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10 Şubat 1989

             10 ŞUBAT 1989

26 yıl nasıl geldi geçti ömürden
Sevmiştim seni zaten gönülden
Yeniden doğsam yine seni seçerim
İsmim isminde saklı çıkar içinden (Bediha)HADİ
 

Tatlı dilin güler yüzünle geçti yıllar
Mutluluğumuz arttı doğunca çocuklar
Allah nice yıllara birlikte eriştirsin
Bizi bekler sağlık ve esenlik dolu yarınlar

 H .Ç          10.02.2015
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15 Temmuzdan Dersimizi Aldık

15 TEMMUZDAN DERSİMİZİ ALDIK
Allah diyenler Allah’ı tanımadılar.
Kendi halkını acımasızca kurşunladılar.
Her kuruma sirayet etmiş mendebur soysuzlar.
Ya rap biz ne günlere kaldık.
15 Temmuzdan dersimizi aldık.

Meğer  PKK De aş ile kardeşmiş bunlar.
Yıllarca Mehmetçiği katletmiş hain satılmışlar.
Amerikan işbirlikçisi Vatikan elçisi olmuşlar.
Ya rap biz ne günlere kaldık.
15 Temmuzdan dersimizi aldık.

Bu kin bu düşmanlık niye öz vatanına?
İnsan kurşun sıkar mı polis ve subayına?
Millet minnettardır şehit olan kahramanlarına.
Ya rap biz ne günlere kaldık.
15 Temmuzdan dersimizi aldık.

Allah başımızdan eksik etmesin Erdoğan'ı
O olmasaydı hainler yakacaklardı her yanı
Milletle el ele verip uçurumdan kurtardı vatanı
Ya rap biz ne günlere kaldık.
15 Temmuzdan dersimizi aldık.
Hadi ÇAĞLAR      14/07/17
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18 mart

18 MART
Kararmış gönüllere yeni bir ışık doğdu.
Şaha kalktı bu millet önderini buldu.
Ya istiklal ya ölüm diyen Mustafa Kemal,
Kurtuluş müjdesi verdi düşmanı denize dökerek

Ne top ne tüfek kar etmedi Hasan’a Ali’ye Mehmet’e.
Destanlar yazdı savaşılan bütün her yerde.
Bacılar analar nineler çocuk yaşta neferler,
Tarihe sığmaz bir sayfa açtı Çanakkale de.

Doğulusu batılısı düşmana karşı oldu tek yürek.
Yürüdü yiğitlerim silahı, kazma ile kürek.
Başkomutan emir verdi hedef kurtuluş ileri,
Denize gömüldü Yunan Fransız İngiliz itleri.

Kurtuluş meş'alesi Çanakkale de ateşlendi
Her siperde Mehmetçik göğüs göğüse savaş verdi"
Müttefikler bozguna uğrayıp korkudan kaçarken
Bütün dünyaya unutulmaz bir insanlık dersi verdi

H.Ç 18/03/17
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A Kız

A KIZ
Tarladan toplar taşı
Daha yirmidir yaşı
Göreni âşık eder
Kara göz karakaşı

Başına yazma takar
Endamı insanı yakar
Nazlı nazlı yürüyüşü
Gönüllerde yer tutar

Ellerine yakmış kına
Selvi boylu bir suna
Kurban olurum Allah’ım
Bu  güzel kızın yoluna

Hadi ÇAĞLAR   12/12/2017
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Abd'ye

ABD’YE
Çıkmıyor Ortadoğu’dan
Beslenir insan kanından
Soyu sopu kuruyası
Gelir firavun soyundan

İkiyüzlü mendebur
Hainlerle mekik dokur
Soyu sopu kuruyası
Hep bildiğini okur

Teröristler onun yandaşı
İsrail olmuş karındaşı
Soyu sopu kuruyası
Kötülüklerin elebaşı

Çıkarı için kırk takla atar
Hainlerle kucak kucağa yatar
Soyu sopu kuruyası
Dostunu bir kalemde satar

Terörizme çanak tutar
Nice canları yakar
Soyu sopu kuruyası
Şeytanla işbirliği yapar

Yıllarca uyuttu bizi
Yeryüzünün en şerefsizi
Soyu sopu kuruyası
Oynar Ali Cengiz’i

Çakallarla olur haşır  neşir
Dünyadan hain devşirir
Soyu sopu kuruyası
PYD PKK’nın kardeşidir

Hadi ÇAĞLAR 12/04/2018
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Acılar içindeyim

ACILAR İÇİNDEYİM
Sana gönlümü verdim
Beni hiç fark etmedin
Ne yaptıysam kar etmedi
Şu kalbimden silemedim

Âşık mıyım sarhoş muyum neyim
El âlemin dilindeyim
Dayanmaya gücüm yok
Ben acılar içindeyim

Hadi ÇAĞLAR   04.08.2017
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Adanam

ADANAM
Bir tarafta Akdeniz,
Bir tarafta Toroslar.
Sana hayat verir,
Ceyhan Seyhan gibi ırmaklar.
Ben sana doyamam Adana’m.

Bir tarafta biçilir buğday,
Bir tarafta çapalanır pamuklar.
Torağından bereket fışkırır,
Toplanır tarlalardan karpuzlar.
 Ben sana doyamam Adana’m.

Bir tarafta sulanır mısır
Bir tarafta uzar Selvi gibi küncü
Toprak ana doğurgandır,
Verir her yıl ikinci ürünü.
Ben sana doyamam Adana’m.

