
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VAKTİ SEHER 

Cûşa gelir dağ taş ile feryâd eder vakt-i seher 

Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher 

 

Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur 

Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher 

 

Ol demde eşcâr u nebât tâze bulurlar hep hayat 

Ol demde cümle mümkinât feryâd eder vakt-i seher 

 

Çağlar akar âb-ı revân yüz yere kor eyler figân 

Ol demde zerrât-ı cihan feryâd eder vakt-i seher 

 

Hulûsi âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher 

Bak gör ki âlem serteser feryâd eder vakt-i seher 

 

Söz : Seyyid Osman Hulûsi Efendi 

Albüm : Hulus-i Kalb  

 

YARABBİ… 
 
Yarabbi aşkın ver bana efendim. (2) 
Hu diyeyim Allah Allah döne döne 
Aşık olayım ben sana efendim (2) 
Hu diyeyim Allah Allah döne döne 
 
Cahe düştüm Yusuf gibi efendim (2) 
Derde düştüm Allah Allah Eyyub gibi 
Ağlayayım Yakub gibi efendim (2) 
Hu diyeyim Allah Allah döne döne 
 
Mevlam koma beni bana efendim (2) 
Al gönlümü Allah Allah Senden yana 
Müştakın olup ben sana efendim (2) 
Hu diyeyim Allah Allah döne döne 
 
Seyyid Nizam oğlu kuldur efendim(2) 
İster güldür Allah Allah ister öldür 
Aşkınla gönlümü doldur efendim (2) 
Hu diyeyim Allah Allah döne döne  
 

 

MİLKİ BEKA 

Milk-i Bekâ'dan gelmişem 

Fani cihanı neylerem 

Ben Dost cemalin görmüşem 

Huri cinanı neylerem... 

 

İsmail’im, hak yoluna 

Canımı kurban eylerem. 

Çünkü bu can kurban imiş 

Koçu, kurbanı neylerem. 

 

Vahdet meyinin cür'ası 

Maşuk elinden içmişem  

Ben dost kokusun almışam 

Misk-i Reyhanı neylerem 

 

 

EY ALLAH’IM 

 

Ey Allah’ım beni senden ayırma 

Beni senin didarından ayırma 

 

Seni sevmek benim dinim, imanım 

İlahi dini  imandan ayırma 

 

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem 

İlahi bülbülü gülden ayırma 

 

Balığın canını suda dediler 

İlahi balığı sudan ayırma 

 

Eşrefoğlu senin kemter kulundur 

İlahi kulunu senden  ayırma 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYAN EY GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN 

 

Uyan ey gözlerim gafletten uyan! 

Uyan uykusu çok gözlerim uyan 

Azrail’in kastı canadır, inan. 

Uyan ey gözlerim gafletten uyan! 

Uyan uykusu çok gözlerim uyan 

 

Seherde uyanırlar cümle kuşlar 

Dill-u dillerince tesbihe başlar 

Tevhid eyler dağlar taşlar ağaçlar 

Uyan ey gözlerim gafletten uyan! 

Uyan uykusu çok gözlerim uyan 

 

Semâvâtın kapıların açarlar. 

Mü’minlere rahmet suyun saçarlar… 

Seherde kalkana hülle biçerler. 

Uyan ey gözlerim gafletten uyan! 

Uyan uykusu çok gözlerim uyan 

 

DEMEDİM Mİ 
 

Güzel aşk cevrimizi 
Çekemezsin demedim mi 
Bu bir rıza lokmasıdır 
Yiyemezsin demedim mi 

Demedim mi demedim mi 
Gülüm Sana söylemedim mi 
Bu bir rıza lokmasıdır 
Yiyemezsin demedim mi 

Yemeyenler kalır naçar 
Gözlerinden kanlar saçar 
Bu bir demdir gelir geçer 
Duyamazsın demedim mi 

Nakarat 

Aşıklar harabat olur 
Hak yanında hürmet bulur 
Muhabbet baldan tatl’olur 
Doyamazsın demedim mi 

Nakarat 

LA ILAHE ILLALLAH (LYRICS) 

 

A fatherless child is waiting for us crying 

His dreams are inviting us smiling 

Their colours and countries are same never mind 

All orphants are calling us every night 

 

Don't forget their faces ever 

Remember their eyes forever 

Let's say these words all together 

La ilahe illallah 

 

La ilahe illallahu  

La ilahe illallahu  

La ilahe illallahu 

La ilahe illallah 

 

يا اك يم ب ت ي تظر ال ن  ي

يا دعو راج لمه ي ى ح  ف

الدهم واحدا هم  ب وان  ال

ا دعون يال ت ل ل ال تام ك ل االي  ك

 

نس   وجوههم ال ت  

هم يون را دوما ع  ذك

هم هدف  ل نا ن يا ب  ه

 

