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Salatullah Selamullah aleyke ya Resulallah 
Salatullah Selamullah aleyke ya Habiballah 
Salatullah Selamullah, her detlere derman Allah 
Instrumental 
 
Ondört asır evvel yine bir böyle geceydi 
Nurdan ayın ondördü bir öksüz çıkıverdi! 
Lâkin, o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler 
Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi! 
 
Dünya neye sâhipse onun vergisidir hep 
Medyûn ona cem’iyyeti, medyûn ona ferdi 
Medyûndur o mâ’sûma bütün bir beşeriyyet 
Yâ Rab, bizi Mahşer’de bu ikrâr ile haşret! 
Instrumental 
 
Hayran olur cemâline güzel adın zikreyleyen 
Ermek diler visaline güzel adın zikreyleyen 
Bir dilde ki ola zikrin erişe gönlüne fikrin 
Ede dâim senin şükrün güzel adın zikreyleyen 
Kaside 
 
Gönlü bulur cilâsını cismi bulur şifâsını 
Hakk’ın bulur rızâsını güzel adın zikreyleyen 
Hâk Muhibbi buldu yolu Habib’ine aşık oldu 
Hakk’ın cemâlini gördü güzel adın zikreyleyen 
 
Alem Yüzüne Saldı Ziya âl-i Muhammed 
Seyfin çak idüp geldi yine âl-i Muhammed 
 
Nadan ne bilir danâ bilir âl-i Muhammed 
Fe salli alâ seyyidina âl-i Muhammed 
Sad salli alâ mürşidinâ şâh-ı velâyet 
 
Seyyid Nesimi medhin okur şam u seherde 
Fe salli alâ seyyidina âl-i Muhammed 
Sad salli alâ mürşidinâ şâh-ı velâyet 
 
Ya Rabbi Aşkın Ver Bana, efendim 
Hu diyeyim, Allah Allah, döne döne 
Aşkın ile yana yana, efendim 
Hu diyeyim, Allah Allah, döne döne 

Çahe düşdüm Yusuf gibi, efendim 
Derde düşdüm Eyyup gibi 
Ağlayayım Yakup gibi, efendim 
Hu diyeyim, Allah Allah, döne döne 
Taksim 
 
Seyyid Nizamoğlu kuldur, efendim 
Ister güldür, Allah Allah, ister öldür 
Aşkınla gönlümü doldur, efendim 
Hu diyeyim, Allah Allah, döne döne 
 
Bu Gece Yâri Gördüm 
Şükür elhamdulillah 
Ayağına yüz sürdüm 
Şükür elhamdulillah, Allah 
*Lâ ilâha illallah, lâ ilâha illallah, lâ ilâha illallah, 
Muhammed Resulullah 
 
Aşkî mest olup gitti 
Muhabbet cana yetti 
Nureddin’i seyretti 
Şükür elhamdulillah, Allah * 
 
Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır 
Buna hadd ü kenâr olmaz 
Delîlim sırr-ı Kur’ân’dır  
Bunu bilende âr olmaz 
 
*Salatullah Selamullah aleyke ya Resulallah 
Salatullah Selamullah aleyke ya Habiballah 
 
Süregeldik ezelîden  
Pîrim Muhammed Alî’den 
Şerâb-ı lâ-yezâlîden 
İçenlerde humâr olmaz* 
 
Seyfullah sözünde mestdir  
Şeyhinden aldığı destdir 
Dîvâne-râ kalem nîstdir  
Ne söylese kınâr olmaz 
 
 



Salatullah Selamullah aleyke ya Resulallah 
Salatullah Selamullah aleyke ya Habiballah 
Salatullah Selamullah, her detlere derman Allah 
 
Salatullah Selamullah, Salatullah Selamullah 
Aleyke ya Resulallah, aleyke ya Habiballah 
 
Taksim 
 
Canım kurban olsun senin yoluna 
Adı güzel kendi güzel Muhammed 
Gel şefaat eyle asi kuluna 
Adı güzel kendi güzel Muhammed 
 
Yedi kat gökleri seyrân eyleyen 
Kûrs’ûn üstünde cevlân eyleyen 
Mirac’da ümmetin Hakk’tan dileyen 
Adı güzel kendi güzel Muhammed 
 
Yunus der neylerem cihanı sensiz 
Sen hakk peygambersin şeksiz gümansız 
Sana inanmayan gider imansız 
Adı güzel kendi güzel Muhammed 
 
Kaside 
 
Muhammed’dir Cemal-i Hakk’a Mir’at 
Muhammed’den göründü kendi bizzat 
 
Muhammed şerhidir enfüs ü afak 
Ânı cümle beyân eyler rivâyat 
 
Sezai, cem olur Ahmed’de cümle 
Ne kim vardır bidayat u nihayat 
 
Allahu Allahu Allahu Allah 
Allahu Allah, la ilaha illallah 
Allahu Allahu Allahu Allah 
Allahu Allah, la ilaha illallah 
 
 
 
 
 
 

Uyurken seyrimde kalktım ağlayu 1/2 time 
Hakk’ın divanına elim bağlayu 
Şeyhme varsam ağlayu ağlayu 
 
*Yeşil alem ile gelir Muhammed 
Allahumme salli salli alâ Muhammed 
 
Sancağın aldı da arşa yürüdü 
Muhammed’in nuru arşı bürüdü 
Yüreğimde yağ kalmadı eridi* 
 
Yunus Emre der ki dünya yalandır 
Güvenme malına malın talandır 
Seherde aşıka uyku haramdır* 
 
Taksim 
 
Tala’al Bedru Aleyna min theniyyâtil vedâ’ 
Vecebe’ş-şukru aleynâ mâ de’â lillahi dâ’ 
Eyyuhe’l meb’ûthusu fînâ ci’te bi’l-emri’l mutâ’ 
Ci’te şerrafte’l-Medîna merhabâ yâ hayra dâ’ 
 
Durman yanalım 
*Allah Allah Allah ya Hu ya Allah 
Ateş, ateş-i aşka* 
 
Şule verelim* 
Ateş, ateş-i aşka* 
 
Evvel aldandım* 
Pek kolay sandım* 
 
Seyyid Nesimi* 
Terk eyle resmi* 
 
Allahumme Salli alel Mustafa (2x) 
Bedi-ul cemali ve bahril vefa (2x) 
Ve salli aleyhi kemâ yenbagî (2x)  
Es sadik Muhammed aleyhisselam (2x) 
 
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 
 