Asildir fakir fukarayı bağrına basar.
Yaz günü ırgatlık yapanlar tarlada yatar.
Ekmeğini buradan kazanan insanların,
Kimi pamuk toplar kimi yemek yapar.
Ben sana doyamam Adana’m.

Kurban olurum hak talaya.
Bereket yağdırmış Çukurova’ya.
Yaz sıcaklarına dayanamayanlar,
Çıkar Toroslardaki serin yaylaya.
Ben sana doyamam Adana’m.

Hadi ÇAĞLAR       08/07/17
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Adanayı gördün mü?

Hele gelinde bir bakın,
İşçiler gelir akın akın,
İnsanı yiğit cana yakın,
Sen Adana’yı gördün mü?

Torosların az eteğinde,
Düz ovanın göbeğinde,
Ak Denizin kuzeyinde,
Sen Adana’yı gördün mü?

Her taraf pamuk tarlası,
Beyaz altının yuvası,
Fakirin yoksulun rüyası,
Sen Adana’yı gördün mü?

Ortasından akar Seyhan,
Ona yoldaş olur Ceyhan,
Ak Denize olur revan,
Sen Adana’yı gördün mü?

Batıda Mersin arkadaş,
Doğuda Antep Maraş,
Hepsine olur gard aş,
Sen Adana’yı gördün mü?

Roma eseri taş köprüsü
Seyhan nehri sırt örtüsü
Taş kemerlerdir örgüsü
Sen Adana’yı gördün mü?

Yaz gelir sıcaklar basar
İnsanın sırtı ter kusar
Haşlamacı narayı basar
Sen Adana’yı gördün mü?

Küçük büyük saat simgesi
Mestan hamamı,Ulu camisi
Tarihe mal olmuş hepsi
Sen Adana’yı gördün mü?

Ne ağaları beyleri vardı,
Kimisi zalim kimisi babaydı,
Ramazan oğulları otağıydı,
Sen Adana’yı gördün mü?

Değer verir yaratılan kula
Kolay düşmez yanlış yola
Önem vermez paraya pula
Sen Adana'yı gördün mü?
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Türkiye de bir numara,
Başına taç fakir fukara
Aş ekmek verir onlara
Sen Adana’yı gördün mü?

Kozan  Anavarza kalesi,
Ceyhan yılan kale nesi,
İkisinin aynıdır hikayesi,
Sen Adana’yı gördün mü?

Hadi Çağlar 2
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Adın mutlulul olsun dünya

ADIN MUTLULUK OLSUN DÜNYA

Bırakın ateşli silahları yapıp satmayı
İnsanlar için harcayın giden o parayı
Nerde insan hakları evrensel beyannamesi
Son verin insanları yalanla kandırmayı

Açlığın içinde sürünüyor birçok millet
Yardım elini uzatmıyor hiç bir devlet
Yurtlarından ediliyor insanlar top yekûn
Bu insanlığa yapılan en büyük ihanet

Körelmiş vicdanları hain bu süper güçler
Çıkarları uğruna her yerde insanlık suçu işler
Katliamların baş aktörüdür bunlar
Tüm terör örgütlerini kucaklarında besler

Nerde kargaşa ihtilal varsa arkasında bunlar
Çevirirler dünyada kirli karanlık oyunlar
Uluslararası hain örgütlerin finansörleri
Bırakın insanlar mutlu huzurlu yaşasınlar

Gelin el ele verin hep beraber birlik olun
İnsanlığa yeni bir dünya düzeni kurun
Huzur mutluluk adı olsun dünyanın
Yeri ve göğü harikulade eserlerle doldurun

Hadi ÇAĞLAR  21 / 02 / 19
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Affet allahım

     AFFET ALLAHIM

Korku ile ümit arasında şaşırıp kaldık.
İmanımızdan şüphemiz yok sana inandık.
Kendimizi yetiştirmedik dünyeviye daldık.
Bizleri Salih kıl günahlarımızı affet Allah’ım.

Hep nefsimize çalışıp ona yenik düştük.
Vahdeti kaldırıp millete sırtımızı döndük.
Allah yolunda nefsimize tefrikayı sürdük.
Bizleri Salih kıl günahlarımızı affet Allah’ım.

Bu asırda bina ile zina revaçta vücut bulmuş.
Ahlaksızlık her tarafa kol salmış taht kurmuş.
Hak ve hakikat yolunda olmak sanki suçmuş.
Bizleri Salih kıl günahlarımızı affet Allah’ım.

Her yerde bir cemaat Allah’ı imanı unutmuş.
Doğru yolun sapık kollarıyla haşır neşir olmuş.
Düzenleri çıkar yalan dolan para üzerine kurulmuş.
Bizleri Salih kıl günahlarımızı affet Allah’ım.

Müslüman Müslümana düşmanlık eder mi?
Haçlıya yalakalık yapıp peşinden gider mi?
İçinde imanı olanı öz kardeşine kin güder mi?
Bizleri Salih kıl günahlarımızı affet Allahım.

