Hayatı anladım ben, meğerse zaman gerekliymiş
ömür dönencesinde dönüp gerçeği görmeye.
Tükenmek ve düşmek üstünde tepinmeler,
yerde nefes almaya çalışırken tozdan körelmeler.
Çırpınırsın bataklığa düşen ördek gibi,
aşka küsersin çamura bulanmış yırtık bir gömlek giyip.
Zaten hatıralar çanak ve çömlek gibi,
çocukluğuna uzanırsın kilden bir örnek verip.
Sanat ve hayat arasında hep gidip geldim.
Bu bilinmezlik kavramlarının boşluğunda eğildim ben.
Değildim eski ben!
Artık inandığım gerçeklerim çömlekçinin çarkıyla şekillendi.
Toz, toprak, kil alevle harman.
Onur, inanç, umut gönülde ferman.
Hatıralar ve zaman, kalem ve dilde kelam.
Tüm geçen yıllar Ozbi’den selam...
Söz & Müzik: Ozbi (Onur Dursun)
Akustik Gitar: Onur Özçelik
Bas Gitar: Şerif Ersin Ertay
Düzenleme: Utku Okutan & Ozbi
Mix & Mastering: Çağan Tunalı ( Çaki )
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İsyan etmenin ne faydası var bilmiyorum, bak doğarken ağladım belki de o yüzdendir.
Kadere kafa tutmak ne işime yarar bilmiyorum, lakin görünce susmak içimden gelmiyor belki bu yüzdendir ha...
Bir çocuğun ayakkabısı yırtık, boynu bükülmüş ama eğleniyor yine de mutlu belki de o yüzdendir.
Bir anne etrafı rahatsız ettiğini düşünerek ona tokat atıyor, bir baba geçim derdine düşmüş belki de o yüzdendir...
Her şeyden önce çoğunluk bir genç kıza ‘’Sen insan değilsin, sen namussun edebini bil’’ diyor belki de o yüzdendir.
Kendine ‘’Ben delikanlıyım’’ diyen o it sürüsü de kadınlara ‘’Patlak teker, açık kapı’’ diyor belki de bu yüzdendir...
Neye inanacağın söyleniyor evet fakat tercih etmek, yönelmek yasaklanıyor belki de o yüzdendir.
Ulan sayenizde kimse kimseyi insan olduğu için sevemiyor, herkes yalana boğulmuş belki de bu yüzdendir...
Bencillik hırsıyla dünyanın imanı gevremiş.
Daha doğarken borçluyuz lan kurnazlar ebemizi bellemiş!
Yalancılar gerçekleri yakıp bir de üstünde çay demlemiş.
Yananların değeri yok belki de bu yüzdendir...
Belki kafir dediklerinden silah alıp kardeşini öldüren bir müslümanın yüzünden,
belki de o cahile o silahı verenlerin yüzündendir.
Ama masumiyetin kanı içildikçe susmak olmuyor belki de bu yüzdendir ha...
Susmak yok çünkü ölmek çok değersiz.
Korkmak yok çünkü insanlık çelimsiz.
Kanmak yok yalanlar kalır mı dilsiz.
Gerçek uzak değil bak yorulmak yok.
Evet yasalar var ama bir de onları çıkaran yarasalar var.
Evet kanunlar var ama öncelik halk değil önce borsalar var.
Nizam ve düzen dediğin şey insanı eğip bükmek içinse, ben yokum çünkü eğilmem demir dövülen ateşe atsalarda.
Sizin gücünüz insanlıktan değil, para yapan arsalardan.
Taşeronlar işçi kırbaçlıyor din ile susturduğunuz kırsalda.
‘’Bakın büyüdük ey halkım!’’ diye anlatıyorlar her masalda.
Lakin insanlık küçülüyor demokrasinizin sunduğu her fırsatta.
Fırsattan faydalanmak: Eğitimsiz ve utangaç büyümüş çocuk işçisini taciz eden bir patron gibi mi?
Ya da protesto hakkını kullanan eylemci bir kadını göz altına alırken taciz eden yavşak bir polis gibi mi?
Fırsattan faydalanmak: Bir iş adamının alacağı ihaleleri düşünerek havuzlara para akıtması gibi mi?
Ya da halkı din ve umut sömürüsüyle kandırarak diktatörleşip, devleti milyar dolarları aklamak için kullanmak gibi mi?
Demek sisteminiz bu öylemi yani ‘’Rant hilafeti’’.
Kendini masum ve dindar gösterenin halkı soymaya cesareti.
Bu pragmatist orta sınıfa yapılan popülist hamaseti ve erdemini yitirmiş bir topluma sunulan benim hırsızım ziyafeti.
Beni isyan ettiğim için mi suçluyorsun?
İnançları kendine ipotekleyen; Eğitimi, tedaviyi ve gölgesini bile satan;
Hayasızca acılı bir anneyi yuhalatan faşizmi değil de, beni mi suçluyorsun?
Eyvallah...
Söz: Ozbi (Onur Dursun)
Müzik: Murat Başaran (Mayki)
Düzenleme: Murat Başaran (Mayki)
Mix & Mastering: Çağan Tunalı (Çaki)
Yaylılar: İstanbul Strings
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Benim hayatım, köyden umutlarıyla göçen on kişiyle aynı evde başladı.
İstanbul işte: taşı toprağa altın(!)
Çoğumuzun dedesi gibi, benimkiler de buna inanmış İstanbullu olmuşum..
Şişli Devlet Hastanesi’nde dünyaya on aylık gelmişim.
Evet biraz üşengeçlik etmişim! Belki de doğarken asiydim!
Belki de daha ilk gün, bu yalan dünyaya bir nah çekmek istemiştim!
Büyüdüğüm sokaklar bayağı çetrefilli idi.
Gecekondu mahallesi idik, bir çok yer hazine arazisi idi.
Alt sınıftık! Aileler gündüz başka inşaatların, gece ise mecburen kendi evinin amelesi idi.
Feodal toplum, yoksulluk ve gurbette şehir hayatı.
Köy ağalarının yerine kabadayılar ve burjuva patronları.
Güçlü olanın ‘’ insanlık’’ olduğuna inanmış devrimciler ve onların inşa ettiği bir mahalle!
Yani Nurtepe! Yani mertlik, yani gerçek mücadele, yani sevgi, dürüstlük ve içten gülümseme ve cunta ve darbe.
