, açıla perde
Düştüğüm yerde
Dermân Sen’dendir (Hay, hay)
İhsân Sen’dendir
Düşmüşem kaldır, minnettim oldur
Ağlatma güldür
Dermân Sen’dendir (Hay, hay)
İhsân Sen’dendir
Derviş Himmet’e
Çâre vuslata, derd-i firkate
Dermân Sen’dendir (Hay, hay)
İhsân Sen’dendir
N’oldu bu gönlüm, N’oldu bu gönlüm
derd ü gamınla gamınla doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm, Yandı bu gönlüm
yanmakta safa safa buldu bu gönlüm
Bayrâmî imdi, Bayrâmî imdi,
Bayram edersin edersin yâr ile şimdi
Hamd ü senâlar
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm
Kaside

Subhan Allah Sultan Allah,
Ya Nureddin Şey-en lillah illallah Hu Hu
Dolap niçin inilersin,
Derdim vardır inilerim illallah Hu Hu
Ben Mevlaya aşık oldum,
Anın için inilerim illallah Hu Hu
Benim adım dertli dolap,
Suyum akar yalap yalap illallah Hu Hu
Böyle emreylemiş çalap,
Anın için inilerim illallah Hu Hu
Aşık Yunus eder ahı,
Göz yaşı siler günahı illallah Hu Hu
Hakka aşıkım billahi,
Anın için inilerim illallah Hu Hu
Can Yine Bülbül Oldu, Can Yine Bülbül Oldu
Hâr açılıp gül oldu medet, medet, medet
Hâr açılıp gül oldu
Göz kulak oldu her yer, Göz kulak oldu her yer
Her ne ki var olundu medet, medet, medet
Her ne ki var olundu
Ferhat bugün ben oldum, Ferhat bugün ben oldum
Varlık dağını deldim medet, medet, medet
Varlık dağını deldim
Şirinime varmaya, Şirinime varmaya
Her canibim yol oldu medet, medet, medet
Her canibim yol oldu
Geç ak ile kareden, Geç ak ile kareden
Halkı çıkar areden medet, medet, medet
Halkı çıkar areden
Niyazi der buradan, Niyazi der buradan
Durma sana gel oldu medet, medet, medet
Durma sana gel oldu

Bir tahta yaratmışsın, Hâlim anda yazmışsın
Mevlâm ne yazdın anda, Kullar anı ne bilsün
Kerim Allah Aman Allah Rahim Allah
Eğer hayır eğer şer, Eğer avret eğer er
Yazısında gülmeyen, Sâir yerde ne gülsün
Kerim Allah Aman Allah Rahim Allah
Yedi tamu yarattın, Kâfirlere va’dettin
Ana mü’minler girmez, Hazzı olanlar girsün
Kerim Allah Aman Allah Rahim Allah
Sekiz cennet yarattın, Hâbîbine va’dettin
Ana kâfirler girmez, Mü’minlere ne dersin
Kerim Allah Aman Allah Rahim Allah
Kaside
Vasıl Olmaz kimse Hakka cümleden dur olmadan,
Kenz açılmaz bir gönülde, tâki pür nur olmadan
Sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ide Hak,
Padişah konmaz sarâya, hane mamur olmadan
Mutukable ente mutu sırrını fehm eyleyen,
Haşrü neşri gördü burda nefha-i sûr olmadan

Ben dost ile dost olmuşam hu, hu ya hu,
Kimseler dost olmaz bana hu, hu ya hu
Münkirler bakıp gülüşür hu, hu ya hu,
Selam dahi vermez bana hu, hu ya hu
Ben dost ile dost olayım, hu, hu ya hu,
Canımı feda kılayım.
Ölmezden evvel öleyim, hu, hu ya hu,
Dünya bâki kalmaz bana.
Aşık Yunus bir nice dem hu, hu ya hu,
Fani cihanı terk idem hu, hu ya hu
Yane yane dosta gidem hu, hu ya hu,
Perde hicab olmaz bana hu, hu ya hu
Hâlet ile bana bir hâl göründü
Bir yeşil sancaklı sultân göründü
Gözümün gördüğün söylerim size
Bir yeşil sancaklı sultân göründü
Âşık Yunus sana sıdkile tapar
Tapmayanlar doğru yollardan sapar
Ey Allah’ım bizi günahdan kurtar
Bir yeşil sancaklı sultân göründü
Kaside

Bir acaip derde düşmüş Şemsi yanıyor müdam
Hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan

Cân ellerinden gelmişem / Fânî mekânı n’eylerem
Ol mülke meylim salmışam / Ben bu cihânı n’eylerem

Hak yarattı alemi, Aşkına Muhammedin
Ay ve günü yarattı, Şevkine Muhammedin

Aşkın şarabın içmişem / Dil gülşenine göçmüşem
Ben varlığımdan geçmişem / Nâm ü nişânı n’eylerem

Ol dedi oldu alem, Yazıldı levhu kalem
Okundu hatmu kelam, Şanına Muhammedin

Dünyaya geldim gitmeye / İlm ile hilme yetmeye
Aşk ile ân seyretmeye / Ben în ü ânı n’eylerem
Hakkı cemî-i halkıdan / Müstağniyem billâhi ben
Hallâkı âlem var iken / Halk-ı zamanı n’eylerem
Âteş-i aşkınla yandır kalbimi subh ü mesa’
Çünki hayran olmuşum ben bezm-i elestte sana
Hubb-i dünyâdan ayır al kalbimi Senden yana
Ey habîb-i Kibriyâ ismi Muhammed Mustafa
Tutundur Tevfik bu yola arz-ı hâlimdir sana
Tut elim aktâb ü ebrâr kurb-i ahyâr aşkına
Böylece gelsin hidâyet bu yakışır şânına
Ey habîb-i Kibriyâ ismi Muhammed Mustafa