Hadi ÇAĞLAR          10/08/17
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Ağacım

            AĞACIM

Tohumum toprakta saklanırım
Filizlenip kök salarım
Meyvelerle yüklenip sarkarım
İnsanlara sunmak için

Dallarımla gürleşir donanırım
Yapraklanırım budaklanırım
Gölgemde insanları ağırlarım
Onları rahatlatmak için

Nice kuşlar misafir oldu bende
Cıvıldaşıp oynaştılar bedenimde
Yuvalar yaptılar dallar üzerinde
Yavrulanıp çoğalmak için

Bazen rüzgâr eser sallanırım
Yağmurlar yağar ıslanırım
Kurtçuklara yem olurum
Türünü çoğaltmak için

Havayı filtre ederim
Karbondioksiti alırım
Doğaya oksijen salarım
Canlıları yaşatmak için

Ben bir ağacım olmaz zararım
Doğaya çoktur yararım
Koruyun bizi dost olalım
Hep birlikte yaşamak için

Hadi ÇAĞLAR     09/09/2017
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Ağlarım

Bende mi suç sendemi
Bunu anlayamadım
Yıllarca uzaklarda
Hep acılar yaşadım
Acılar içindeyim
Alev alev yanarım
Kim bilir ki derdimi
İçin için ağlarım

Aylar yıllar karıştı
Zamanı anlayamadım
Bu acıyı çektikçe
Ben mutlu olamadım
Acılar içindeyim
Alev alev yanarım
Kim bilir ki derdimi
İçin için ağlarım

Ömür geçti sessizce
Hayatı anlayamadım
Aşktan darbe yedikçe
Yaşama tutunamadım
Acılar içindeyim
Alev alev yanarım
Kim bilir ki derdimi
İçin için ağlarım
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Ah Yıllar

               AH YILLAR
Seksenlerin başında sonbaharda
Orta Kara denizin bir köşesinde
Sessiz ve sakin bir köy mezrasında
Yeni bir hayatın girdabına kapıldım
Cana yakın insanlar bağrına basıverdi
Hiçbir şey beklemeden
Aldılar elimden valizi sırtladılar yatağı
Bizimle geliyorsun eve yerleştireceğiz
Sağ olun dedim düştüm peşlerine
Biraz yokuş biraz iniş vardık eve
Kapıyı yaşlı bir anne açtı
Hadi girin içeri beklemeyin dedi
Üzerinde Kara deniz peştamalı
Ayağında cızlavud kara lastik
Gülümseyerek hoş gelmişin hocam
Hoş bulduk anam ver elini öpeyim
Sağ olasın çıkın yukarı yorgunsunuz
Alt kat ahırdı yukarda odalar vardı
Bütün evler ağaçlardan yapılmış
Ev sahibi yetmişlik Mehmet amca idi
Hoş sohbetli güzel insandı
Sigara tiryakisi öksürüğü hiç bitmiyordu
Akşam herkes dağıldı yatağa uzandım
Dalmışım birden horoz sesiyle uyandım
Sabah olmuştu kahvaltı yaptık
Hazırlanıp çocuklarla okul yoluna koyulduk
Okul tepelerin çevirdiği orta yerde
Tepelerden gelen öğrencilerle buluştuk
Bir sevinçle sarıldılar öğretmenim diye
Öptüm  onları yanaklarından
Hiç mi hiç ayrılmıyorlardı yanımdan.
Halk ile konuşup kaynaştık
Akşam sohbetlerinde her gün buluştuk
Dört yıl geçti ömürden burada
Ne güzeldi hiç çıkmadı aklımdan
İlk göz ağrımdı Gölköy Karahasan Sedit
Unutmadım unutamam bu yerleri
O güzel insanları sevimli yüzleri
Aradan otuz yıl geçti görüşürüz
Öğrencilerimle dertleşir konuşuruz
Hakkın rahmetine kavuşmuş
Kalmamış eskilerden kimse
Selam olsun sana güzel köyüm
Selam olsun köyümün güzel insanları
Unutmadım unutamam ebedi sizleri

HADİ ÇAĞLAR    02/01/2015
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Alevide benim sünnide

Hangi ayette vardır söyle
Sen alevisin ben Sünni diye
Bu ne büyük saygısızlıktır
Danışın Hacı Bektaşi Veliye

İslam’da ayrıştırma olmaz
Ali bizim Hasan, Hüseyin de
Kimse kumpas kurmasın
Gerçek Hacı Bektaşi Velide

Namertler İslam’a düşman
Hedefleri İslam’ı bölmek
Çıkardılar ortaya bir hakem
Kim isterdi Ker Belayı görmek

Hakkı olana haksızlık yapıldı
Hakem şeytani nefse uydu
Hile ile alındı halifelik Ali’den
Hasan,Hüseyin'in canına mal oldu

Kim kıyar Hasana Hüseyin’e
Uzandı kardeşliğe namert eli
Ayrıldı Müslümanların ibadet evi
Cemaatler bölündü yapan belli

Hak hakikat yolunda olmaz ayrılık
İster camide ibadet et ister cemde
İkisi de Muhammedin Ali’nin yoludur
Toprak aynı Alevi’de benim Sünni de
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Allahım

ALLAH'IM

Milletimi soyanları
Rüzgarına kat götür
Beytülmali çalanları
Yıldırımla yak götür

Halka kazık atanları
Toza dumana kat götür
Hakkı unutup azanları
Kızgın buharla yak götür

Acımadan zam yapanları
Yağmurlara kat götür
Zalime alkış tutanları
Ateşinle yak götür

Hadi Çağlar 2
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Allah'ın Adamıyık

ALLAHIN ADAMIYIK
BU İŞLER BÖYLE GİTMEZ
YALANLAR PRİM ETMEZ
DOĞRUYU DE GARDAŞIM
ADANALI BUNU YEMEZ
          ADANALIYIK ADANALI
          OLMUŞUZ ALLAHIN ADAMI