Güzel yüzlü insanları katledip yozlaşmış sistemi kanla kazırken tarihe,
bizse, okula giderdik gelirdik hergün sokaktaydık, on on beş kişi toplanır,türlü türlü oyunlar oynardık.
Bazen canımız sıkılırdı, mahalle basardık
ve çoğu zaman mahalle maçlarında karşı takıma dalardık.
Ben gerçeğin adamıyım ağa!
Ben caddenin sokağıyım ağa!
Ben şehrinin kırosuyum ağa!
Ben fakirin purosuyum ağa!
Büyümek, çamurda futbol oynamaktı. Kışın, kar yağınca poşetle lüks kızakmış gibi kaymaktı.
Annemin, mahalledeki olaylardan korkmasıydı ve dedemin sığıntı olduğumuz yazlığına kaçırılmaktı.
Büyümek, platonik bir aşkla tanışmaktı yani içinde tutunduğun bir umutla yaşamaya alışmaktı.
B*ktan bir eğitim sisteminde mutlaka başarmak ve hep nedense hep ötekiyle yarıştırılmaktı.
Eee! Puan tutmayınca bir torpil kayırırsa, rapçi olduğun için okulda sağcılar dalarsa,
mahallende solcu gençler Amerikalı sanarsa, tüm hayatın rap olur herkes karşı çıkarsa.
Hayal ettiğim müzik ve hayat şartları. İçimde büyüttüğüm dünya ve gerçeğin kartları.
On yedi yaşında bir hayalperest olarak çalışmaya git, bilgisayar almak için tüm yaz yıka tabakları.
Ve büyümek, hırsımın yarattığı idealle kör olmam ve rem uykusuyla gerçek arası bir yerde yön bulmam.
Bu, sanki yazları küçük burjuva ile, kışları ise ‘’sarı ayakkabısı’’ yırtılmış yoksulla dost olmam gibiydi.
Rüyalar der ki: Mutluluk, çocuk kalmaktır .
Yani hayallerini büyütmek , kendini ufaltmaktır.
Gerçekse ‘’sarı ayakkabın’’ yırtıldığında, artık ilk aldığın günkü gibi olmayacağının farkında olmaktır.
Söz & Müzik: Ozbi (Onur Dursun)
Yaylılar: İstanbul Strings
Elektrik Gitar: Utku Okutan
Düzenleme: Utku Okutan & Ozbi
Mix & Mastering: Çağan Tunalı ( Çaki )
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İstanbul temiz!
Nemli sokak kaldırımlarının arasına sıkışmış papatyalarla taç yapan çocuklar kadar.
Ölümsüz aşkı bulan ve sonra Azrail ile tanışan saf bir aşık kadar.
İstanbul kirli!
Cehaletin enselediği suçluların güçsüz olduklarını kabullenip boyun eğdikleri kader kadar.
Bütün duyguların sanallaşıp, gerçekleri sokaklarında sakladıkları için İstanbul mutsuz!
Yaradan’ın yanıldığı kadar .
Vicdan ve hürriyet: Neden geldiğini bilmediğin bir terminalde külleriyle oynadığın bir kül tablası.
Bir yolculukta, ne ayı ne de yıldızları göremeyen bir insanın suratını asması.
Vicdan ve hürriyet: Bir askerin kaşarlı bayat ekmeğini tutan palaskası.
Yoldaşız diyenlerin dipçiği ile yırtılan karın kası.
Tecavüzün simit susamlarından şaire gelen ilhamı, yerle yeksan eden kahredici travması.
O yüzden İstanbul, devr-i şahanesin.
Şaheserin, özgürlüğün toprak altında beklemesi.
Bu yüzden İstanbul, ehl-i vecizesin.
Şaheserin, yazarın acıyla elinin titremesi.
Ey gidi İstanbul!
Olan biteni küçümsersin.
Lakin büyüklüğün bir celladın marifet namesi.
Bir zamanlar seni küçümseyenin küçüklüğüne üzülürdün.
Ne vakit oldun böyle kibrin adresi.
İstanbul!
merhametin yok,yok!
Binlerce yıl küs kalmış hayallerin var.
Ey İstanbul!
Cesaretin yok,yok,yok!
Gerçeği saklayan korkuların var.
‘’İçinde kuralların, içinde yasakların, içinde umutlara kibirlenen bir ruhun var.’’
Unutulan sokaklar, kayıp kahramanların martavalları ile süslenir.
İsimsiz düşlerin, pusu kurduğu yalan diyarıdır bu şehir.
Kimsesiz bırakır, lakin yine de gönül heveslenir.
İnsanın kanıyla, gururuyla beslenir.
Umutların rüzgarındadır tebessümün hikayesi.
İlk önce kirlenmektir surattaki ifadesi.
Sadece en güçlü olmaya çalış der, kaderin iradesi.
Kalırsan kaidesiz, bağlanır basiretin.
Bir gökdelende görürsün parayla gelen asaleti.
Bir banknot parçası tüm duygularına hükmederken anca sarhoş olup diklenirsin. O da olur rezaletin.
Bir hayal kur, işte o an içindesindir esaretin.
Gerçekle arandaki duvarı yıkmak ister dertlerin.
Söz & Müzik: Ozbi (Onur Dursun)
Yıkabilir misin Bilemem lakin.
Elektrik Gitar: Utku Okutan
Eyvallah!
Perdesiz & Ebow Gitar: Onur Özçelik
Ben gidiyorum, bu şehre hoş geldin...
Bas Gitar: Şerif Ersin Ertay
Yaylılar: İstanbul Strings
Düzenleme: Utku Okutan
Mix & Mastering: Çağan Tunalı ( Çaki )
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Düet Ayfer Vardar

Ben bir sevdaydım, yüreğim maden.
Zifiri karanlığım lakin bana yanabilmek bahşedilmiştir be muhterem!
Falancasının oğluyum, Zonguldaklıyım.
Zaten önemi yok!
Artık bana derler, kömür tadında yanamayan kara matem...
Saçlarımsa bir fındık ağacı.
Eskiden kraldım, sarsıldıkça döküldüm ve düştü tacım.
Bıçakla aşk kazındı göğsüme, köklerim Giresun’a kiracı.
Bitlerimi temizleyen annem öldü.
Kelim!
Yitti inancım...
Alnımsa kırışmış bir çay tarlası.
Sevdiğimin adı Bulut’tu, kızımızın adıysa Yağmur Damlası.
Rizeliyim.
Patlayıp kızımı kirletti Çernobil kazası.