 

Bir yetim gözü yaşlı bekliyor 

Rüyasına bizi davet ediyor 

Yetimlerin rengi ırkı farksızdır 

Tüm yetimler siz yoksanız yalnızdır 

 

Gözlerini hep hatırla 

Ellerini hiç bırakma 

Haydi söyle sözü aşkla 

La ilahe illallah 

La ilahe illallahu  

La ilahe illallahu  

La ilahe illallahu 

La ilahe illallah 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÜRMÜM İLE 
 
Ey rahmeti bol padişah 
Cürmüm ile geldim sana 
Ben eyledim hadsiz günah 
Cürmüm ile geldim sana 
 
Rahman Allah Rahim Allah 
Tüm dertlere derman Allah 
Ben eyledim hadsiz günah 
Cürmüm ile geldim sana 
 
İsmin gani Gaffar iken 
Ayp örtücü Settar iken 
Kime gidem sen var iken 
Cürmüm ile geldim sana 

 

Senden uzak kaldım heman 
Ettim hata gizli ayan 
Vurma yüzüme el aman 
Cürmüm ile Geldim sana 

SEHER VAKTİ 
 
Seher vakti bülbüller   
Nede güzel öterler   
Açınca tüm çiçekler   
Birlikte zikrederler  
 
Aman Allah illallah   
Dertlere derman Allah   
Gönüle şifa veren   
Lailahe illallah 
 
Akşam olur giderler   
Boyun büker çiçekler   
Kim bilir ne söylerler   
Feryad eder bülbüller  

 
Aman Allah illallah   
Dertlere derman Allah   
Gönüle şifa veren   
Lailahe illallah 
 
Onlarda bütün dertler   
Yine de şükrederler   
Salat selam söylerler   
Beytullaha giderler   
 
Aman Allah illallah   
Dertlere derman Allah   
Gönüle şifa veren   
Lailahe illallah 

ANNECİĞİM 
Anneciğim Kimi Zaman Umutsuzca Seni Ararım 
Issız Çölde Serap Misali Hayalini Yaşarım 
 
Gözlerimde Canlanır Gülen Gözlerin 
Kulaklarımda Çınlıyor Sımsıcak Sesin 
Kavuşmak Zor Sensizliğe  
 Anne Nedesin Nerdesin Anne 
 
Anneciğim Giriyorsun Kimi Zaman Düşlerime  
Yüzün Solgun Tedirginsin Sakın Beni Düşünme 
 
Ektiğin Tohumlar  Bir Bir  Yeşerdi Anne 
Öğütlerin Fidan Oldu Boy Oldu Anne 
Mekanın Cennet Olsun  
Rahat Uyu Anne Rahat Uyu Anne 
 

AY DOĞDU ÜZERİMİZE 
Ay doğdu üzerimize  
Veda tepelerinden  
Şükür gerekti bizlere  
Allah'a davetinden. 
 
Ey bizden seçilen elçi  
Yüce bir davetle geldin. 
Sen bu şehre şeref verdin  
Ey sevgili, hoş geldin. 
 
Sen güneşsin, sen bir aysın  
Sen nur üstüne nursun.  
Sen Süreyya ışığısın 
Ey sevgili, ey Resül! 
 
Ey Resül, sana söz verdik  
Doğruluktan ayrılmayız.  
Sen ey esenlik yıldızı  
Senin sevginle doluyuz. 

 

TALEAL BEDRU ALEYNA 
Taleal- bedru aleynâ  
Min seniyyâti-il vedâ 
Vecebe'ş-şükrü aleynâ  
Mâ deâ lillahi dâ' 
 
Eyyühel meb'usü fînâ  
Ci'te bi'l-emri'l muta 
Ci'te şerrafte'l- Medîne  
Merhabâ yâ hayra da 
 
Ente şemsun, ente bedrun  
Ente nûrun âlâ nûr  
Ente misbahassüreyya  
Ya habîbi, ya Rasul   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hüda Rabbim  
 

Hüda Rabbim Nebim Hakk’a  
Muhammed’dir Resulallah 
Hem İslam dinidir dinim 
Kitabımdır Kelamullah 
 
 
Bulunmaz Rabbimin zıddı 
Ve ne misli bu alemde 
Ve suretten münezzehtir 
Mukaddestir Tealallah 
 
 
Sıfatı ba kemal ile 
O daim Muttasıftır ki 
Kamudan efdalu ahir 
Muhammed’dir Habibullah 
 
 
 

 
Leblerimle Emrine Amadedir Canım Benim 
 
 
Leblerimle emrine amadedir canım benim. 
Alda bir buseyle öldür, haydi cananım benim. 
 
Lal olur birden dilim, bilmem neden görsem seni? 
Görmesem kalmaz kararım, dinmez efganım 
benim. 
 