CEP DELİK CEPKEN DELİK
KİMSEYE MİNNET ETMEZİK
ÇALIŞIR ÇABALAR AÇ KALMAZIK
BULURSAK SOĞAN EKMEK YERİK
         ADANALIYIK ADANALI
          OLMUŞUZ ALLAHIN ADAMI
KİMSEDEN KORKUMUZ OLMAZ
MAZLUMDAN HESAP SORULMAZ
ÇALIŞANIN HAKKINI YEDİRTMEYİZ
ZALİMLERE MEYDAN BIRAKILMAZ
            ADANALIYIK ADANALI
            OLMUŞUZ ALLAHIN ADAMI
AĞAMIZ BEYİMİZ ÇOKTUR
BİZDE ASLA PUŞLUK YOKTUR
NİCE FUKARA BİZDE BESLENİR
AÇ KALMAZ KARINLARI TOKTUR
             ADANALIYIK ADANALI
             OLMUŞUZ ALLAHIN ADAMI
HAKTAN KORKAR HARAM YEMEYİZ
KURSAĞIMIZA HELAL GİRSİN İSTERİZ
KUL HAKKI YETİM HAKKI YİYENLERİN
KARŞISINA ÇIKAR NAMERTSİN DERİZ
                             ADANALIYIK ADANALI
                             OLMUŞUZ ALLAHIN ADAMI
İNCE MEMET İNCE CUMALİ HALKTAN BİRİ
ADANANIN KARAYAĞIZ YİĞİTLERİ
FAKİRİ FUKARAYI KOLLAYIP BESLEYEN
OLMUŞTU GARİBANLARIN GÖNÜL ERLERİ
                             ADANALIYIK ADANALI
                             OLMUŞUZ ALLAHIN ADAMI
    MİLLETE HİZMETTE SERVET YAPMAZ
   DOGRU YOLDAN ASLA SAPMAZ
   ZALİMİLERİN ZULMUNE GÖGÜS GERER
   HAKKA SIĞINIR KİMSEYİ TAKMAZ
                             ADANALIYIK ADANALI
                             OLMUŞUZ ALLAHIN ADAMI                                        Hadi
ÇAĞLAR    11/11/2014
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Ana

ANA

Karnında taşıdın onlarca can.
Evinin direği hiç demedin aman.
Sana ne kadar minnettar ol sakta,
Ödeyemeyiz hakkını biliyoruz inan.

Kar kış demeden erken kalkardın.
Ocağı tüttürür sobayı yakardın.
Ekmek için hamuru yoğurup,
Ahıra gider inekleri sağardın.

Konu komşuya önem verirdin.
Ekmeğini bölüşüp onlarla yerdin.
Kimsenin gıybetini yaptırmayıp,
Herkese iyilik yapmayı severdin.

Örf ve adetlerine bağlı yaşardın.
Horantana karşı vefakârdın.
Gençliğin hizmetle heder oldu,
Tarlada takımda çalışarak harcadın.

Çerçileri çağırıp yemek verirdin.
Garibin halini anlar yazıktır derdin..
Hatırı gönlü elden bırakmayıp,
Dostluğu kardeşliği çok severdin.

Cennet ana ayaklarının altında.
Yüreğini taşıyamaz kimse bağrında.
Ne kadar çalışsak ta ulaşamayız,
Senin  yerin hazır Allah katında.

Hadi ÇAĞLAR   20/01/18
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Ana Candır

ANA CANDIR

Karnında taşıdın onlarca can.
Evinin direği hiç demedin aman.
Sana ne kadar minnettar ol sakta,
Ödeyemeyiz hakkını biliyoruz inan.

Kar kış demeden erken kalkardın.
Ocağı tüttürür sobayı yakardın.
Ekmek için hamuru yoğurup,
Ahıra gider inekleri sağardın.

Konu komşuya önem verirdin.
Ekmeğini bölüşüp onlarla yerdin.
Kimsenin gıybetini yaptırmayıp,
Herkese iyilik yapmayı severdin.

Örf ve adetlerine bağlı yaşardın.
Horantana karşı vefakârdın.
Gençliğin hizmetle heder oldu,
Tarlada takımda çalışarak harcadın.

Çerçileri çağırıp yemek verirdin.
Garibin halini anlar yazıktır derdin..
Hatırı gönlü elden bırakmayıp,
Dostluğu kardeşliği çok severdin.

Cennet ana ayaklarının altında.
Yüreğini taşıyamaz kimse bağrında.
Ne kadar çalışsak ta ulaşamayız,
Senin  yerin hazır Allah katında.

Hadi ÇAĞLAR   20/01/18
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Anadolu

Her karışın medeniyet dolu
Sana aşık Allah’ın her kulu
Yok, senin eşin yeryüzünde
Türkiye’min anası Anadolu

Toprağında tarihler kokar
Kucağında nice şehitler yatar
Evliyalar enbiyalar diyarısın
Medeniyetler beşiği Anadolu

Hadi Çağlar 2
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Anam-2

ANAM-2

ANAM BEN BU ELDEN GİTTİM GİDELİ
KİMSE KALMAMIŞ BURALARDA
VİRAN OLMUŞ YIKILMIŞ HER YAN
KURTLAR KUŞLAR DOLAŞIR OLMUŞ

ANAM ANAM CANIM ANAM
AYAKLARINA KURBAN OLAM

DURMA BURALARDA GEL YANIMA
CANIMA CAN KATARSIN YALAN DÜNYADA
SENSİZLİK ARDIR DOKUNUR KANIMA
GÖNÜL SULTANIM KAL YANIMDA

ANAM ANAM CANIM ANAM
AYAKLARINA KURBAN OLAM

HADİ  ÇAĞLAR         13/04/13

Hadi Çağlar 2
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Anam-3

ANAM-3

Sen cennetin kapısını açansın
Gönüllere şifa olup güller saçansın
Her zorluğa göğüs gerip aşansın
Yoluna can kurban kutsal atamsın

