
12/21/20 
Saba, Huseyni, Uşşak,  

 
D Ya Ya Resûlallah Allahu Allah 
Kudümün rahmeti zevk-u-safadır Ya Resûlallah, 
Zuhurun derd-i-uşşaka, devâdır Ya Resûlallah 
HÜDÂÎ’ye, ah şefâat kıl eğer zahir eğer bâtın, 
Kapuna intisab etmiş gedâdır, Ya Resûlallah  
 
 
E (C) 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 beni deyup 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 Hakka bağla, Hû mevlâm Hû 
 
Ağlar isen başına ağla, Hû mevlâm Hû,  
Elden vefa yoğa benzer, Hû mevlâm Hû 
 
 
Söyle Selâmın ey sabâ, oldukça ruh sârın harem, 
Ol ravza-i pâke varam, anda Nebiyy-il muhterem 
 
Salli alâ Nuri’l-Hudâ mahbûb-i Rabb-i zil kerem,  
Salli alâ Bedri-Ducâ Ahmed Muhammed Mustafâ 
 
 
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 Bahcesinin Gülleri, Cerrahi derler bize 
Pir evinin bülbülleri, Cerrahi derler bize 
 
Gece gündüz cünbüşleri, Hakkı zikretmek işleri 
Pir Nureddin dervişleri, Cerrahi derler bize 
 
Giyerler sal libasını, Silerler gönül pasını 
Duy Fahri’nin nidasını, Cerrahi derler bize 
 
 
Ben dervişem diyene  
bir ün idesim gelir, Hakkı 
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Seyirdüben sesine 
bir dem idesim gelir, Hakkı  
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Sırat kıldan incedir  
kılıçtan keskincedir, Hakkı  
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Varıp anın üstüne  
evler yapasım gelir, Hakkı  
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Aşık Yunus bu sözü  
eğri büğrü söyleme, Hakkı  
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Seni sîgaya çeker  
bir molla Kasım gelir, Hakkı  
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
 
Ahmedim Ahmed Ceddin 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 süphesiz veli  
Allah’in arslan efendim cenk(aşk) meydanında 
 



Allah Allah Huve Rabbuna rahmanin  
Allah Allah Huve Rabbuna rahmanin  
İl hamdu fazli şeyhuna Cerrahi Ya hay ya hay 
 
Ah sultanim sen var iken aman ya Hu 
Ya ben kime yalvarayim aman ya Hu 
 
İsmin Gani Settari iken aman ya Hu 
Ya ben kime yalvarayim aman ya Hu 
 
Her dem aba puş eyleyen aman ya Hu 
Turlu derde duş eyleyen aman ya Hu 
 
Yunus’u beyhuş eyleyen aman ya Hu 
Yarin cemalidir beni aman ya Hu 
 
 
kaside 
 
 
Çün sana gönlüm mübtelâ düşdü 
Derd ü gâm bana, efendim hayy medeti, 
âşinâ düşdü Allahım Allah 
 
Vâiz der ki bana aşkı terk eyle 
Nideyim sabrim efendim hayy medeti,  
bî-vefâ düştü Allahım Allah 
 
Bu Niyazî’nin hiç vücudunde aman 
Zerre komadı, efendim hayy medeti  
hep bekâ düşdü Allahım Allah 
 
 
Derman arardım derdime 
Derdim bana derman imiş 
Buhan sorardım aslıma, 
Aslm bana burhân imiş, Hayy Hayy 
 
Sağı solu gözler idim, 
Ben dost yüzün görsem deyu 
Ben taşrada arar iken, 
Ol can içinde cân imiş Hayy Hayy 
 
Mürşid gerektir bildire 
Hakk'ı sana Hakka'l yakîn 
Mürşidi olmayanların 
Bildikleri gümân imiş 
 
İşit Niyazi'nin sözün, 
Bir nesne örtmez Hak yüzün 
Hakk'tan ayan bir nesne yok, 
Gözsüzlere pinhân imiş, Hayy Hayy 
 

kaside 
 
 
Güzel aşık cevrimizi 
Çekemezsin demedim mi 
Bu bir rıza lokmasıdır 
Yiyemezsin demedim mi 
 
Yemeyenler kalır naçar 
Gözlerinden kanlar saçar 
Bu bir demdir gelir geçer 
Duyamazsın demedim mi 
 
Pir Sultan’ım der Şah’ımız 
Hakk’a ulaşır rahımız 
On’ki imam katarımız 
Uyamazsın demedim mi 
 
 
Bu aşk bir bahr-i ummandır 
Buna hadd u kenar olmaz 
Delilim sırr-ı Kurandır 
Bunu bilende ar olmaz 
 
Salatullah selamullah 
Salatullah selamullah 
Aleyke ya Resulallah 
Aleyke ya Habibulallah 
 
Seyfullah sözünde mesttir 
Şeyhinden aldığı desttir 
Divanera kalem nisttir 
Ne söylese kınar olmaz 
 
Salatullah selamullah 
Salatullah selamullah 
Aleyke ya Resulallah 
Aleyke ya Habibulallah 
 
Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah 
Salatullah selamullah aleyke ya Habibulallah 
Salatullah selamullah her detlere derman Allah 
 
Salatullah selamullah 
Salatullah selamullah 
Aleyke ya Resulallah 
Aleyke ya Habibulallah 
 
 


