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..) Ka na yan kal bi me der man

o la cak sev gi li yok (Saz...
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..) Ki mi sev dim i se can dan
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Nice ten yâresinin çâresi var, doktoru çok,Nice ten yâresinin çâresi var, doktoru çok,
Kanayan kalbime derman, olacak sevgili yok.Kanayan kalbime derman, olacak sevgili yok.
Kimi sevdim ise candan, ele yâr etti Felek;Kimi sevdim ise candan, ele yâr etti Felek;
Kanayan kalbime derman, olacak sevgili yok.Kanayan kalbime derman, olacak sevgili yok.

Nice Ten Yâresinin Çâresi Var Doktoru Çok
Müzik: Volkan Gözübüyükoğlu
Söz: Vedat Fidanboy

Usûlü: Aksak

V. Gzbyk

Süre: 3',40''

                          Hicaz Şarkı
Nice ten yâresinin çâresi var doktoru çok
                          ( Sayfa - 2 )

( Fe'ilâtün/Fe'ilâtün/Fe'ilâtün/Fe'ilün )

SON

(11.04.2020)

( Giriş sazı...

Nice ten yâresinin çâresi var, doktoru çok,
Kanayan kalbime derman olacak sevgili yok.
Kimi sevdim ise candan, ele yâr etti Felek;
Kanayan kalbime derman olacak sevgili yok.
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