Gün doğmadan sen doğarsın şafakla
Daha kimse kalkmamış herkes yatakta
Çorbanı kaynatırsın sofada ocakta
Durmazsın dolaşırsın gün boyu ayakta

Çocuk sırtında tarlada çapa yapar
Konu komşu bir olur yardıma koşar
Nasırlı ellerinden ne hünerler taşar
Hayata hiç küsmez hep mutlu yaşar

Başına dolar her zaman allı pullu yemeni
Güleryüz’le ağırlar horantayı geleni gideni
Zor sınmaz sırtında taşır yatalak ebemi
Dert etmez hiçbir şeyi nasıl sevmem seni

HADİ ÇAĞLAR           30/ 04/12

Hadi Çağlar 2
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Anlatamadım

ANLATAMADIM

Başımı taşlara vurdum
Yine beni anlamıyor
Hatamı bin kere sordum
Gözlerime bakıyor söylemiyor

İçimde fırtınalar kopar
Aşk denizi beni yutar
Bu sevdayı sabır tutar
Ben kendimi anlatamadım

Ömür dediğin gelip geçiyor
Ecel şerbetinden herkes içiyor
Anla artık kulun kölen olayım
Vakti gelen bir bir göçüyor

Hadi çağlar   13/04/13

Hadi Çağlar 2
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Annem

   ANNEM
             ANNEM

Dağlar dağlar dumanlı dağlar
Annemi kaybettim yüreğim yanar
Saçının teline kurban olduğum
Senin yerini kim tutar
Annem canım annem
Sensiz boş sayılır hanem

Ne emekler verdin bize
Mutluluk saçardın evimize
Nasihatlerin hala kulaklarımda
Resmine bakarım özledikçe
Annem canım annem
Sensiz boş sayılır hanem

Her bayramda ararız seni
Başkadır annenin evdeki yeri
Eksilmez gönlümüzden sevgin
Senle geçen günler gelmez geri
Annem canım annem
Sensiz boş sayılır hanem

Hadi ÇAĞLAR     10 Mayıs 2017

Hadi Çağlar 2
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Apti ağa

ABDİ AĞA

Kalkmış göç eylemiş Toroslardan
Sürüler yürümüş ovaya doğru
Kırat üstünde pöçü başında
Kartal gibi süzülür Abdi ağam

Aşiretin başı deveciler ağası
Tutamamış onu develi yaylası
İniş düz ovaya kışlamaya
Mesken olmuş KAMIŞOVASI

Kurulmuş düzen oturmuş aşiret
Yan yana yapılmış hu evler
Otlak çok gerisini kim neyler
Eylerse Abdi ağam eyler

Hayvancılık geçim kaynağı
Apdi ağam kondurmuş  konağı
Geleni gideni eksik olmaz
Ovanın yiğidi Abdi ağm

Hamam köyü merkez olmuş
Yiğitliği ile Sisi (kozanı) yormuş
Devlet ağır cezayı Sise koymuş
Ovanın sorumlusu Abdi ağam

Işkıya Apti ağama baş kaldırır
Fırsat buldukça köye saldırır
Mazlumları soyar öldürür
Koruyan kollayan Abdi ağam

Aman vermez soyguna talana
İtibar etmez yalana dolana
Fakiri besler doyurur
Herkesin babası Abdi ağam

Yanaşması çolak Omar
Buzağıları merada otlar
Çocuklar kızdırır onları kovalar
Evde gönlünü alır Abdi ağam

Leğene oturtur çolak Omarı
İyice yıkar dolanı dolanı
Sıcak su dökülünce bağırır Omar
Abdi ağaya küfürler yağar

Abti ağamın kardeşi kadı Ömer
Bir de pir Bahri var
Emine Hatice Menekşe Dudu bacıları
Abdi ağa hepsinin dert babası

https://www.antoloji.com
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Harmanda dövene bindirir bizi
Kırat döner savrulur harmanın tozu
Yanımızda bekler siyah bir tazı
O da dövene binmeyi ister

Yaz gelince çeltik sapları meraya dolar
Çoluk çocuk üstünde oyuna dalar
Mal sahipleri kızar kovalar
Onlara kol kanat olur Abdi ağam

Herkesi kardeş dost bilirdi
Yedirmeyi sever zevk derdi
Zahrası olmayana zahra verirdi
Marabanın hızırı Abdi ağam

Kibiri sevmez düşman bilirdi
Çevresinde çok sevilen biriydi
Aşiretin bulunmaz gülüydü
İyilik meleği Abdi ağam

Bir tarihti böyle geçti
Ecel şerbetinden o da içti
Yetmişli yıllarda toprağa düştü
Mekanın cennet olsun Abdi ağam