Ben de ilk isteyene verdim.
Çok güzeldi azdı başlık parası...
Şakaklarımdaki sinirin mührü Karadeniz.
Haksızlığa karşı çatık, o yüzden alttan almayı çok beceremeyiz.
Lakin kurnazın oyununa geldik.
Nereye gitti benim emeğim?
Patronun çarkı kırık kimseye gösteremeyiz...
Yar, bir rüya meleği.
Uçurtur onu insan emeği.
Kırık kanada ölmüş demeyip, güzelliğine doymak gerekir.
Yar, kararmış feleği.
Yalanla dolup ağlar yüreği.
Asırlar onu vurmuş demeyip, yanında durup öpmek gerekir.
Ben bir aşktım!
Ankara ise sağ gözümün bebesi.
Misket şarabımın mezesi, gücenme Ömer Hayyam’dır dedesi.
Lakin bir kere bulaştı gözüme siyasetin lekesi.
Artık tek gördüğüm halktan saklanan yolsuz fezlekesi...
Tatlı bir Ege şivesi duyar sağ kulağım.
Baharım güneşimdir, üzüm bağında uçar gelinimin duvağı.
Biraz İzmirliyim biraz Denizli, kirvemdir Kaz Dağ’ı.
Lakin gelinimin çığlığıyla yırtıldı kulak zarım...
Sağ yanağım dile geldi: ‘’Ne olursan ol gel’’ dedi.
Gelmediler.
Bir Yunus geldi ‘’Kim olmuş ki gelsin’’ dedi.
Aşk’a semah dönerken kurudu Ney’i konuşturan dilim.
Konyalıyım.
Bir Güvercin kondu yanağıma beni öldür dedi...
Akdeniz, sağ yanıma değen cemre.
Yaşamayı severdi içimde gülümseyerek uçuşan her zerre.
Şimdi.
Ziyaretime gelin sahil kumuyla yapılan kabre.
Çünkü ufku olan o koca deniz artık bir katre...

Ben hep bir aşktım!
Sol gözüm Pir Sultan Abdal.
‘’Dost’’ dedim astılar.
‘’En-el Hak’’ dedim ama yaktılar Madımak ta.
Sivaslıyım.
Ellerinde meşale ile gözümün akını akıtanlar,
sağ gözümün üstüne köşk kurmuş her yemeğe çatal batırmakta...
Sol kulağım bağlamanın sesine hayran.
Kırkların kapısından cesaret diye fısıldar Şah-ı Merdan.
Düzgün Baba ‘’Dersim’’ diye bağırır.
Gülümser Erzincan.
Ama bağlamanın teli kopmuş, sürülmüş her bir can...
Sol yanağımı Dicle öptü.
Kendimi Paris’te hissettim.
‘’Gel bir de içine dal’’ dedi On Gözlü Köprü.
Diyarbekirliyim.
Zindanımda işkenceyle yakıldı türkü. Hevsel kadar yeşildi sakalım,
kökünden devlet söktü...
Ben bir aşktım!
Sol yanım doğu, sol yanım Mezopotamya.
Mardin’de Süryaniyim.
Pamuk kokusuyum Toros Dağları’nda.
Biraz Ermeniyim, biraz Kırmançi la kıro, biraz da Zaza.
Ben bir ölümsüzüm.
Lakin iktidar hırsıyla öldürüldüğüm yazar...
Söz: Ozbi (Onur Dursun)
Düet: Ayfer Vardar
Müzik: Kardeş Türküler
Kaval: Osman Aktaş
Lavta & Bağlama: Engin Aslan
Erbane: Tarık Aslan
Düzenleme: Ozbi (Onur Dursun)
Mix & Mastering: Çağan Tunalı (Çaki)
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Durmadan iteklerim, yesem bile kötekleri. Kendimi silkelerim, sal üstüme köpekleri. Güçlüdür bileklerim.
Yalnız pineklesem de, her daim doğru kılar sevenlerimin yürekleri.
Kofti bulurum hep ben, değilse lafın kalpten. Onurla yürü ve hepten, ayrılma merhametten.
Şans döner direkten, hak gelir hakikatten.
Ruh arındırır seni et ve kemikten.
Hey!
Yalnızlığına serüven ol ki, arsızlığını unutmayasın. Çatlar ruh binanın sıvası.
Sızıntıların parlattığıdır özgürlüğün zulası. Hissetiğini anlayabilirsen eğer, dökülür hayatın boyası.
Ben benimdir sevmem başkası ile kıyası.
Yıpranmış bu adamın gördüğü ise eriyen zaman deryası.
Hak, oku derken, gelmez okuyasın.
Hatimi anlayarak indirmezsen, ortaya çıkmaz mollanın foyası.
Aslın özündür değil köye dönme furyası. Şeherli olmamı sağlamış harç karıştıran dedemin malası.
Babamın fayansı ve para hırsıydı çobanlığını unutturan lakin sofrasının duası olurdu hep dostunun bağlaması.
Bir zamanların Anatolya!sı.
Şimdi İstanbul’un avam tabakası.
‘’Kıro’’ der arkasından süslü kokanası. Geçim sıkıntısının içine hapsolan cehaletin öğrenmeye vakti olmaz bra!
Uzun sürer ayağa kalkması...
Yeşil baharların işlediği tarlası. Sermayenin çıkarı olur bağrını deşer uranyumun kazması.
Erenler diyarıdır konuşulur lafın hası.
Siz asın!
Halk ozanlarıdır Anadolunun omurgası...
Eyvah!
Gerçek aşkın çalınmış ganimeti.
Eyvah!
Pazarlık ibadetlerine kurban ettik cenneti.
Eyvah!
Yalana sarıldıkça kirlenir kıyafetin.
Eyvah!
Kürkün yedikçe bağlanır ruhunun basireti.
Haydi, aslına dön bugün. Gerçeğin bulmak istersen insana sür yüzün.
Bilgiyle aranı açma, kapanmasın gözün. Ağzından çıkan sözün, göstersin neymiş özün.
Bazı fikirler vardır, insanı cezbeden. Bazı karakterler vardır, haysiyetsizliği öğreten.
Bazı gerçekler vardır, geçmişe hükmeden. Velhasıl ölüm vardır, gelir görünmeden.
Safını belli etmesen de bilir ne olduğunu. Kendini gizlesen de görür nerde durduğunu.
