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A Ya Ya Resûlallah Allahu Allah 
Kudümün rahmeti zevk-u-safadır, Ya Resûlallah 
Zuhurun derd-i-uşşaka devâdır, Ya Resûlallah 
Hüdâi’ye, ah, şefâat kıl eğer zahir eğer bâtın 
Kapuna intisab etmiş gedâdır, Ya Resûlallah  
 
 
G (E) Gelin ey âşıklar gelin, Hû mevlâm Hû  
Bu menzil uzağa benzer, Hû mevlâm Hû 
 
Nazar kıldım şu dünyaya, Hû mevlâm Hû 
Kurulmuş tuzağa benzer, Hû mevlâm Hû 
 
Bir Pirin eteğin tuttum, Hû mevlâm Hû  
Ana belî deyüp gittim, Hû mevlâm Hû 
 
Nice yüzbin günah ettim, Hû mevlâm Hû  
Her biri bir dağa benzer,  Hû mevlâm Hû 
 
Çağla Derviş Yunus çağla, Hû mevlâm Hû 
Sen özünü Hakk’a bağla, Hû mevlâm Hû 
 
Ağlar isen başına ağla, Hû mevlâm Hû  
Elden vefa yoğa benzer, Hû mevlâm Hû 
 
 
Söyle Selâmım ey Sabâ, oldukça ruhsârın harem 
Ol ravza-i pâke varam, anda Nebiyy-il muhterem 
 
Salli alâ Bedr-id Ducâ, mahbûb-i Rabbi zül kerem 
Salli alâ Nur-il Hudâ, Ahmed Muhammed Mustafa 
 
 
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 
 
 
kaside 
 
 
 

Dost bahçesinin gülleri, Cerrahi derler bize 
Pir evinin bülbülleri, Cerrahi derler bize 
 
Gece gündüz cünbüşleri, Hakk’ı zikretmek işleri 
Pir Nureddin dervişleri, Cerrahi derler bize 
 
Giyerler şal libasını, Silerler gönül pasını 
Duy Fahri’nin nidasını, Cerrahi derler bize 
 
 
Ben dervişem diyene  
Bir ün idesim gelir, Hakk 
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Seğirdüben sesine  
Bir dem idesim gelir, Hakk 
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Sırat kıldan incedir  
Kılıçtan keskincedir, Hakk  
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Varıp anın üstüne  
Evler yapasım gelir, Hakk  
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Aşık Yunus bu sözü  
Eğri büğrü söyleme, Hakk  
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Seni sîgaya çeken  
Bir molla Kasım gelir, Hakk  
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
 
Ahmedim Ahmed Ceddim Muhammed  
Bulurlar rahmet efendim aşk meydanında 
 
Hz Bekir dilinde zikir  
Daima şükür efendim aşk meydanında 
 
Hz Ömer belinde kemer  
Hu deyu döner efendim aşk meydanında 
 
Hazreti Osman camiil Kuran  
Okunur her an efendim Aşk meydanında 
 
Hz Ali şüphesiz veli  
Allah’ın arslanı efendim cenk meydanında 
 



 
Allah Allah Huve Rabbuna rahmani 
Allah Allah Huve Rabbuna rahmani  
İrham bi fazlı şeyhina Cerrahi, Ya hay ya hay 
 
A sultanım sen var iken, aman ya Hu 
Ya ben kime yalvarayım, aman ya Hu 
 
İsmin Gani Settar iken, aman ya Hu 
Ya ben kime yalvarayım, aman ya Hu 
 
Her dem aba-pûş eyleyen, aman ya Hu 
Türlü derde dûş eyleyen, aman ya Hu 
 
Yunus'u bî-hûş eyleyen, aman ya Hu 
Ya ben kime yalvarayım, aman ya Hu 
 
 
kaside 
 
 
A A Sultanım sen var iken 
Ya ben kime yalvarayim, Hu 
Ente Rabbi ente Hasbi ya Mabud 
 
Ismin Gani Settar iken 
Ya ben kime yalvarayim, Hu 
Ente Rabbi ente Hasbi ya Mabud 
 
Her dem aba-pûş eyleyen 
Türlü derde dûş eyleyen 
Ente Rabbi ente Hasbi ya Mabud 
 
Yunus’u bî-hûş eyleyen 
Ya ben kime yalvarayım 
Ente Rabbi ente Hasbi ya Mabud 
 
 
İlâhî n’eylesun n’itsun, Gönül sensiz karar etmez 
Eğer gelsün eğer gitsün, Gönül sensiz karâr etmez 
Çü sensin Fahri'nin yârı, Sevindir garîb nâçârı 
Pîrim Nureddin Cerrâhî, Gönül sensiz karâr etmez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neyleyeyim dünyayı, bana Allahım gerek 
Gerekmez masivâyı, bana Allahım gerek 
 
Ehl-i dünya dünyada, ehl-i ukbâ ukbâda 
Her biri bir sevdada, bana Allahım gerek 
 
Beyhude hevâyı ko, Hakk’ı bulagör yahu 
Hüdâi’nin sözü bu, bana Allahım gerek 
 
 
Allahumme salli alel Mustafa 
Bedi-ul cemali ve bahri-l vefa 
 
Ve salli aleyhi kema yenbaği 
Es sadık Muhammed aleyhisselam 
 
 
Yar yüreğim yar gör ki neler var 
Bu halk içinde efendim, bize gülen var 
Bu halk içinde efendim, bize gülen var 
Gülenler gülsün efendim, dost bizim olsun  
Nadan ne bilsün efendim bizi bilen var 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


