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Selam söyleme
Fm
C
Selam söyleme ne olur bana, özlediysen konuşsana
G#
Bᵬ G#
Bᵬ C7
Dışarıda görsen beni, bakarsın zaten bakarsan o yana
Konuşacak şey olmasa da, beni tam çıkaramasan da,
Gözün hafif ısırsa da boşver, selam söyleme bana
Belki bi zamanlar arkadaştık, o zaman öpüşüp koklaştık
Şimdi konuşacak bir şey kalmadıysa eğer boşver, selam söyleme bana
Belki beni seviyosun, belki özlüyosun
Bunları hissediyorsan gerçekten selamı boşver,kelamı benle paylaşsana
Selam söyleme ne olur bana, özlediysen konuşsana
Dışarıda görsen beni, bakarsın zaten bakarsan o yana
Konuşacak şey olmasa da, beni tam çıkaramasan da,
Gözün hafif ısırsa da boşver, selam söyleme bana
Fm
C
Selam söyleme ne olur bana, boş söz söyleme bana
G#
Bᵬ
C7
Selam söyleme ne olur bana, boş söz söyleme bana
Aaaaa

İstanbul
Gm

Bizanslılar düşmandır, Afrikalı saat satandır, ooo İstanbul
Romen yatan yapandır, Gürcü çocuk bakandır, ooo İstanbul
Amerikan benim hoca, Boşnak komşunun koca, ooo İstanbul
Ankara’da yoktu laz burunlu Rum kızı, ooo İstanbul
Solo
Gm

C

Gm

C

Gm

Rus çarından kaçan büyük dedesi getirdi Hagop’u.. İstanbul
Arkadaşı Elif’in, kocası Elvis’tir Rinet’in.. İstanbul
ooo İstanbul.. ooo İstanbul istanbul
ooo İstanbul.. ooo İstanbul istanbul
Solo
Gm

C

Gm

C

Gm

İzmirli gözleri, dudağının nemi etkiledi.. İstanbul
ooo İstanbul.. ooo İstanbul istanbul
ooo İstanbul.. ooo İstanbul istanbul
Gitar riff (hızlı)
Trompet melodi
ooo İstanbul.. ooo İstanbul İstanbul (*4)

Bilirkişi
Fm
Bmᵬ
C7
Da da da dad da da da da da da da da da da
Da da da dad da da da da da da da da da da
Fm
Ben benim bile değilim
Fm
Ben valla senin olamam
D#
Ben yaşamaya doyamam
C#
D#
Benim uzaklara meyilim

Fm

Ben bilirkişi değilim
Ben valla senin olamam
Ben bugünü bi yaşadım
Yerinde de birşey koyamam
Yarına da birşey koyamam
Da da da..
Ben benim bile değilim
Ben valla senin olamam
Ben yaşamaya doyamam
Benim kucaklara meyilim
Ben bilirkişi değilim
Ben valla senin olamam
Ben bugünü bi yaşadım
Yerinde de birşey koyamam
Yarına da birşey koyamam
Yerinde de birşey koyamam

BAY YENGEÇ
Dm
Patron bizi ezer gibi
Dm
Ezdik Bay Yengeç seni
F
Yengeç restoranda durduk Fethiye yolunda
Gm
F
C
Dm
Elimizde arpa extra yeni çıkmıştık sudan
Dm
Birazcık sezer gibi
Dm
Bulamadık hippileri
F
Nerde eski beylerin o muhabbetleri
Gm
F
C
Dm
Nerde Erkin nerde Barış nerde Jimi nerde
A
Dm Gm Dm Gm Dm Gm Dm
Fethiye yolunda
Akşamı vurunca saatim
Bu hayat! Değil tatil!
Vişne, nar ve karadutu içtiler kana kana
Şarkı söylerler cırcır korosun(un) ortasında
Fethiye yolunda
Solo
Balkan ilden geldi şarkım
Soğuktu ısındı ama
Tıpkı şu güzel kız gibi.. Soframızda börekleri
ninesinin, şarkısı dedesinin
Fethiye yolunda
Yalan dünya sen ne dersin
Her şeyin iki yüzü mü var
İstif(r)a ettim işimden dönücem okuluna
Düşlerimin, öğrenicem düş kurmayı baştan
Ah anam canım anam
İstek yapmış ki Allah’tan
Mr. Postman çaldı teypten, John ne dur ne yavaşla
Ne duralım ne yavaşla Fethiye yolunda
Bırak mutlu öleyim ben ömrümün sonunda
Fethiye yolunda /Akdeniz solumda
Biraz kulaç atsam/ İstanbul’a varcam

