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G Varsam bir âmile sorsam halimi, 
Acep Allah bize kulum diye mi? 
Nefs elinden yanılmışım yolumu, efendim 
Acep Allah bize kulum diye mi? 
 
Yüzümü yerlere sürsem ağlasam, 
Günahlarıma da tevbe eylesem, 
Doğru yol kandedir diyerek sorsam, efendim 
Acep Allah bize kulum diye mi? 
 
Yunus eydur hele sen de varasın, 
Başa neler gelir anda göresin, 
Orada bilirim yüzüm karasın, efendim 
Acep Allah bize kulum diye mi? 
 
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 
 
Güzel gelin gölgeni   Melody-Ben dervişem diyene 
Öpsem yüzümü sürsem 
Hakk La ilaha illallah Hu La ilaha illallah* 
Ayağının tozunu 
Gözüme sürme çeksem  
Hakk La ilaha illallah Hu La ilaha illallah* 
 
Çek al beni dünyadan 
Kör körüne sevdadan * 
Kibir, hased, riyadan, 
Çürük bedenden nadan * 
 
Cümbür cemaat şaşma 
Mahşer yeri bir düğün * 
Herkes gözü semada 
Yüzün görmeği bekler * 
 
Tosun da bekler orda 
Gönlü ümitle dolu ** 
Bakalım Rabbim bana 
Kulum der mi acaba * 
 
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 hayy ya hayy 
 
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, Hu 
Ente Rabbi ente Hasbi ya Mabud 
 
Yunus’u bî-hûş eyleyen 
Ya ben kime yalvarayım, Hu 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nefs gözün kör etmeyen  Melody-Neyleyeyim dünyayı 
Elifi değnek görür 
Ol değneği su içre 
Kırık iki tek görür 
 
Dünya gözün kör eden 
Allah gözüyle görür 
Basir gözüyle gören 
Âlemi hep Ol görür 
 
Nefsin dilin kesmeyen 
Dediği yalan olur 
Dediğini etmeyen 
Babası şeytan olur 
 
Hacı hoca değilem 
Bilmezem Elif Lam Mim 
Bilmediğin bilene 
Elif lam mim ilm olur 
 
Fakir bir tercümanem 
Dediğim benden değil 
Bildiğin eyleyenin 
Allah üstadı olur 
 
Allahümme Salli alel Mustafa 
Bedi-ul cemali ve bahril 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 
 
 
Short Khatim 
3x Ikhlas - Allahu akbar 
La ila illallahu Allahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd 
 
Falaq - Allahu akbar 
La ila illallahu Allahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd 
 
Nas - Allahu akbar 
La ila illallahu Allahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd 
 
Fatihah 
Elif Lam Mim 


