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Huseyni

E Dil beytini pâk iden  
Dervişi ankâ iden 
Alem-i lâhute giden, efendim  
Mevlâ zikridir, zikri, Hakk 
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Aşıkların zikri Hu 
Zikri Hu’dur fikri Hu 
Vecde gelip diye Hu, efendim  
Mevlâ zikridir, zikri, Hakkı 
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Zikirden hâlet alan  
Aşinâ-yı ruh olan 
Ukbâda devlet bulan, efendim  
Mevlâ zikridir, zikri, Hakkı 
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
Nureddin’i diri kılan  
Tevhidle çerağı yanan 
Bihamdillah tevfik olan, efendim  
Mevlâ zikridir, zikri, Hakkı 
La ilahe illallah Hu la ilahe illallah 
 
E Safha-ı sadrında daim aşıkın efkârı Hu 
Şâkirin şükri Huvallah zâkirin ezkârı Hu 
 
Sofi mest olup safaden devrider ya Hu deyu 
Münkir inkârı bıraktı eyledi ikrâr-ı Hu 
 
Hu sadasından melekler gökte eylerler sema 
Hu safasından felekler eyledi ihbâr-ı Hu 
 
Ravza-ı Hu’da makam et ey Cemal-i ah Halveti  
Hayy Hayy 
Ravza-ı Hu’da makam et Şeyh Cemal-i ah Halveti  
Ta vücûdun milkine keşf ola bu esrâr-ı Hu 
 
Çün sana gönlüm mübtelâ düşdü 
Derd ü gâm bana, efendim, hayy medeti, 
âşinâ düşdü Allahım Allah 
 
Vâiz ider gel aşkı terk eyle 
Nideyim sabrım, efendim, hayy medeti,  
bî-vefâ düştü Allahım Allah 
 
Bu Niyazî’nin hiç vücudunde aman 
Zerre komadı, efendim, hayy medeti, 
hep bekâ düşdü Allahım Allah 
 
 

Kaside 
 
½ time 
Bülbüller sazda güller niyazda 
Söyle namazda, Elhamdulillah 
Koşuşur herkes, duyulur bir ses 
Der ki her nefes, Elhamdulillah 
 
Ellerim kârda gönlüm hep yarda 
Bollukta darda, Elhamdulillah, 
Oldum Halveti buldum devleti  
Geçtim zulmeti Elhamdulillah 
 
Oldum Cerrahi, buldum Hak rahi, 
Feyz-i ilâhi, Elhamdulillah, 
Âşkî zikreyler, mevti fikreyler, 
Dâim şükreyler, Elhamdulillah. 
 
Nice ağlamayım etmeyim feryâd, aman Allah 
Giriftâr-ı aşkın bi-nevâsıyem, aman Allah 
 
Leyli'nindir Mecnun, Şirin’in Ferhad, aman Allah 
Ben de Şeyh Safer’in mübtelâsiyem, aman Allah 
 
Ey seyyid Nigârî ey aşk-ı tuğyân, aman Allah 
Ey âşık-ı şeydâ, ey kâr-ı efgân, aman Allah 
 
Geydim hırkayı Hakk'ın yolunda 
Sildim aynayı Hakk'ın yolunda 
Ya Resulallah, Ya Habib…, Ya Şefi…, Ya Nabi… 
 
Müstakîm oldum, nefsimi bildim 
Dost'ula dostum, Hakk'ın yolunda  
Ya Resulallah, Ya Habib…, Ya Şefi…, Ya Nabi… 
 
Nureddin pirim, Fahreddin şeyhim 
Aşkî azizim, Hakk’ın yolunda  
Ya Resulallah, Ya Habib…, Ya Şefi…, Ya Nabi… 
 
Muhibbi oldu, Allah’ı buldu 
Bulan o oldu, Hakk’ın yolunda 
Ya Resulallah, Ya Habib…, Ya Şefi…, Ya Nabi… 
 
Kaside 
 
 
 
 
 
 
 



Hayy Hayy Hayy Allah 
 
Cân-u dilden fani kıldın âkıbet  
Sen beni mestâne kıldın âkibet  
 
Şol aşkın zincirin tahrik eyleyüp  
Sen beni divâne kıldın âkibet  
 
Dâne iken bağ-ı bostan eyledin  
Dâneyi yüz dâne kıldın âkibet  
 
Ey Fakirullah bu Hakkı bendeni  
Vâsıl-ı cânâne kıldın âkibet 
 
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 
 
Tevhîd îman tapusu, illallahu 
Gider nârın korkusu, illallahu 
Açar cennet kapusu, illalahu 
La ilahe illallahu la ilahe illallah 
 
Nureddin’in 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 dili 
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, 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 Hayy Hayy 
 
İşit Niyazi'nin sözün, 
Bir nesne örtmez Hak yüzün 
Hakk'tan ayan bir nesne yok, 
Gözsüzlere pinhân imiş, Hayy Hayy 
 
Kaside 
 
Yürük değirmenler gibi dönerler 
El ele vermişler Hakk’a giderler 
Gönül Kâbe’sini tavâf ederler 
Muhammed’in kösü çalınır bunda 
 
 
Seni ben severim candan içerû 
Yolun vardır bu erkândan içerû 
 
Şeriât tarikât yoldur varana 
Hakikat marifet andan içerû 
 
Süleyman kuş dili bilir dediler 
Süleyman var Süleymandan içerû 
 
Yunus’ un sözleri hundur âteştir 
Kapında kul var Sultandan içerû 
 
 
Zahid bize ta’n eyleme 
Hakk ismin okur dilimiz 
 Sakın efsane söyleme 
 Hazret'e varır yolumuz 
Halveti yolun güderiz 
Çekilir Hakk'a gideriz 
 Gaza-yı ekber ederiz 
 İmam Ali’dir ulumuz 
Muhyi sana olan himmet 
Âşık isen cana minnet 
 Elif Allah Mim Muhammed 
 Kisvemizdedir dâlimiz 