Osman
Em
D
Osman bir deli oğlan da, kıvrak bi beli olan
Em
D
Düğün dernek davul tambur, sorulur Osman'dan
G
Bağıra da çağıra da kıvıra da
D
Em
Hoplata da zıplata da çığıra da oynadı Osman
G
D
Kızların kalçaları belleri en çok da kalpleri hopladı hopladı Osman
Em
Geldi de Osman, oynadı yandan.. Çaldı da Osman, durmadı asla(n)

Em

Osman girdi yine bir düğün kapısında içeri
Amcaoğlu evlenmişti hadi içelim!
Çaldı da çaldı da çaldı da çaldı da çaldı da çaldı da Osman
Oynadı oynadı oynadı oynadı oynadı oynadı oynadı yandan
Em
Geldi de Osman, Oynadı yandan.. Çaldı da Osman, durmadı asla(n)
Em D
A
G A
Geldi de Osman, Oynadı yandan.. Çaldı da Osman, durmadı asla(n)

B7

Düğünün esas oğlanı Osman, haydi çal da oynayalım yandan
Kızların gönlü hopladı Osman, oynama oynama artık yandan
Düğünün esas oğlanı Osman, haydi çal da oynayalım yandan
Kızların gönlü hopladı Osman, oynama oynama artık yandan
Bağıra da çağıra da kıvıra da hoplata da zıplata da
çığıra da oynadı Osman (hey hey..)
Kızların kalçaları belleri en çok da kalpleri hopladı hopladı Osman
Geldi de Osman, Oynadı yandan.. Çaldı da Osman, durmadı asla(n)
Geldi de Osman, Oynadı yandan.. Çaldı da Osman, durmadı asla(n)
Durmadı Osman durmadı Osman durmadı Osman kurdurdu aman Osman (*4)

Git Haylazım

Kadın:
Em
Buralara uğrama bi daha
Em
Unut adımı da tadımı da
G
Duydum ki paşa limanında
Gm
B7
Em
Sokak kızlarıyla aşk yaşıyosun
Gm
Her gece eğlence zevk ü sefa
B7
Em
Atina'ya dönmeyi unutuyosun
Em
Am B7
Em
Zıpla git yoluna haylazım
Zıpla git Paşalimanı'na
Zıpla yolun açık hadi yallah
Daha da gelme Paşalimanı'ndan
Adam:
Aman aşkım sen neler diyosun?
İftira bu nasıl inanıyosun
Belki bi kaç tek atmışımdır da
Belki bi kaç hatuna bakmışımdır da
Sonrasını hatırlamasam da
Aklımda hep sen vardın inan
Zıpladım geliyom yanına
Senden başka yar olmaz bana
Sevgilim ne olur kızma bana
İnanma onlara inan bana
Sensiz hiç eğlenir miyim aşkım?
Sensiz eğlence haram bana
Şimdilik hoşça kal aşkım
Ufak bir işim var da Paşalimanı'nda

Kadın:
Bu kaçıncı? Şunu bilesin:
Beni kaybettin sonsuza değin
Eğlen durma Paşalimanı'nda
Adam:
Ama sen de katılıcan di mi bana?
Kadın:
Elbet ben de eğlenicem ama..
Senle değil kasabın oğluyla, Atina'da
Zıpla git yoluna haylazım
Zıpla git Paşalimanı'na
Adam:
Zıpladım geliyom yanına
Senden başka yar olmaz bana
Kadın:
Zıpla git yoluna haylazım (Adam: Böyle
söylemesene)
Zıpla git Paşalimanı'na
Zıpla yolun açık hadi yallah (Adam:
Önce bi dinlesene)
Daha da dönme Paşalimanı'ndan
Paşalimanı'ndan
Paşalimanı'ndan (Adam: Geliyorum)
Paşalimanı'ndan (Adam: Çıktım yola)
Paşalimanı'ndan (Adam: Lokum
getirdim)
Paşalimanı'ndan (Adam: Çıktım yola)
Dönme Paşalimanı'ndan (Adam:
Geliyorum)

Hayat Nerde?
Gm D7

Gm

Hayat bira bardağında
Bᵬ

F Bᵬ

Biter bardak ısınınca
Cm

D7

Akıp gider kanalizasyon boyunca
Gm

Bᵬ

Gm D7 Gm D7 Gm D7

Al yalanını sevem, ölümsüz demen beni canlı tutuyor
Ya da kır elimi, böyle ben ölürüm ölmeden
Elim hayatı tutuyor
Hayat yaz akşamında
Biter kışa kalınca
Donar kalır karayla boyanınca
Al hayatını istemem ama kurtar ben ölmeden..
Yaşadım ölmedim hep
Ya da git gözümü görmeden sözümü duymadan
Böyle ölürüm ölmeden
Hayat dudağımın ucunda
Biter dudağım kuruyunca
Susup kalır sen onu sormayınca heeeeey
melodi

