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01- VAKTİNİZE HAZIR OLUN 

Söz: Yunus Emre 

Müzik: Şahin Çokbilir 

 

Vaktinize hazır olun 

Ecel vardır, gelir bir gün 

Emanettir kuşça canın 

Issı vardır, alır bir gün 

 

Nice bin kere kaçarsan 

Yedi derya geçer isen 

Kanat vurup uçar isen 

Ecel seni bulur bir gün 

 

Tutmaz olur tutan eller 

Çürür şol söyleyen diller 

Sevip kazandığın mallar 

Varislere kalır bir gün 

 

Yunus Emre'm bunu söyler 

Aşkın deryasını boylar 

Şol yüce köşkler, saraylar 

Viran olur kalır bir gün 

 

 

 

 

 

 

 

 

02- ÖTME TURNAM ÖTME 

Söz: Pir Sultan Abdal 

Müzik: Şahin Çokbilir 

 

Çevrilip çevrilip üstü yanımda 

Ötme turnam ötme gönlüm hoş değil 

Benim derdim yeter bir de sen katma 

Ötme turnam ötme gönül hoş değil 

 

Bakmaz mısın şu ırmağın cüşuna 

İn havadan otur gönlüm köşküne 

Seni beni yaradanın aşkına 

Ötme turnam ötme gönül hoş değil 

 

Pir Sultan'ım eydür kesme amanı 

Erenlere bağlamışam gümanı 

Seversen Ali'yi Şah'ı İmam'ı 

Ötme turnam ötme gönül hoş değil 

 

 

 

 

 



03- GÜL YÜZLÜ YAR 

Söz: Pir Sultan Abdal 

Müzik: Şahin Çokbilir 

 

Gül yüzlü yar bugün mahleme gelmiş 

Varsın irakipler ne derse desin 

Sinesi yareli melheme gelmiş 

Varsın irakipler ne derse desin 

 

Gönül aşk kitabın okur yazarım  

Şol iki güzelde kaldı nazarım 

Sevdiğimin düğmelerin çözerim 

Varsın irakipler ne derse desin 

 

Pir Sultan Abdal'ım aklar tazele 

Ben seni sevmişim ezel ezele 

Meylim düştü senin gibi güzele 

Varsın irakipler ne derse desin 

 

 

 

 

04- KİM GİDER 

Söz: Pir Sultan Abdal 

Müzik: Şahin Çokbilir 

 

Ol benim şahımı 

Görmeye kim gider 

Zevk ile sefasını 

Sürmeye kim gider 

 

Şehidin kanını 

Yumazlar tenini 

Hak için canını  

Vermeye kim gider 

 

İncidir dişleri 

Kalemdir kaşları 

Hak için başları 

Sermeye kim gider 

 

Pir Sultan illeri 

Uzaktır yolları 

Bahçede gülleri 

Dermeye kim gider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05- PİR SULTAN ÜÇLEMESİ 

Söz: Pir Sultan Abdal 

Müzik: Şahin Çokbilir 

 

Dünyada ağlama daim güledur 

Pirler katarında kendin bulagör 

Pir Sultan'ım Haydar insan olagör 

İnsan olmaz isen sürerler 'ho' deyi 

 

Pir Sultan Abdal'ım darda duralım 

Pir yoluna seri canı verelim 

Yarin düvanında birlik olalım 

Yüzüm basa geldim mürşidim pirim 

 

Abdal Pir Sultan'ım eğme boyunu 

Herkes beğenmiştir kendi huyunu 

Dibi delik kaba aşkın suyunu  

Taşıyıp yorulma dolduramazsın 

 

 

 

 

 

 

 

06- HATAYİ FUZULİ 

Söz: Hatayi-Fuzuli 

Müzik: Şahin Çokbilir 

 

Muhabbet dediğin haslar hasıdır 

Muhabbet olmayan hakkın nesidir 

Dost Hatayi'nin bu hak nefesidir 

Muhabbetten geçen haktan da geçer 

Pirden de geçer 

 

Ey Fuzuli bize haktandır yardım 

Doğruluk ederken murada erdim 

Sorarsanız Pir'den ben böyle gördüm 

Yüze gülen dosttan sakın kendini 

Sakın kendini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07- SELAM OLSUN 

Söz: Yunuz Emre 

Müzik: Şahin Çokbilir 

 

Biz dünyadan gider olduk  

Kalanlara selam olsun 

Bizim için hayır dua  

Kılanlara selam olsun 

 

Ecel büke belimizi  

Söyletmiye dilimizi 

Hasta iken halimizi 

Soranlara selam olsun 

 

Eceli gelenler gider  

Hepsi gelmez yola gider 

Bizim halimizden haber  

Soranlara selam olsun 

 

Yunus Emre söyler sözü  

Yaş doludur iki gözü 

Bilmeyen ne bilsin bizi  

Bilenlere selam olsun  

 

 

 

 

 

08- İLİM İLİM BİLMEKTİR 

Söz: Yunus Emre 

Müzik: Anonim 

 

İlim ilim bilmektir 

İlim kendin bilmektir 

Sen kendini bilmezsin 

Ya nice okumaktır 

 

Okumaktan murat ne 

Kişi Hak'kı bilmektir 

Çün okudun bilmezsin 

Ha bir kuru emektir 

 

Okudum bildim deme 

Çok taat kıldım deme 

Eğer Hak bilmez isen 

Abes yere yelmektir 

 

Yunus Emre der hoca 

Gerekse bin var hacca 

Hepisinden iyice 

Bir gönüle girmektir  

Abes yere yelmek: Boşuna çabalamak 

 

 



09- KURANLAR GELSİN 

Söz: Pir Sultan Abdal 

Müzik: Şahin Çokbilir 

 

Benden selam söylen sofu canlara 

Vücudun şehrini yuyanlar gelsin 

Yedi kat göklerin yedi kat yerin 

Kudret binasını kuranlar gelsin 

 

Sofuluk eyleyen arıtır özün 

Kimse yok anlaya şu benim sözüm 

Demirin yüzünde karınca izin 

Karanlık gecede bulanlar gelsin 

 

Pir Sultan Abdal'ım özüm didarda 

Saklayalım  Hak katında nazarda 

Çıkmadık can kazılmadık mezarda 

O canın namazın kılanlar gelsin 

 

 

 

 

 

 

10- GÖNÜLDEN GÖNÜLE 

Söz: Dadaloğlu 

Müzik: Şahin Çokbilir 

 

Gönülden gönüle yol gider derler  

Onu sürdürmeye hoşca can gerek 

Doğru söyle yiğit işin doğrusun 

Hilebaz olursa yiğit bön gerek 

 

Kılıç keskin olur aralar açar 

Püskürür meydana al kanlar saçar 

Bazı kötüler de öğünür geçer 

Yiğit batman döğer gözde hün gerek 

 

Dadaloğlu der ki belim bükülür 

Gözümün cevheri yere dökülür 

Yalnız taştan duvar olmaz yıkılır 

Koç yiğide emmi dayı ün gerek 

 

Bön olmak: Bir değer sistemine sahip olmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11-SABAHTAN VARDIM 

Söz: Karacoğlan 

Müzik: Şahin Çokbilir 

 

Sabahtan vardım da yoluna durdum 

Gül yüzünü yere yıktı da geçti 

Sen kimin yarisin diye de sordum 

Bir cevap vermeden baktı da geçti 

 

Karac’oğlan der ki örülmüş başı 

Daha on beşine girmemiş yaşı 

Ok imiş kirpiği yay imiş kaşı 

Atarak sinemi yaktı da geçti 