Havanı attığın bu dünya tanır doğurduğunu. O yüzden için dışın bir olsun ki doğru bulalım savunduğunu.
Evvelin var.
Doğru konuşmak kendini tanımaktan geçer. Herkes gibi hataların var.
Özünü dara çekersen eğer, geçmişine yağmur yağar.
Arınabilirsen, iradeni kamçılarsın ağar ağar.
Söz: Ozbi (Onur Dursun)
Müzik: Akın Eldes - Ozbi (Onur Dursun)
Kaval: Osman Aktaş
Akustik Gitar: Onur Özçelik
Bağlama: Engin Aslan
Erbane & Asma Davul: Tarık Aslan
Düzenleme: Ozbi (Onur Dursun)
Mix & Mastering: Çağan Tunalı (Çaki)
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Akşam ayazına benzer siyah,
Ölümün mayasına şişmem diyemem.
Boğuşurum kıyasıya yapmam kıyak.
Bakmam parasına vermem fiyat.
Onlar beni sevmez lakin, ben kimseyi sevmem diyemem
Canım, söylesene para mı eder? Bir diş ağrısı gibidir rakı ile yumuşayan keder.
Perdeler yalancı arkasında gerçek. Ruhunu tanıyabilirsen gözünde büyümez serçe.
Ah bir iç çek, zorunlu kılar hayat, ve geçmişin bu şehrinde hatıralar serçeşme.
Gel de içme. Bu diyardan göçme.
Kararsız kalıp da derdinle dalga geçme. Seçilen olma lakin sakın yanlışı seçme!
İçinde bir ruh varsa beden olur el pençe. Sevişirken kendini bil yeter.
Ve yeter ki sevdiğini bil ve sevildiğini bil erkekçe.
Denizlerimde deryanın adını kazırım ömre.
Duygularıma sahip olamam yüzüme değdiğinde cemre.
Kulaklarımı tıkarım emre. Benim hikayem, gururla yaşlanan bu anılarımın içinde.
Kim neyin derdinde kim? Söylesene kardeşim!
Şerefiyle kim ekmeğinin peşinde?
Eğer kaldıysa öyle bana haber ver!
Yaraya merhemdir ruhu satılmamış kimseler.
Zaten adam gibi adam arar yaptığım besteler.
Beni hiç bir zaman dinlemesin satılmış keresteler!
Çekilir el enseler.
Paranın düdüğü öterken, ezilir dostum gururlu bir hayat isteyenler!
Onurdur zümrem. Şarabı tanırım üzümle.
Ve gerçeğin adını koyarım gözümle.
Sevebilirsen özünle tanırsın hayatı çözümle.
Beni eskitmen gerek dostum, sonra gelicen izimde.
Yaşlılık fidan filizinde.
Bir iğne bir hap yeter, geçirmiş olduğun sinir kirizinde...
Evet, güzel gelir hayat paran varsa. Gayrimenkul gönüllerde çok var boş arsa.
Güzel sarsa, rakım dolsa, masamda aşk varsa,
neyleyim dünya cebimde olsa. Sahtekarın gözü dolsa, hemen ayıklarım onu,
şaşarım zaten doğru dursa!
Ne söylesem de anlasan beni? Ne yapsam da korkmasan bu hayattan, hurafelere kanmasan?
Usulca ilerleyip, hiç bir kedere takmasan. Ne güzel olur değil mi olsan veya olmasan?
Kendi yolunu bulsan, istediğin yerde dursan.
Hayat sürüklense, sen de farkında olsan!
Beni bırak da uçayım uçayım.
Bu diyardan kaçayım kaçayım.
Bir yıldıza takılıp akılı,
kanatlanan meleğim yapayım.
Olmaz demesen de olur,
yeter ki ben onurlu kalayım!

Söz & Müzik: Ozbi (Onur Dursun)
Klarnet: Oktay Düzağar
Darbuka: Sait Arat
Bas Gitar: Şerif Ersin Ertay
Yaylılar: İstanbul Strings
Lavta: Engin Aslan
Düzenleme: Utku Okutan
Mix & Mastering: Çağan Tunalı ( Çaki )
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Kim bana söylüyor tüm bunları?
Kim ayıklıyor doğruyu yanlışı?
Yine sayıklıyor birileri kafamda
Onu yap, bunu yap, şunu yap diyerek.
Aynalar soruyor genç misin yaşlı mı?
Şu içindeki ruh gerçekten bir şeylere karşı mı?
Evet biraz dik başlısın,hep arıyorsun arşını.
Ama başkaları, hakkında karar veriyor, sen kabulleniyorsun maaşını.
Ne iş?
Bilemedim bak, bu iltifat mı, öğüt mü(?)
Sana baktıkça anlıyorum.
Ah hayatı ne kadar öğüttüm ben(!)
Dün küçüktüm, sayende boyadım yarınları.
Bekle öyle dünya tersine döner, bulursun cevapları.
Karıştır kitapları, çakarsan hitapları.
Evet iyilik meleklerinin kırılmış kanatları!
Dostluğun fiyatları, yalandır sanatları.
Hiç bir kefene sığmamıştır çalınmış kul hakları.
Sen hep kapat kulakları, hiçbir şey duyma.
Bence hereket etmek bile senin için kötülüğe uymak.
Haklısın!
Yakışmadı Adem’e o elmayı soymak
ama hiç aklına gelmedi onun yerine Raskolnikov’u koymak!
Dur! Kalk!
Yani düş lakin gülümse.
Duygusal bir tavrım var ama teolojik değil lan bilimsel.
Şşşth bak! Artık kendin ol ve benimse.
Bir ihtiyaçtan doğdun be oğlum, çünkü seks dürtüsel.
Anlamsız olanı anlamlı kılmaya çalışmak,
egona geçiremediğin dişindeki maydonozla konuşmak gibi.
Hurafeler aleminde gelişmiş şu feodal kafaya da hiç girme,
çünkü bu da Yeşilçam’da kör kalmak gibi.
Bak!
Gerçekten bilmiyorum hayat gülen surat mı?
Ama şundan eminim.
Bir askersen ekmeğin kesin bayattır.
Gemin batık mı dostum, kafan ayık mı?
Yalanlarınla yüzleşiyorsun, gözlerin kayık mı?
Ben de napayım ayıp mı?
Kuralsız yaşıyorum.
Sokaklarda yeşeren görgüsüz bir dil taşıyorum.
Herkes bildiklerime yanlış diyor şaşıyorum.