DÜMBELEK KRALI
-CAPO 2-

Am
Babam keman kralı
Anam gül kraliçesi
Dm
G
Küçüktür evimiz ama eksilmez
musiki sesi
Mahallede çocuklar bana özeniyo
Çünkü dümbelek kralıyım
dümbelek kralıyım
Büyük yeteneğim!
büyük şehre gideyim dedim
dümbeleğim çala çala vardım
istanbula
evet belki burda çok çok dümbelekçi
var
ama hadi söyle hangisi, benim gibi
içli çalar

Am
Dm G
kralı burda kralı burda dümbeleğin
(İstanbul duy sesimi)
kralı burda kralı burda dümbeleğin
(duy ensende nefesimi)
Benlen alay ettiler
Bi çalma hemşerim dediler
Kralım ben ama dedim
Kafama terlik yedim

Benden çok varmış da aman
Burda yer yokmuş da bana
Dedim dümbeleğim bi dinle
Kendinden geçicen yeminle
kralı burda kralı burda dümleneğin
(İstanbul duy sesimi)
kralı burda kralı burda dümleneğin
(duy ensende nefesimi)
kralı burda kralı burda dümbeleğin
en kralı burda dümbeleğin
- DÜMBELEK SOLO

-

İstanbul da neresi? Dümbeleğim
gönlümün yarısı
İstanbul da neresi? Canım
mahallemin b.lu deresi
İstanbul’dan gittim valla çok
mutluyum ha
İstanbul’dan gittim oh be temiz hava
Baktım olmıycak atladım şen
otobüse
Döndüm mahalleme çaldım sana
hafize
Mahalledeki çocuklar yine özeniyo
Çünkü dümbelek kralıyım
dümbelek kralıyım
kralı burda kralı burda dümbeleğin
(İstanbul da neresi)
kralı burda kralı burda dümbeleğin
(canım mahallemin b.lu deresi)

Ağlama güzel
Am
C D
Kalbin kırıldı, yine onarıldı
Bi süre da dayanır sonra bakıma alınmalı
E
Am
Kalbin sevgi makinasına bağlı, hayatta kalması zor
Tek bildiğim doğru ve güzel
Am
D G C E
Am
Herşey yoluna girer yeter ki sen ağlama güzel
Kalbin toparlamaya çalışıyor kendini
Her defasında daha zor
Yine dayanıyorsun yapacak birşey yok sonuçta
Ama söylemek istediğim birşey var:
Herşey yoluna girer yeter ki sen ağlama güzel
Tek bildiğim ve söylediğim bu:
Herşey yoluna girer yeter ki sen ağlama güzel (eeeee..)
Kalbin olmadan yaşayamazsın
Ve kalbini dinlemeden yaşamamalısın
Ama kalbini bu kadar yormamalısın
Başkalarının yormasına izin vermemelisin
Tek bildiğim ve söylediğim bu:
Herşey yoluna girer yeter ki sen..
Solo
Herşey yoluna girer yeter ki sen ağlama güzel (eeeee..)

HAVADA VALS
Gm
D Gm
Yanmayan alev usandırır
Bᵬ
Cm
Bᵬ
İçinde yanan delikanlıdır
Gm
Cm
İçinde bir volkan patlar
Bᵬ
D
Dışındaki insan herkesi kandırır
Teselli ararsın her anda
Teselli bulamasın bir anda
Teselli aldığın her nefes
Her nefesin güzelliği
Solo
Bir adam düşün elleri bağlıdır
Bir adam düşün etrafı ağla kaplı
Bi adam elinde bi taş
İçinde telaş her yer saldırır
Adam yaşamına bağlıdır
Yaşamı sana bana bağlıdır
Elinden tutsan yavaş
Elindeki taş düşer yavaş yavaş
Solo

Mutsuz Olmuyorum
Takılma (giriş-D)
Nakarat (vokalsiz)
Am
G
Dm
Am
Arkadaşsan arkamdan çok çok işler çevirmezsin
Kardeşsen yolları kendine doğru çevirmezsin
D
F6
Em
A
Senden bir anım olsa o da seninle keyfe kız baktığımdır
D
F6
Ve o anı yaşıyor olsam..
Em
A
F
Yüzüme boş boş baktığındır yaşadığım..
Arkadaşlar hep burada, biri ama.. bunu hep istiyordum
Dostlarım bir arada, sensizlik artık koymuyor bana
Senden birşeyler ummuyor birşeyleri yanlış bulmuyorum
Ve artık düşününce kendi kendime mutsuz olmuyorum
Senden birşeyler ummuyor birşeyleri yanlış bulmuyorum
Ve artık düşününce kendi seçimin mutsuz olmuyorum
AFGA
Geçiş
Solo
Senden birşeyler ummuyor birşeyleri yanlış bulmuyorum
Ve artık düşününce kendi kendime mutsuz olmuyorum
Senden birşeyler ummuyor birşeyleri yanlış bulmuyorum
Ve artık düşününce kendi seçimin mutsuz olmuyorum

