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Children’s Ilahis-Rast
ILIM ILIM BILMEKTIR
Ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktir

ERLER DEMINE destur alalim
Pervaneye bak ibret alalim
Askin atesine gel bir yanalim
Pervaneye bak ibret alalim,

Okumanin manasi
Kisi hakki bilmektir
Cun okudun bilmezsin
Ha bir kuru emektir

Dost dost dost dost…(2)

Yunus Emre der hoca
Isterse bin var hacca
Hepisinde iyice
bir gonule girmektir

DURMAZ YANAR
Ah itmeyup nideyim
Söndüremezsem odum
Ah itmeyup nideyim
Yunus gibi duskune
Akli gitmis saskina
Dost Muhammed askina
Sultanim ah itmeyup nideyim

EY ASIKI DILDADE
Gel nus iledelim bir bade
Kim icile mevade
Isit bu Sezaiden ne gordun fenaiden
Dost yuzun miratini celaden
(nakarat)
Can Canan Allah
Canlar sana kurban Allah
Hay kalbi zikrullah
Lailahe illallah
Muhamedun resulullah

Devrana girup seyran edelim
Eyvah, ah demeden Allah diyelim
Lailaheillallah, Lailaheillallah, Lailaheillallah Hu (2)
Ey yolcu biraz gel dinle beni
Omrun geciyor sen kalma geri
Yusuf denilen dunya guzeli
Feth etti bugun kalbi seferi
Dost dost dost dost (2)
Devrana girup seyran edelim
Eyvah, ah demeden Allah diyelim
Lailaheillallah, Lailaheillallah, Lailaheillallah Hu (2)

ALLHUMME SALLI alel Mustafa
Bediul cemali ve bahril vefa
Ve salli aleyhi kemay en begi
Es sadik Muhammed Aleyhi selam

SEVGI BAHT OLMUS ezelden bize 2x
Sizde bir turlu bizde bir turlu (Allah) 2x
Alaca dusmus gordugumuze
Sizde bir turlu bizde bir turlu (Allah) 2x
Donandi daglar bahar olunca
Golgem kayboldu gonlum dolunca
Guzeli gormek boylu boyunca
Sizde bir turlu bizde bir turlu
Ey ogul birdir kap degisse su
Varlik bir golge benlik bir kuyu
Ne diyeyim ki, Rabbin duygusu
Sizde bir turlu bizde bir turlu

Durman Durman yanalım
Allah Allah ya hu ya Allah
Ateş Ateşi aşka
Allah Allah ya hu ya Allah
Şule verelim/ateşi aşka
Kat bekat yandım/ateşi aşka
Yandır bu cismi/ateşi aşka
Evvel aldandım/ pek kolay sandım
Seyit Nesimi/terk eyle resmi
Talaal Bedrul Aleyna
Min thenniyet el-veda’i
Veceb eşşükrü aleyna
Made’a lillahi da’i
Eyyuhel mebuth’u fina
Ci’te bil emril muta’i
Muteşşeref el-Medina
Merhaban ya hayran’a

