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Ya Ya Resûlallah Allahı Allahı  
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  
 
 
Gül yüzünü rüyamızda 
Görelim ya Rasulellah 
Gül bahçene dünyamızda 
Girelim ya Rasulellah 
 
Sensin gönüller sultanı 
Getiren yüce Kur anı 
Uğruna tendeki canı 
Verelim ya Rasulellah 
 
 
 
 
Varsam bir âmile sorsam halimi, 
Acep Allah bize kulum diye mi? 
Nefs elinden yanılmışım yolumu, 
Acep Allah bize kulum diye mi? 
 
Yüzümü yerlere sürsem ağlasam, 
Günahlarıma da tevbe eylesem, 
Doğru yol kandedir diye sorsam, 
Acep Allah bize kulum diye mi? 
 
Yunus eydur hele sen de varasın, 
Başa neler gelir anda göresin, 
Orada bilirim yüzüm karasın, 
Acep Allah bize kulum diye mi? 
 
 
İdelim cevlan, cevlan, kılalım seyran 
Mest olup hayran, hayran, şeyh eşiğinde 
 
Yunus'em el Hak, el Hak, didare müştak 
Aşıkam üşşak, üşşak, şeyh eşiğinde 
 
 
E Safhayı sadrında daim aşıkın efkârı Hu 
Şâkirin şükri Hu Vallah zâkirin ezkârı Hu 
 
Sofi mest olup safaden devrider ya Hu deyu 
Münkir inkârı bıraktı eyledi ikrârı Hu 
 
Hu sadasından melekler gökte eylerler sema 
Hu safasından felekler eyledi ihbârı Hu 
 
Ravzayı Hu da makam et ey Cemali ah Halveti  
Hay Hay 
Ravzayı Hu da makam et Şeyh Cemali ah Halveti  
Ta vücûdun mülkine keşf ola bu esrârı Hu 

Çün sana gönlüm müptelâ düştü 
Derdi gâm bana efendim hayy medeti âşinâ düştü 
 
Vâiz derki bana aşkı terk eyle 
Nideyim sabrim efendim hayy medeti  
bî vefâ düştü Allahım Allah 
 
Bu Niyazînin hiç vücudunde aman 
Zerre komadı bana efendim hayy medeti  
hep bekâ düştü 
 
 
Tevhîd etsin dilimiz illallahu 
Pâk olsun hem kalbimiz illallahu 
Sırlar görsün gözümüz illallahu 
La ilahe illallahu la ilahe illallah. 
 
(Dervişler tevhid eder illallahu 
Kalbinin pasın siler illallahu 
Erenler yolun güder illallahu 
La ilahe illallahu la ilahe illallah.) 
 
Nureddinin yolunda illallahu 
Fahri her an kapunda illallahu 
Gece gündüz dilinde illallahu 
La ilahe illallahu la ilahe illallah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hakk'ı seven aşıkların 
Eğlencesi tevhid olur 
 
Aşk od'una yanıkların 
Eğlencesi tevhid olur 
 
Durmaz isim sürer dilim 
Sorar müdam doğru yolu 
 
Gerçek ere diyen beli 
Eğlencesi tevhid olur 
 
Mısrî'ye uyan kişinin 
Gider çürüğü işinin 
 
İçindeki can kuşunun 
Eğlencesi tevhid olur 
 
 
Derman arardım derdime, Derdim bana derman imiş 
Burhan sorardım aslıma, Aslım bana burhân imiş 
 
Sağı solu gözler idim, Ben dost yüzün görsem deyu 
Ben taşrada arar iken, Ol can içinde cân imiş 
 
İşit Niyazi'nin sözün, Bir nesne örtmez Hak yüzün 
Hakk'tan ayan bir nesne yok, Gözsüzlere pinhân imiş 
 
 
Dü cihânın mefhari Enbiyâlar serveri 
Aşkına ben müşteri Koymuşam cân-u ser-i 
Sultan, Burhan, Deyyan, Sultan 
Yâ Hay Yâ Hay Yâ Hay Allah Hû 
 
Müminlerin evveli Şâh ı merdân ı Ali 
Kıldı dîni münceli Yıktı bâbı Hayber’i  
Sultan, Burhan, Deyyan, Sultan 
Yâ Hay Yâ Hay Yâ Hay Allah Hû 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hicaz Tevhid 
 
Şeyh en`Lil-lah, ya ya ya ya Muhyeddin… 
 
Şeyh en`Lil-lah, ya ya ya ya Rufai… 
 
Şeyh en`Lil-lah, ya ya ya ya Bedevi… 
 
Şeyh en`Lil-lah, ya ya ya ya Dussuki… 
 
Şeyh en`Lil-lah, ya ya ya ya Nureddin… 
 
 
Şeribtü bi ke'si üns ünsi, min tin ül hamreti  
Ah Ya sakin tanta ya Seyyid ya Ahmed, 
Ya Hu ya Bedevi 
Aman ya Bedevi, 
Ya şeyh el arab ya Seyyid ya Ahmed, 
Ya Hu ya Bedevi… 
 
Ente Ahmed, ül Bedevi, Bedevi, 
Kutb ül Kutb ül, bilâ hâfa 
Ah ya sakin tanta ya Seyyid ya Ahmed, 
Ya Hu Ya Bedevi 
Aman ya Bedevi, 
Ya şeyh el arab ya Seyyid ya Ahmed, 
Ya Hu ya Bedevi… 
 
 
Askın meyine kandın, n'oldun ah gönül n'oldun 
Uçdun ah gönül uçdun, deniz deryalar gecdin 
Gurbet ellere düşdün, n'oldun ah gönül n'oldun 
 
 
Ya Rabbi ya ya Settar ya Settar 
Ebil Musta el Arabi 
El Haşimi el Muhtar el Muhtar 
Nebiyye kulle Nebi 
Ya Hudâ de revahili 
Ve cemale be vasili 
Belliguni ve sahili 
Hame kalbi ve hatiri 
ey Habib ve Tabib el Kulub 
 