Hadi ÇAĞLAR    05 .08 .1983

Hadi Çağlar 2
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Arkadaş

ARKADAŞ

Yürüyorum akşam vakti
Çiseleyen yağmur altında
Yanımda bir sokak köpeği
Vitrinlere bakıp ilerliyoruz
Bir fırının önünde durduk
O bana baktı ben ona
Bir ekmek alıp bölüştük
Açlığımızı böyle yatıştırdık
Gecenin geç vaktinde
Parka girdik birlikte
O yere ben kanepeye
Uzandık sessizce
Sabah kalktığımda
Bana bakıyordu
Usulca geldi yanıma
Başını koydu dizime
Okşadım başını
Sadık arkadaşım
Kaldı benimle

Hadi çağlar  14 .10 .14

Hadi Çağlar 2
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Aşığım

AŞIĞIM

Aşığım aşık
Aklım karma karışık
Söz dinlemez oldu
Bu zalim yürek
Akıntıya çekiyor
Delice kürek
Naza çekme kendini
Seviyorum kız seni
Bu halimiz ne olacak
Anla artık sen beni

Aşka tutsak bu sevda
Hep bırakır beni darda
Gece gündüz dolaşırım
Yalnızlığa alışırım
Sende gelseydin benle
Nerde o şans bende
Seviyorum kız seni
Bu halimiz ne olacak
Anla artık sen beni

Hadi ÇAĞLAR  10/09/2017

Hadi Çağlar 2
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Aşk

AŞK

Her şey aşkla başlar
Patlar içimde flaşlar
Durulmaz duygularım
Kemirir içimi haşlar

Kadere boyun eğdim
İnan seni çok sevdim
Bir gün görmesem
Kahrolur hüzünlenirim

Olmaz olsun ayrılıklar
Yok, olur tüm mutluluklar
Ne değerler kaybolur
Hasretle geçer hep yıllar

Hadi ÇAĞLAR      17/ 11 /13

Hadi Çağlar 2
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Aşk (türkü)

AŞK(Türkü)

Ne sen beni anlarsın
Nede ben seni
Aşkın hasrettir
Öldürür beni
Mesken ettin bana
Gurbet elleri
Diyar diyar sevdiğim
Gezdirir beni
Diyar diyar sevdiğim
Gezdirir beni

Kördüğüm olmuş
Çözülmez gayri
Kaderimiz buymuş
Yaşarız ayrı
Mahşer mi olacak
Buluşma yeri
Ölmeden helallik
Ver sevdiğim
Ölmeden helallik
Ver sevdiğim

Dağlar taşlar
Şahittir bana
Tanrı huzurunda
Hazırım imtihana
Suçlu ben isem
Sürün fizana
Aşkımı kalbime
Gömer giderim
Aşkımı kalbime
Gömer giderim

Hadi ÇAĞLAR  20/ 02 /19

Hadi Çağlar 2
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Aşk kervanı

AŞK KERVANI

Aşka boyun eğmedim
Sen karşıma çıkana kadar
Hiç kimseyi sevmedim
Sana aşık olana kadar

Birden kapıldım sana
Bunu bende anlamadım
Bir Bahardı aşkın bana
Yaşadığımı o an anladım

Bir Allah'a bir de sana
İnandım menzile ulaştım
Bedenim eridi yana yana
Kül oldum rüzgara karıştım

Divan-eyim bu dünyada
Abdal oldum dolaşırım
Ateşler yanar bağrımda
Aşk kervanına karışırım

Hadi ÇAĞLAR 14 / 04/ 20

Hadi Çağlar 2
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Aşk ve aşk

AŞK VE AŞK

Hayat bir başka
Sevgi bir başka
Kim düşmez ki
Yaşarken aşka
Aşk bir başka
Yüreğinde kıvılcım
Yaşanır her yaşta

Bazen acı verir
Bazen tat
Bazen mutluluk
Bazen huzursuzluk
Baş belası olur
Yüreğini yakar
Olur kara sevda

Yapışır yakana
Kurtulamazsın
Çaresizlikler içerir
Bir karmaşadır
Çözemezsin
Yüreğin dayanmaz
Kendini heder edersin

07/05 / 19   Hadi ÇAĞLAR

Hadi Çağlar 2
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Aşk yolculuğu

Aşk yolculuğuna çıktığımda
Daha on yaşında bir çocuktum
İlkokul sıralarında aşkla buluştum
Yan yana oturduğumuz o kızda

Sevmek hemde içimde bir volkan
Ona anlatmak bu volkanı patlatmak
Ama nerede dilim lal oluyor yanında
Oradan buradan şeyler konuşuyoruz

Birlikte oyunlar oynuyoruz bahçede
Yakar top kör ebe sek sek
Anlatılmaz duygular içindeyim
Utangaçlığım  bana oluyor köstek

Okul bitti aradan yıllar geçti
Görmedik hiç birbirimizi
Ne o beni anlayabildi nede ben onu
İçimde buruk bir acı anarım bazı bazı

Hadi Çağlar 2
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Aşk yolu

AŞK YOLU

Kapılmışım aşk yoluna
Sürüklenip gidiyorum
Yaşamaya hasretim
Ben sensiz ölüyorum

Anlamaz kimse beni
Karanlığa gidiyorum
Tek bildiğim bir şey var
Seni çok seviyorum

Hadi ÇAĞLAR   03 .01 .14

Hadi Çağlar 2
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Aşk-2

AŞK-2

Aşka layıksa bu can
Beyhude iniler gönül
Bir katre alevdir aşk
İnsanı yüreğinden vurur

Bazen sarp kayadır
İnsana geçit vermez
İçinde ne beslersen besle
Asla sevgiyi yeşertmez

