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SEGÂH  ŞARKI

102=

...)

Gel gön lü nü sen yal

va rı rım aş

ka i nan

1.

dır (Saz... )

2.

dır (Saz... )

Sev dân ba na can rû

hu ma hâz kâl

bi me kan

1.

dır (Saz... )

2.

dır (Saz... )

Sen siz ya şa mak öy

le ko lay ol

ma ya cak

1.

tır (Saz... )

2.

tır (Saz... )

Sev dân ba na can rû

hu ma haz kâl

bi me kan

1.

dır (Saz... )

2.

dır

Gel, Gönlünü Sen; Yalvarırım Aşka İnandır
Müzik: Volkan Gözübüyükôğlu
Söz: Vedat Fidanboy

Usûlü: Türk Aksağı

Gel, gönlünü sen; yalvarırım aşka inandır,Gel, gönlünü sen; yalvarırım aşka inandır,
Sevdân bana can, rûhuma haz, kâlbime kandır.Sevdân bana can, rûhuma haz, kâlbime kandır.
Sensiz yaşamak öyle kolay olmayacaktır;Sensiz yaşamak öyle kolay olmayacaktır;
Sevdân bana can, rûhuma haz, kâlbime kandır...Sevdân bana can, rûhuma haz, kâlbime kandır...

V.Gzbyk

Süre: 3'.55''

                            Segâh Şarkı
Gel, Gönlünü Sen; Yalvarırım Aşka İnandır
                            ( Sayfa - 2 )

( Mef 'ûlü/Mefâ' îlü/Mefâ' îlü/Fe' ûlün )

SON

( Giriş sazı...

(03.03.2020)
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