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1. 2.
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Hak â bı ha yat zev ki su nup (Saz... )

iç de se iç mem (Saz... ) iç de se iç

1.

mem (Saz... )

2.

mem (Saz... )

Câ nân la ge çen bir gü nü bin

öm re de ğiş mem (Saz... ) öm re de ğiş

1.

mem (Saz... )

2.

mem (Saz... )

Aşk yok sa e ğer kal be lü zum (Saz.. )

gön le ge rek yok (Saz... ) gön le ge rek

1.

yok (Saz... )

2.

yok (Saz... )

Câ nân la ge çen bir gü nü bin

öm re de ğiş mem (Saz... ) öm re de ğiş
1.

mem (Saz... )

2.

mem

Hak Âb-ı Hayat Zevki Sunup İç Dese İçmem

SON

V.Gzbyk

Hak, âb-ı hayat zevki sunup iç dese içmem,Hak, âb-ı hayat zevki sunup iç dese içmem,
Cânânla geçen bir günü bin ömre değişmem.Cânânla geçen bir günü bin ömre değişmem.
Aşk yoksa eğer, kalbe lüzum, gönle gerek yok;Aşk yoksa eğer, kalbe lüzum, gönle gerek yok;
Cânânla geçen bir günü bin ömre değişmem.Cânânla geçen bir günü bin ömre değişmem.

( Mef'ûlü/Mefâ'îlü/Mefâ'îlü/Fe'ûlün )

Usulü: Aksak
Süre: 4',16''

( Giriş sazı...

Müzik: Volkan Gözübüyükoğlu
Söz: Vedat Fidanboy

                           Mâhur Şarkı
Hak âb-ı hayat zevki sunup iç dese içmem
                           ( Sayfa - 2 )

(17.01.2021)
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