Adem’i cennetten etti
Ferhat'a dağları deldirdi
Mecnun'u çöllere düşürdü
Kavurdu nice insanları pişirdi

Sana ben yenilmedim aşk
Gerdim göğsümü açtım sinemi
Aldım kara kızı sana inat
Seni yaşıyorum aşkımla ey aşk

Hadi ÇAĞLAR     12/10/2009

Hadi Çağlar 2
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Aşk-3

AŞK-3

Her şey aşkla başlar
Patlar içimde flaşlar
Durulmaz duygularım
Kemirir içimi haşlar

Kadere boyun eğdim
İnan seni çok sevdim
Bir gün görmesem
Yıllar geçmiş gibi özlerim

Olmaz olsun ayrılıklar
Yok, olur tüm mutluluklar
Ne değerler kaybolur
Hasretle geçer hep yıllar

Hadi ÇAĞLAR      17/ 11 /13

Hadi Çağlar 2
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Aşka inanmam

AŞKA İNANMAM

Bana yalan söyledin
Aşkımız böyle mi olacaktı
Hani ölümüne sevgimiz
sonsuza denk kalacaktı
   Yalanmış her şey yalan
   Aşka artık hiç inanmam
   Senden kalan son hatıra
   Yalan yalan yalannnnnn

Seninle yaşam sonlandı
Şimdi halım perişan
Tek tesellim anılarım
 Mutluluk baki olsaydı
    Yalanmış her şey yalan
   Aşka artık hiç inanmam
   Senden kalan son hatıra
   Yalan yalan yalannnnnn

Hadi ÇAĞLAR     18/10/09

Hadi Çağlar 2
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Aşkım

AŞKIM

İçinden çıkılmaz bir girdaba düştüm
Çırpınır dururum kurtulmak için
Tek çarem sensin aşkım
Hayata döndürüp yaşatmak için

Her kapıyı çalıp derman aradım
Gölümdeki ateşi söndürmek için
Tek ilacım sensin aşkım
Hayata döndürüp yaşatmak için

Hadi ÇAĞLAR       11/09/2017

Hadi Çağlar 2
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Aşkıma yelken açtım

AŞKIMA YELKEN AÇTIM

Aşkıma yelken açtım
Kimse tutamaz beni
Adını kalbime yazdım
Kimse silemez ismini

Rüzgarlar  sürüklüyor
Aşkımın deryasına
Ufukta siluetin gözüküyor
Yanaşıyorum aşk limanına

Seni gördüğüm limana
Yıllar sonra ulaştım
Aradım sordum her yana
Umutsuz çaresizce dolaştım

Attım kendimi dalgalara
Yaşamak neye yarar sensiz
Hayallerim karıştı sulara
Yol alır sessiz sessiz

Hadi ÇAĞLAR     16/04/14

Hadi Çağlar 2
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Ayrılık

AYRILIK

Arpa ektim deremedim
Yar kıymetini bilemedim
Genç yaşımda asker oldum
Doyasıya sevemedim
              Ayrılık böyle oldu
              Gözlerime yaşlar doldu
              Tutuldu lal oldu dilim
               Sana veda edemedim

Elbisemi giydirdiler
Otobüse bindirdiler
Ellerime kına yakıp
Ankara’ya gönderdiler
              Ayrılık böyle oldu
              Gözlerime yaşlar doldu
              Tutuldu lal oldu dilim
               Sana veda edemedim

Hadi ÇAĞLAR   02.02.2018

Hadi Çağlar 2
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Ayrılık çocukları

AYRILIK  ÇOCUKLARI
İki arada bir derede kalırlar.
Kendilerini boşlukta bulurlar.
Bir tarafta anne bir tarafta baba,
Yanar yürekleri şaşırırlar.

Şu fani âlemde dirlik bozulmasın.
Ayrılıkla sorunlar çözülmesin.
Dünyalarını karartmayalım,
Çocuklar boş yere üzülmesin.

Sevgiden şefkatten yoksun kalmasınlar.
Sosyal yaşamda darbe almasınlar.
Örnek bir aile düzeni kuralım ki,
Yarın bizden hesap sormasınlar.

H.ÇAĞLAR    21/10/2016

Hadi Çağlar 2
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Baba

          BABA
Gözlerimiz yollardaydı
Baba niye gelmedin
Seni çok özlemiştik
Bizi hiç mi sevmedin

Aradan yıllar geçti
Sensiz büyüdük biz
Resmin gözlerimizde
Yıkıldı hayallerimiz

Yüreğimiz yanardı
Sen yanımızda yokken
Çok mutlu olurduk
Sevip başımızı okşarken

Boynu bükük kalırdık
Herkes babasıyla gezerken
Birbirimize sarılırdık
Kardeşimle dolaşırken

Evde hep seni arardık
Akşamlar sabah olmazdı
İçimizde ki boşluk
Sensiz hiç dolmadı

Boynu bükük bırakmam
Ben yaşadıkça çocuklarımı
Kol kanat gererim
Onlara harcarım bütün varlığımı.

