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Gani Mevlam, nasib itse  
Varsam ağlayı, ağlayı 
 
Medinede Muhammedi  
Görsem ağlayı ağlayı 
 
Delil yapıp sağ elime  
Lebbeyk öğretse dilime 
 
Ihram bezini belime  
Sarsam ağlayı, ağlayı 
 
Aşik Yunus der can ider  
Kul olmuşum iman ile 
 
 
Durmaz yanar vücudüm 
Ah itmeyüp nideyim  
Söndüremezsem odum 
Sultanım ah itmeyup nideyim 
 
Madem ki can tendedir 
Cürmü isyan bendedir  
Lütfü ıhsan sendedir 
Sultanım ah itmeyüp nideyim 
 
Yunus gibi düşgüne 
Aklı başdan şaşkıne  
Dost Muhammed askına 
Sultanım bizi mahrum eyleme 
 
 
Çünkü bildin mü'minin kalbinde Beytullah var  
(nak Allah, Allah, Beytullah var)  
Nicin izzet elmedin ol evde ki Allâh var (nak) 
 
Herne var âdemde var âdemden iste Hakk'ı sen  
Olma iblîs-ü şakî âdemde sırrullâh var (nak) 
 
Kenz-i mahfîdır hakîkat ey Nesîmî epsem ol  
Sırrını fâş eyleme bu yolda çok gümrâh var 
 
 
 
 
 

 
 
Kâbe'nin yolları bölük bölükdür  
Benim yüreciğim delik delikdir  
 
Dünyâ dedikleri bir gölgelikdir  
Cânım Kâbe varsam sana  
 
Yüzüm gözüm sürsem sana 
Eşim dostum yüklesinler yükümü  
 
Komşularım helâl etsin hakkını 
Görmez oldum ırağ ile yakını  
 
Cânım Kâbe varsam sana 
Yüzüm gözüm sürsem sana 
 
 

Ey âşık-ı dildâde  Gel nûş idelim bâde  

Bir bâde gerek ammâ  Kim içile me'vâde 

Can Allah canan Allah  Canlar sana kurban Allah  

Hay kalbi zikrullah  Lâ ilâhe illallah  
Muhammedun Resûlullah 
 

İşit bu Sezâî'den  Ne gördü fenâîden  

Dost vechini gösterdi  Mir'atı mücellâde 

Can Allah canan Allah  Canlar sana kurban Allah  

Hay kalbi zikrullah  Lâ ilâhe illallah  
Muhammedun Resûlullah 
 
 
Muhammedun Eşreful 
Muhammedun Eşreful Eşreful Arabi vel acemi  
Muhammedun Sahibul, Sahibul ihsani vel keremi 
Muhammedun basitul, basitul varubi cami aten (2x) 
Muhammedun hayrul, hayrul meya şa ala kıldemi 
(2x) 
 
 
Talaal Bedru Aleyna 
Talaal bedru aleyna Min thenniyet el-veda'i 
Vaceb eşşükrü aleyna Made'a lillahi da'i 
Eyyuhel mebu-thufina Ci'te bil emril muta'i 
Citeşerref el-Medina Merhaban ya hayran'a 
 
 



 
 
Erler Demine 
Erler demine destur alalım 
Pervaneye bak ibret alalım  
Aşkın ateşine gel bir yanalım 
Pervaneye bak ibret alalım 
Dost dost dost 
 
Devrana girüp seyran edelim 
Eyvah demeden Allah diyelim 
lâ ilâhe illallâh, lâ ilâhe illallâh 
lâ ilâhe illallâh, hu 
 
Ey yolcu biraz gel dinle beni 
Kervan geçiyor sen kalma geri  
Yusuf denilen dünya güzeli 
Fethetti bugün kalbi seferi 
Dost dost dost 
 
Devrana girüp seyran edelim 
Eyvah demeden Allah diyelim 
lâ ilâhe illallâh, lâ ilâhe illallâh 
lâ ilâhe illallâh, hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Durman Yanalım 
Durman Durman yanalım 
Allah Allah Allah ya hu ya Allah  
Ateş ateşi aşka Allah Allah Allah ya Hu ya Allah 
 
Şule verelim 
Allah Allah Allah ya hu ya Allah  
Ateş ateşi aşka Allah Allah Allah ya Hu ya Allah 
 
Kat bekat yandım 
Allah Allah Allah ya hu ya Allah  
Ateş ateşi aşka Allah Allah Allah ya Hu ya Allah 
 
Yandır bu cismi 
Allah Allah Allah ya hu ya Allah  
Ateş ateşi aşka Allah Allah Allah ya Hu ya Allah 
 
Evvel aldandım  
Allah Allah Allah ya hu ya Allah  
Pek kolay sandım Allah Allah Allah ya Hu ya Allah 
 
Seyit nesimi 
Allah Allah Allah ya hu ya Allah  
Terk eyle resmi Allah Allah Allah ya Hu ya Allah 
 
 
Allahümme Salli 
Allahhümme salli alel Mustafa (2x) 
Bedi-ul cemali ve bahril vefa (2x) 
Ve salli aley heke may-en beği (2x)  
Es sadik Muhammed aleyhis selam (2x) 
 
 
Yar Yüreyim 
Yar yüreyim yar görki neler var (2x) 
Bu halk içinde efendim, bize gülen var (2x)  
Güllenler gülsün efendim, dost bizim olsun   
Nadanlı bilsun efendim bizi bilen var (2x) 