Doğrularına bakınca anlıyorum.
Herhalde aşırı kaçıyorum lan!
Söz & Müzik: Ozbi (Onur Dursun)
Elektrik Gitar: Onur Özçelik
Bas Gitar: Şerif Ersin Ertay
Düzenleme: Utku Okutan
Mix & Mastering: Çağan Tunalı ( Çaki )
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Bugün farklı! Kangren olmuş bir elin çamurdaki alemi gibi.
Beyazı temiz bir sayfa sanan bir safın mahremi gibi.
Cihanı körpe gören bir egonun mahzeni. En çirkinin sanat olan ahseni gibi...
Bugün!
Tadı gelsin diye çaya attığım tarçın kökü. Biraz limon kabuğu ve küçük bir karanfil tanesi(!)
Küllükte kokan şu izmaritlerin sadece öylesine yaşadığımı anlattığı k*çımda açan lalesi!
Bugün!
Otomatik vites bir arabada ayağımın gittiği bir debriyaj boşluğu. Ölüm sarhoşluğu. Aşkın,
detone olsa da güzel sandıran hoşluğu.
Bunu da sermayeye çeviren bir kurnazın kokoşluğu.
Bugün!
Kibirli dünyama meteor çarpması. Dedemin beni halen harçlık verdiği bir köftehor sanması.
Bugünü kendime sorunca anlıyorum.
Ben hep kadere emanetmişim lan zor anlatması.
Bugün!
Günler gidiyor.
-Bak bak- Yağmur diniyor.
-Toprak - Ölmüş seviyor, yine çamurla ruhları gömüyor.
-Vah vah- Ölmüş biliyor, kör kambur feleğini itiyor
-Korkak- Köşesine siniyor, kader alnına silleyi vuruyor .
-Vah vahBir denize dalar gibi gitmek!
Bir gemiye biner gibi.
Bir yüreği arar gibi gitmek!
Bir kaderi söker gibi.
Kibrim kırık bir cam değil, niye keser cesareti?
Ruhum korkak bir can değil, niye kader esaretim?
Evet bugün!
Gerçekle tanışmak ve kendinle yüzleşmek.
Gözyaşınla beslenen Şehr-i İstanbul’a yenilmek.
Fabrika atığı kokan bir sokakta kimliğini yitirmek.
Yani tüm yalanlar tarafından canice dövülmek.
Lan!
Bu yediğim kibrin kurşunu. Kader ufkumu kirletip, sonrada Azrail’i çağıracak ve çek vur diyecek şunu. Biliyorum, hayallerime borçluyum.
Çünkü bugün ilk defa elinde bir bıçakla görüyorum adı umut olan iyimser komşumu.
Beni tüketen her şeyi terk etmek bugün. Kendimi kanlar içinde de olsa zerk etmek düne.
Geleceğin ne olduğunu bilmeden gülümsemek bugün.
Fakat gerçeği hissedebildiğini söylemek güne.
Hıh(!)
Alkollü ağzım biraz duygusal. Felaket senaryoları yazan aklım korkak ve kurgusal.
Biliyorum kendimle yüzleştikçe yalancıyım.
İşte bugün!
Hangimiz gerçek diye sorar yargılar...
Söz & Müzik: Ozbi (Onur Dursun)
Tambur & Melodi: Engin Aslan
Düzenleme: Utku Okutan & Ozbi
Mix & Mastering: Çağan Tunalı ( Çaki )
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Nedir bu?
Yarının hilekar görüntüsü.
Acaba biraz umutla susar mı içimin gürültüsü?
Herhalde, mutluluğum senden aldığım boyumun ölçüsü.
Çünkü kaydettiklerim der ki: Ben ölümsüzüm...
Avucuma sığmayan kum taneleri taşıp yere boşaldı, fes oldu aşk ihalelerim.
Gerçeklerin karşısında eridi bahanelerim.
Ve yalanlarını anımsadıkça değişti bütün hikayelerim.
Sana helal!..
Canımı sıktın! Sana yazdığım son şarkıyı tekrar teybime taktım.
Elbet seni hatırladım yine, yalnızlığa sigarımı yaktım. Her şeyi başladığım yere sardım. Bu sefer yalanlarını andım.
Kalbimin akan damarları tıkandı, seni sevmiş olmaktan utandım...
Şarapla yıkandım, kaderle kapıştım. Kendime vardım,hayallerimi kenara koydum ve yatıştım...
Hep yalan atmasaydın belki yalan olmazdın. Dünya’ya hoşgörü ile baksaydın, adının içinde boğulmazdın.
Seni ilk tanıdığımda ‘’Namus bedende olmaz!’’ demiştin. O an benim kadınım olduğunu sanmıştım ama yalanmış.
Kim olduğunu unuttuğun an başladı sahtekarlığın. Aynı gözündeki sürme ve yanığındaki allığın gibi. Islanınca sahteliğin süzülüp aktığı.
Evet ben gerçeklerim, bir yalancının ardında bıraktığı!
Sana helal!
Benden saklanmışsın her gün. Gerçek bir aşk değilmiş.
Evet üzüldüm ama ömür boyu hapsolduğun o yalanlar yüzünden gerçeği silmiş, buna üzüldüm.
Ama helal!
Mutluysan o ruhla. pişmanlıklarını günah sayıp kapatabildiysen sevapla.
Şimdi rahatla, çünkü ruhun yok senin. bir bedenin var, o da ‘’tatmin et’’ der beni...
Senden vazgeçtim, serden vazgeçtim ama hatıralarımı bırak bana.
Öldüm ama fark ettim, düştüm ama öğrettin sağ ol.
yalanların tuzak bana.
Kendini kandır, beni bırak güzel anılarımla kalayım yine ben.
Sahte bir geçmiş kur kendine, yalancının ne olur derdine ama küçülme ona ‘’aşıktım’’ diyeyim...
Sen artık benim için bir hatırasın. Bir düğün konvoyunun buruk bir ses gibi kulaklarıma fısıldadığı.
Bazen yalanların olmadığı anılarımlayım işte, sahte tavırlarının bir yılan gibi ısırmadığı...
Sana kızgınlığım iyi niyetimi söküp götürmeneydi.Seni sevmek saf bir insanın aşka yaptığı bir betimlemeydi sanki.
Oysa daha ilk paragraf yalanmış ve bu adam senin kandırarak dönüştürdüğün adammış işte...
-Yalancısın çok!- Yalanlarını söktüm artık, bir okyanus mavisindeki özgürlüğün yelkeniyim.