Hasta gönlüm çok zamandır iftirâkından harab. 
Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. 
 
Mübtelâyım bir ümitsiz gizli derdin zehrine, 
Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım 
benim. 
 
Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. 
Etmeyin bunca eziyet az mı hicranım benim? 
 
Kan tutar, sen her bakışta kastedersen canıma. 
Yaremi sar, merhem ol da akmasın kanım benim. 
 
Arif Emre her ne etsen razıdır fermanına 
Sahibimsin hem efendim hem de sultanım benim 
 
Süleyman Arif Emre 
 

 

GECE GÜNDÜZ 
 
Gece gündüz döne döne 
İstediğim haktır benim  
Allah deyip yana yana  
İstediğim haktır benim  
 
Yoluna terkedip canı  
Akıtıp gözümden kanı  
Ah eyleyip dünü günü  
İstediğim haktır benim  
 
Münkirler aşk halin bilmez  
Münafıklar yola gelmez  
Ağlar bu gözlerim gülmez  
İstediğim haktır benim  
 
Kor olayım kül olayım  
Taşkın akan sel olayım  
Çiğneneyim yol olayım  
İstediğim haktır benim 

KUDÜS 
 
Kudüs ey kudüs 
Kor ateşlerde yanan 
kanayan yaram ey kudüs 
Kudüs ey kudüs 
Kor ateşlerde yanan 
Kanayan yaram ey kudüs 
Kollarında çileler eriten 
Umudu büyüten ey kudüs 
Ellerinde acıyı yoğuran 
Sevdayı yoğuran ey kudüs 
Kollarında çileler eriten 
Umudu büyüten ey kudüs 
Ellerinde acıyı yoğuran 
Sevdayı yoğuran ey kudüs 
Kudüs ey kudüs 
Tel örgüler ardında 
Bekleyen sevdam ey kudüs 
Kudüs ey kudüs 
Tel örgüler ardında 
Bekleyen sevdam ey kudüs 
Kollarında çileler eriten 
Umudu büyüten ey kudüs 
Ellerinde acıyı yoğuran 
Sevdayı yoğuran ey kudüs 
Kollarında çileler eriten 
Umudu büyüten ey kudüs 
Ellerinde acıyı yoğuran 
Sevdayı yoğuran ey kudüs 
 
Ömer Karaoğlu 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

SORDUM SARI ÇİÇEĞE 
 
Sordum sarı çiçeğe 
Annen baban var mıdır? 
Çiçek eydür derviş baba 
Annem babam topraktır. 
 
Sordum sarı çiçeğe 
Sizde ölüm var mıdır? 
Çiçek eydür derviş baba 
Ölümsüz yer var mıdır? 
 
Sordum sarı çiçeğe 
Evlat kardeş var mıdır? 
Çiçek eydür derviş baba 
Evlat kardeş yapraktır. 
 
Sordum sarı çiçeğe 
Boynun neden eğridir 
Çiçek eydür derviş baba 
Kalbim Hakka doğrudur 
 
Sordum sarı çiçeğe 
Sen beni bilir misin? 
Çiçek eydür derviş baba 
Sen Yunus değil misin? 

Allah-u Allah (Hicaz)  
 
Ömrün bitirmiş viranemiyem 
Aklın yitirmiş divanemiyem 
 
Allahu Allah Allahu Allah 
Allahu Allah Allahu Allah 
 
Kanat vururum, döner dururum 
Yanar kurururm, pervanemiyem 
 
Allahu Allah Allahu Allah 
Allahu Allah Allahu Allah 
 
Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim 
Yolun izlerim, mestanemiyem 
 
Allahu Allah Allahu Allah 
Allahu Allah Allahu Allah 
 
Aşkî can feda, olsa ne fayda 
Aşk oku yayda, kemanemiyem 
 
Allahu Allah Allahu Allah 
Allahu Allah Allahu Allah 

YETİM KIZ 
 
Yetim Kızın başını 
Okşayan mübarek el, 
Bende yetim bir kızm 
Ne olur banada gel 
 
Yetim kızı kendine 
evlat sayan Muhammed 
Ben de yetim bir kızım 
Beni yavrun kabul et 
Gül sevgin yeter bana 
ey sevgili Rasulüm 
Öyle Muhtacım sana 
Ne verirsen kabulüm. 

 

GELİN ALLAH DİYELİM 
 
Gelin Allah diyelim, 
Kalpten pası silelim, 
Alemler seyredelim, 
Allah Allah dedikçe. 
 
Nerde tevhid çekilir, 
Melekler saf saf gelir, 
Hepsi tekbir getirir, 
Allah Allah dedikçe. 
 
Zikri Hakka başlandı, 
İsm-i Celal hızlandı, 
Arş-ı A’la sallandı, 
Allah Allah dedikçe. 


