Eviç
Mevlam senin aşıkların
Devran iderler hu diye
Yolundaki sadıkların
Cevlan iderler hu diye

Beni Maksudum alemde
değildir lakın illahu
Bu benim derdime derman
değildir lakin illahu
Aman Allahım medet
Sultanım
Bu benim derdime derman
değildir lakın illahu
Derviş olan kişiler
deli olagan olur
Aşk nedir bilmeyenler
ana gülegan olur
Gülme sakın sen ona
iyi değildir sana
Adem neye gülerse
başa gelegan olur
Bi Sultan er-Rufayi ya
Seyyid Ahmedi hayran
Kütbül kevneyn ebül
Alemeyni Min nesli
Resulillah
Gelüpdür sülbü hayderden
O nesli paki gevherden
Doğar gün gibi hareden
Rüfai Seyyid Ahmeden

Acemaşıran
Ah Sultanım sen var iken
Ya ben kime
Yalvarayım Hu
Ente Rabbi ente Hasbi
Ya Mabud

İlahi neylesun nitsün,
Gönül sensiz karâr etmez
Eğer gelsün eğer gitsün,
Gönül sensiz karâr etmez
Çün sensin Fahrinin yâri
Sevindir garîb naçari
Pirim Nureddin Cerrâhi,
Gönül sensiz karâr etmez

Neyleyeyim dünyayı
Bana Allahım gerek
Gerekmez masivayı,
Bana Allahım gerek
Ehli dünya dünyada,
Ehli ukba ukbada
Her biri bir sevdada,
Bana Allahım gerek

RAMADAN
ILAHIS

Rast

Uşşak

Saba
Ya Ya Resul Allah Allah Allah
Küdümün Rahmeti zevku safadır
Ya Ya Ya Resul Allah
Zuhurun derdi uşşaka devadır
Ya Ya Ya Resul Allah
Hüda’iye şefa’at kıl eğer zahir
eğer batın
Kapuna intisab etmiş gedadır
Ya Ya Ya Resul Allah

Muhammedun Eşrefül,
Esrefül Arabi vel acemi
Muhammedun Sahibul
Sahibul ihsani vel keremi
Muhammedün basitul
basitul ma’rüfi cami aten-2
Muhammedun hayrul
hayrul meyyam şi ala
kademi -2

Ey enbiyalar serveri
Ey evliyalar rehberi
Ey ins u can peygamberi
Ehlen ve sehlen merhaba
Merhaba/Elveda dost
merhaba
(Şehri Ramazan)
(Ahmed Muhammed
Mustafa)
Gelin Allah diyelim
Kalbden pası silelim
Alemler seyredelim
Allah Allah dedikçe
Zikr-i hakka başlandı
İsmi celal hızlandı
Arşı ala sallandı
Allah Allah dedikçe

Tala al bedru aleyna
min thenniyet el veda
Wajeb eşşükrü aleyna
made'a lillahi da-i
Eyyuhel mebu thufina
cite bil emril muta-i
Ci’teşerref el Medina
merhaban ya hayrana

Neyleyeyim dünyayı
bana Allahım gerek
Gerekmez masivayı
bana Allahım gerek
Beyhude hevâyı ko
Hakkı bulagör yâhu
Hudâ'i-nin sözü bu
bana Allahım gerek

İsmi subhan virdin mi var
Bahçelerde yurdun mu var
bencileyin derdin mi var
Garip garip ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdime dert katma bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma bülbül

Çünkü bildin mü’minin
kalbinde Beytullah var
Nicin izzet etmedin ol evde
ki Allah var
Her ne var âdemde var
ademden iste Hakk’ı sen
Olma İblîs-ü şakî âdemde
sırrullâh var

Merhaban ya nur’i ayni
merhaba
Merhaba ya merhaba ya
merhaba
Tala al bedru aleyna
min thenniyet el veda
Eyyuhel mebu thufina
cite bil emril muta-i
merhaba

Ben dervişem diyene
bir ün edesim gelir
(Hak Lâ ilâhe ilallah Hu Lâ ilâhe
ilallah)
Seyirdüben sesine
bir dem edesim gelir
Aşık Yünus bu sözü
eğri büğrü söyleme
Seni sîgaya çeker
bir molla Kâsım gelir

Li hamseti utfi biha
Harre’l veba il hatima -2
El Mustafa vel Murteza
Ve ebna hu mavel Fatima-2
El medet medet il medet
Ya Resulallah medet
(Ya Habibullah)

Söyle selamın ey saba
Oldukca ruhsarı harem
Ol ravza-i pake varam
Anda nebil muhterem
Salli ala nuril huda
Mahbubi rabbi zil kerem
Salli ala bedrid-duca
Ahmed Muhammed Mustafa