-Yalancısın çok!- Sorunlarımı çözdüm artık, senin kadar yalan şu dünyanın cengi seven bir sakiniyim.
-Ölüm değil zor bana!- Aldığım nefesin sahibi hissettiğim gerçekler yani olmak istediğim yerdeyim.
-Ölüm değil çok!- O kadar küçülmene üzüldüm.
Ama üzgünüm, ben şuan senin anlayamayacağın bir yerdeyim.
Söz & Müzik: Ozbi (Onur Dursun)
Akustik Gitar: Onur Özçelik
Bas Gitar: Şerif Ersin Ertay
Tuşlu Çalgılar: Mayki (Murat Başaran)
Düzenleme: Utku Okutan & Ozbi
Mix & Mastering: Çağan Tunalı ( Çaki )
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Hayat, beni bıraktı ben yürüdüm.
Yol giderim yokuş görünür.
Yine kendimi zorladım ruhumu harladım, korkmam ki ruh mu ölür.
Hadi vur dibine, hadi çal yenile, gel girelim yalanın inine.
Haksızlık onun düşer cebine.
Görmezden gelenin vay haline.
Güneşle gelen yağmuru bekle. Hüzünlerini sil at gitsin, huzur yeşermekte.
Ruh ermekte, beden emekte. Aklımız seçimlerimize her gün emretmekte.
Avuntular gönlümün içinde canlanır. Yaşlandığımı bilsem de kaybetmem heyecanları.
Zaten ömür de bir gün uğurlanır. Temennim, onurlarıyla tanımak insanları.
Hayat!
İçinden geleni söyle bana!
Çünkü benim içimden gelir, hükmederim satırlara.
Aklımı cezbedip doğru yolu göster ki, kendimi anlatırken yanılmayayım insanlara.
Üstünlük tasla ama gerçeği pasla. Sen yeter ki iste yerinde sayma.
Yalancı hastalanıp benimle kalsa, mumuna üflerim etrafımı sarsa...
Hayat!
İçinden geleni söyle bana!
Hayat!
Kanımdan içeni övme bana!
Yine sev dedi sevmedim,hayat!
Yenilen dedi duymadım, evet!
En dibe inip boşluğa daldım ama çıkıyorum bak kalmadım orda.
Yine gül dedi gülmedim, hayat!
Hadi koş dedi koşmadım, hayat!
İstediğini söyle, daha kendime varamadım.
Olduğum yere çöktüm, körkütük sarhoş oldum.
Düştüm yere lakin , yol tutup hep dik durdum.
Ama bana dünden bahsetme.
Ruhumu öteye beriye hapsetme.
Geçmişin gölgesini resmedip, açtığım beyaz sayfaları kirletme.
Bırak da hepsi kalsın yerinde . Onlar beni büyüttü izleri ta derinde.
Yenilgilerimi harmanlarım bugünle. inandığımı söylerim istersen dinle.
Hayat!
Nerde cevap anahtarın?
Aradığımı bulacağım bağlansa da yollarım. Sıvadım kolları, tutmasa da ayaklarım.
Onurlu kalmak için her gün Hakka adımı sayıklarım.
evet, yalnızlığa varan kayıktayım. Derin bir ıssızlık var, herhalde kayıptayım.
Kollarım yoruldu, rüzgar beni unuttu. Bir kadın aşkına efkarımın hapsine katıktayım.
Ey hayat!
Nasıl bir denizdeyim?
Kızıla boyanmış yine ufkun çizgisi. Kürekleri hırpalayan ellerimin izindeyim.
Umutsuzluğa çeker aşkın kör ezgisi.
Beni ağlarken görme artık. Çünkü hatıralarımı bir gölde bıraktım.
Evet sevdim.Hem de harbiden lakin koskocaman deniz çekildi, geldi kuraklık.
Kendi alevimde kül oldum. yenilendiğimi hissediyorum, çünkü gün doldu.
Yeşerdi toprak,evet güneş doğdu. Çizgiler belirdi, acıya alıştım.

Söz & Müzik: Ozbi (Onur Dursun)
Elektrik Gitar: Onur Özçelik
Bas Gitar: Şerif Ersin Ertay
Düzenleme: Utku Okutan
Mix & Mastering: Çağan Tunalı ( Çaki )
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Evet zaman aktı. Bana gördüğüm her şeyi birer birer sayıklattı.
Devirdim çarkı, geçmişe baktım. Gözlerim, bu sert suratın yanaklarını bir çok kez ıslattı.
Ömrümün bahar kokan şu yılları. Anımsandıkça külüstür olur, dün diye çınlarım.
Ser bütün sırları. Kalp parça parça olsa bile, inan ki hatıralarım ben size kırılmadım.
Evet, yanılgılarım dertlerin paçavrasıydı. Aşk ise bu adamın morgda duran kadavrasıydı.
Hayatın bana attığı en büyük palavrasıydı sevmek. Çünkü sonuç hareketsiz bir kalp kasıydı.
İnsan aynasıydı bu dönek dünyanın. Birden bulandı her şey bakınca hülyalı.
Hey dünyalı!
Biten yangınlardan kalmayım, korkma sür yüzüne küllerim yağlı...
Pahalı ölmek, toprağa gömülmek, bedenden çözülmek, mezara serilmek.
İnsan ümitsizdir tekrar ister dirilmek. Çünkü sonun geldi diye bağırır hep yenilmek.
Affedilmek bir ihtiyaç mıdır?
yoksa pişmanlıkların affedilmeye muhtaç mıdır?
Ben kendimle doyurdum ruhumdan sızan bu açlığı. Zaten görülmemiştir bırakıp kaçtığım.
Bazen, geçen saatler canımı sıkar anıya dalıp.
sonra, yalan vaatler ruhu yakar Kalbi sarıp.
Sanki, yanıp kül olmuş gibiyim!
Sanki, yeniden doğmuş gibiyim!
Sanki, ona geri dönmüş gibiyim!
Sanki, ölmüş dirilmiş gibiyim!
Yok zamanda, dar zamanda ,yol görünmez kalpazandan.
Can boyunda, kan damarda, yol göründü ayaklanınca.
Yine düşlediğim hayatın defterinde yazılıyım.
Ben dertlerimle mutluluklarımın bir pazılıyım.
Hırsım körüklenince bir katil gibi azılıyım.
Bilirim ki kalemin mürekkebinde kazılıyım.
Çıkartın bedenimden ruhumu!
Sıvazlayın ve sarsın kaybetmeyecektir umudunu. Acının tacı ondadır.
Tadıysa yar kokan bir goncadır koklayınca kafamın güzel olduğu.
Geçmişe bakınca aklıma geliyor yeniden doğduğum.
Hiç umursamayan sevgilimin ‘’Nasılsın?’’ diye sorduğu.
Aşkı anlamaya çalışırken kazıklardan yorulduğum.
Meğerse ilgilendirmiyormuş insanları hayatta bulunduğum.
Çoğunluğun dediği olur.
Her halde kader kurbanıyım geçmişimin içine hapsolmuşum.
Orada kaybolmuş, bahtıma kaydolmuşum. Önce kahrolmuş, sonra mahvolmuşum.
Evet haklısınız Hepsi oldu. Önce düştüm sonra denizde boğuldum.
Peki ya sonra?
Solungaçlarımı fark ettim hayata yüzdüm kafama dank etti.
Etrafıma baktım mercan resifleri. Meğerse okyanustaymışım esnedi yüzgeçlerim.
Aslında kader sadece yolunu seç demişti. Hem de hiç korkma!
Ben bunu görmemiştim.
Söz & Müzik: Ozbi (Onur Dursun)
Akustik & Elektrik Gitar: Onur Özçelik
Bas Gitar: Şerif Ersin Ertay
Düzenleme: Utku Okutan
Mix & Mastering: Çağan Tunalı ( Çaki )
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Düet Gülce Duru

Kaldırım taşında oturan bir asi. Gözlerinde tüm tükenmişliğiyle ardında bıraktığı mazi.
Ceketi yırtık, suratı buruşmuş. Biliyor ki kaçtığı dünya özgürlüğünü kamçılarcasına sefil ve narsist.
Yalanları ardında bırakmanın ağırlı var üstünde. Bir şehre küskünlük, bir sevgiliden kopmanın verdiği bir hüzün.
Silinmesi imkansız hatıralar...
Gitmek için verdiği karar.
İnsanlığa kızgınlığı hırpalanmışlığından. Duygularını sorguluyor bazen, son kullanma tarihi geçip deforme olmuşluğundan.
Her şeyden vazgeçmenin yüküyle bir hamalı andırırken, Tebessüm ediyor Acıya alışmışlığından.
Ayağa kalkıyor. Sevimli Yunuslar onun yanında durdu. Kimliğini uzatıyor.
Onları - Petrol ve uranyumdan oluşan pis bir denizde mutasyona uğramış köpekbalıklarına benzetirken suratına bir yumruk yiyor...
Uzak Değil, insan olmak yeter.
Bir tuzak değil, insan olmak yeter.
Nabzımı hissediyorum. Yediğim yumruk bir tosbağa kadar yavaş.
Korkum, kalbimin bir tavşan kadar hızlı olması. Alnımdan düşen terin nerde olduğumu hatırlatması kadar gerçek
bir polisin siyah botuyla boynuma basması.
Duyabildiğim tüm küfürler,Kanla beraber tenime yapışmış halde.
Tüm cümleler kurumuş halde. Eee o halde!
Kabullenmek kalıyor.
yenildim mi bezirganlara itaat eden suratların yere yansıyan gölgelerine?
Ben, istedikleri her şeyi yapabildikleriyim. Ben, onların hayvancıl hislerini tıka basa doyuran bir ziyafetim.
Bazen normal olan hayatlarına adrenalin.
Bazen de can sıkıntısına birebir iyi gelen bir komedi. Tıpkı sakız çiğneyen bir çene gibiler.
İstediklerini aldıktan sonra tükürüp atacaklar.
Yüzlerinde sabırsızlık ve öfke varken, ben kendime diyorum ki:
Kabullenirsen sen, sen olmayacaksın.
Halkın kalbi büyük.
Feleğin boynu bükük.
Yine yokluğu salmış koynuna, saklanıyor yüzün dönüp.
Namerdin kalbi çürük.
Zulmün Kârı büyük.
Yine korkuyu almış avucuna, kandırıyor eğip büküp.
Demirden bir döşek.
Üstüne uzandığım da kış uykusuna hazırlanan bir ayı gibi hissediyorum,
İstemiyorum hiçbir şeye değişmek. Hiç kimse yok. Hiç bir ayrıntı yok.
Tek başına kalan bir huzur var. Onun da tek yaptığı duygularla çelişmek.
Anlam aramak yetersizliğiyle övünüyor. Geçmişim sabırsızca benimle ilgilen diye dövünüyor.
Hep yarını düşünen şu aklıma duygularım, bir sevgilinin dudaklarını, bir de dönüp dönüp hırlayan bir köpek gösteriyor.
Korkudan mı titriyorum, soğuktan mı?
Bilmiyorum, belki de bu acı belirsizlik ve yokluktandır. Bedenim kanıyla hiç bu kadar haşır neşir olmamışken soruyorum:
Bu içinde bulunduğum çelişki aşağılanmaktan mı?
Cevaplar yetersiz. unutmamam gereken en önemli şey: Hiç bir kimliğin kazanılamayacağıydı bedelsiz.
Bilirim düşünceler kefensiz. Bir hücredeyim lan!
Lakin burada bile yaşayamıyorum nedensiz...

Söz & Müzik: Ozbi (Onur Dursun)
Düet: Gülce Duru
Back Vokal: Buket Aydoğdu
Elektrik Gitar: Onur Özçelik
Bas Gitar: Şerif Ersin Ertay
Düzenleme: Utku Okutan & Ozbi
Mix & Mastering: Çağan Tunalı ( Çaki )
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Yağmur çiseliyor, içinde tebessüm eden garip bir hüzün var.
Sanırım bana diyor ki ‘’hadi kalk oğlum sevdiklerine bir sözün var.’’
Ama sanki bahar gelmiş ve ben uçuşmaya hazırlanan bir polenmişim gibi.
Sanki bir deniz beni taşıyor ve ben keyifle sırt üstü uzanıyormuşum gibi.
Sanki pamuk gibi.
Bir çocuğun üflediği bir baloncuk gibi.
Filizini güneşine armağan eylemiş dalında yeşeren tomurcuk gibi.
Sanki her şey çok ağır, ruhum hafiflemiş gibi.
Yağmur yağıyor evet, ama suratıma değmiyormuş gibi.
Neden toprağın kokusunu alamıyorum?
Sanırım burnumu kırdılar belki de rüzgar giremiyordur.
Ama acıması gerekir, acımıyor. evet elimde kan var, kanı görüyorum.
Peki neden mutluyum, neden canım yanmıyor?
Ormanın estiğini görüyorum ama rüzgarı hissetmiyorum.
En son dayak yiyordum, şimdiyse kuş gibi havalara uçuyorum.
Neden?
Ellerim yerde, ayaklarım yerde.
Ben ölmüş müyüm?
Cansız bedenden çıkarken bir ruh, kalpsiz mi kaldım diye merak eder.
Gölgem mi? -Yok- saatler durur.
Anlayınca öldüm diye feryat eder.
-Kim beni bıraktı bu yerde?
Kanlar içinde, günah çizikleriyle.
Yüzüm gözüm şişmiş, derdest bir halde.
Bu yatan benim evet, yırtılmış gömleğiyle.
Sorsam sana ne yaptın bana diye.
Kararmış bahar, bulanmış kana niye?
Verilmiş karar, kıyılmış cana.
Diyet ödenmiş bu akşam satılmış hayat diye.
Korksam ama yıkılmaz duvar.
Evet fikirler uçar, bezirgan çalar yine.
Ömürler solar, yanılmaz saat.
Kalp dururken bu akşam, haykırır ‘’sanat’’ diye.
Söz & Müzik: Ozbi (Onur Dursun)
Gitar & Melodi: Onur Özçelik
Bas Gitar: Şerif Ersin Ertay
Düzenleme: Utku Okutan & Ozbi
Mix & Mastering: Çağan Tunalı ( Çaki )
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Benim ben olmama, kendim gibi hissetmeme ve içimden geçenleri korkulara inat duyulur ve görünür kılmama yardımcı olan tüm dostlarıma teşekkür ederim.
Ben kendine ait unsurlar, melodiler ve lirikler taşıyan bir albüm yapmak istedim. Üç sene boyunca üzerinde çalıştım. Birçok yalancı ve birçok yapımcı ile karşılaştım. Kabul
ediyorum, ‘’Halk Edebiyatı isminde bir rap albümü yapacağım. Müzikler şöyle olacak, lirikler böyle olacak...’’ demek plak şirketleri için satılması zor ve fazladan baş ağrısı demekti.
Vizyon ve inanç gerektirdiğini biliyordum. İtiraf etmeliyim ki: İnancım ve umudum birçok kere kırılma ve yılma noktasına geldi ama inancımı hiçbir zaman yitirmedim. Ben kendi
müziğimi yapacaktım. Ve sonunda onunla tanıştım, Hasan Saltık’la. Kendisine ve onun inancını sıcak tutan Engin Aslan’a çok teşekkür ederim.
Bu yol benim için başladığından beri rap müziğin içinde onca yıl beraber yürüdüğüm, beraber birçok şarkı yaptığım ve yapacağım, desteğini hep hissettiğim kardeşim Faruk Somay (Laneth)’a, beni rap müzik ile tanıştırıp, bu müziğe bela eden(!) ve desteğini hep hissettiğim Kaos grubunun kurucusu Coşkun Meray (Tehlike)’a, ilk başladığımız günden beri
bu grubun yanında olan Serkan Karayel (Rtwo)’e, benim için Bakırköy’ün yegane kralı olan Erdal Çolak (Fat) ve kardeşi Serdar Çolak (Esir)’a, geçmişte birçok şarkıda eğlenerek
eşlik ettiğim Memed Sofi (Big Bomba)’ye, askerliğim boyunca müzik yapabilmek için evini işgal ettiğim Kubilay Oktay (Young x), Bilal Buğra Kabaktepe ve askerlik arkadaşım Ümit
Kara’ya, Zeytinburnu’nda beraber vakit geçirdiğim tüm rap tayfalarına, Bakırköy İstasyon ve Bakırköy’deki tüm rap tayfalarına bugüne kadar rap müzik ile aramdaki ilişkiyi sıcak
tuttukları için ve Nurtepe halkına beni bağırlarına bastıkları için teşekkür ederim.
‘’Öncelik çocukluğundur’’ diyerek, çocukluktan olgunluk dönemine geçtiğimde tanıştığım günden beri beni hem müzikal, hem de mental olarak geliştiren, bir müzik olabilmemi
sağlayan kişiye Utku Okutan’a, aylar boyu müzikle liriklerin ilişiği üzerine istişare ettiğim ve ufkumun genişlemesinde bana çok yardımcı olan Halit Soysal’a, sanat ve hayat arasındaki bağı görmemi ve beni ben yapan unsurları tanımamı sağlayan Çağ Çalışkur ve Craft ailesine, ‘’Asi’’ ve ‘’Kazulet’’ şarkılarına zor şartlarda çalışsa da hiç şikayet etmeden klip
çeken Olgu Baran Kubilay’a, Meryem Yavuz’ a, ve yine ‘’Asi’’ ve ‘’Kazulet’’ şarkılarının görsel tasarımını yapan Mehmet Belet’e, ışık ve fotoğraf ilişkisi kurmakta üstüne olmayan
Ogün Akgül’e, albüm sürecinde lirik ve mental anlamda benimle tartışan ve fikir yürüten Veysel Fahir Karaçam’a ve kalbimdeki kan havuzunda bir deniz yatağı açmış güneşlenen
Buket Aydoğdu’ya yanımda oldukları için çok teşekkür ederim.
Albüm sürecinde çalışmaktan büyük keyif aldığım Engin Aslan, Onur Özçelik, Murat Başaran (Mayki), Şerif Ersin Ertay ve diğer enstrümanist arkadaşlarıma ve Mix&Mastering
konusunda hünerlerini konuşturan Çağan Tunalı (Çaki)’ya ‘’Sadece bir iş değil, bu bir ruh.’’ diyerek çalıştıkları için çok teşekkür ederim...
Hepinize selam olsun, eyvallah...

Yapım: Z Yapım
Yapımcı: Nilüfer Saltık
Prodüktör: Utku Okutan & Onur Dursun (Ozbi)
Enstrüman kayıt: Kalan Müzik
Onur Özçelik
Vokal kayıt: Kaos Records
Onur Dursun (Ozbi)
Mix & Mastering: Stüdyo Noiseist
Çağan Tunalı (Çaki)
Fotoğraf & Kapak Tasarım: Ogün Akgül
Baskı: Frs
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