Hadi ÇAĞLAR 17/02/15

Hadi Çağlar 2
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Bacım

Ana baba gitti düzen bozuldu
Herkes bir tarafa savruldu
Aktı gözyaşlarımız kurudu
Köyümüz bize el oldu bacım

Kardeş bacı gelmez bir araya
Sönmüş ocağa kim uğruya
Gel desem gelmezsin buraya
Köyümüz bize el oldu bacım

Hepimizde çoktur emeğin
Gönlümde başkadır yerin
Her zaman sana dua ederim
Köyümüz bize el oldu bacım

Bizim için kendini feda ettin
Birini tuttun bir diğerini ittin
Verimsiz toprağa tohum ektin
Köyümüz bize el oldu bacım

Halini hatırını sormaz oldular
Sakal altı geçip seni unuttular
Sana sahip çıkacakları sattılar
Köyümüz bize el oldu bacım

El üstünde tuttukların bakmıyor
Ocakta artık hükmün sökmüyor
Kimse eskisi gibi gelip gitmiyor
Köyümüz bize el oldu bacım

Hadi Çağlar 2
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Baharın çiçeği

BAHARIN ÇİÇEĞİ

Doğaya baktığımda seni gördüm
Taptazeydin hayat doluydun
Kopardım çiçekler arasından benimsin diye
Kokladım okşadım yapraklarını
Buram buram kokuyordu avuçlarımda

Artık solmak yok
Yeni bir dünya için yaşayacaksın
Besleyip büyüteceğim seni hayat bahçemde
Tohumlanıp kök salacaksın her yana
Bir ömür seni ve ürünlerini seveceğim
Bak yarınlar yaşam dolu

Hadi ÇAĞLAR  31.10.1987

Hadi Çağlar 2
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Bak yavrum

     BAK YAVRUM
 İlim irfan öğrenesin diye.
Gönderdim seni üniversiteye.
Bütün emek gelecek için,
Çalışarak hizmet edilir ülkeye.

Boş insan boş kovan gibi,
Bilgiyle donatmak gerekir beyni.
Emeksiz kazanım hiç olmaz,
Yararlan işte teknik ve teknoloji.
Yan gelip yatmakla başarı olmaz.
İstenilen hedefe böyle varılmaz.
Suyu mecraya yöneltip akıtırsan,
Havuz dolar taşar boş kalmaz.

Entel takılıp havanda su dövme.
Kendini küçük düşürüp pirim verme.
Bilgiyle donanıp yürürsen hedefe,
Seni bekler gelecekte yüksek mertebe.

H.ÇAĞLAR      03/05/17

.

Hadi Çağlar 2
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Bayrağım

BAYRAĞIM
Bu can sana olsun seve seve feda.
İndirmesin göklerden seni Hüda.

Sana kast edecek hainler yaşamaz.
Kırılır elleri asla kimse dokunamaz.

İstiklal uğruna yapıldı nice cenk.
Dalgalan ülkemde sonsuza denk.

Atamızdan emanetsin bize.
Resmini işlemeliyiz tenimize.

Sana kastedecek namertler yanar.
Duracaksın semada ebediyete kadar.

Mukaddestir gökten aldın ay ile yıldızı.
Şehitler kanıdır üstündeki o kırmızı.

 Hadi  ÇAĞLAR     01/08/2017

Hadi Çağlar 2
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Be toprağım

BE TOPRAĞIM

Zaman ne çabuk akıp gitti farkında olmadan
Daha dün çocuktuk büyüdük anlamadan
Koşardık kırlarda soluklanmadan
Yaşam sensiz anlamsız be toprağım

Gezdim dolaştım o güzel yerleri
Hatırlıyorum yıkık dökük evleri
Yaşadığımız o çocuksu günleri
Yaşam sensiz anlamsız be toprağım

Bir akşamüstü dolaşırken etrafta
Öylece durmuş bekliyordun yolakta
Sana yakınmışım aradım hep uzakta
Yaşam sensiz anlamsız be toprağım

Köy çeşmesi orta yerde şırıl şırıl akarken
Sevgin içimde yıllardır yüreğimi yakarken
Seni hatırladım testiyi suya tutarken
Yaşam sensiz anlamsız be toprağım

Kabaktan yapılmış patpatılar çocuklarda
Hayallerin dolaşır yürürken tozlu yollarda
Kimse yok ıssız hatıralar kalmış buralarda
Yaşam sensiz anlamsız be toprağım

Hadi ÇAĞLAR 13/04/12

Hadi Çağlar 2
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Bedoş

BEDOŞ (türkü)

Evlerimiz yan yana bedoşum
Gönül koydum ben sana bedoşum
Sevdiğime inanmazsan bedoşum
El basarım kurana bedoşum

Bu oda başka oda bedoşum
Yürüyelim yan yana bedoşum
Sana selam gönderdim bedoşum
Ulaşması tez olur bedoşum

Tarlada açmış pamuklar bedoşum
Evde yayılır yayıklar bedoşum
Doldur doldur içelim bedoşum
Soğuk olsun ayranlar bedoşum

Hadi ÇAĞLAR  29/09/14 saa.11.22

Hadi Çağlar 2
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Beduş kız

BEDUŞ KIZ

Dağlara karlar yağar
Hasretlik bağrımı yakar
Kurban olam Be duş kız
Aşkın yüreğim dağlar

Karlar geçit vermiyor
Kimse halimi bilmiyor
Kurban olam Beduş kız
Senden hiç haber gelmiyor

Bu dağlar başka dağlar
Kapanmış bütün yollar
Kurban olam Beduş kız
İçim yanar kan ağlar

Yakalandık kara kışa
Çok belalar geldi başa
Kurban olam Beduş kız
Yem olmadım kurda kuşa

Hadi ÇAĞLAR    05 / 01 /20

Hadi Çağlar 2
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Beduşum

            BEDUŞUM
Kanıma işleyen alkol gibisin,
Sarhoş edip başımı döndürüyorsun.
O ceylan bakışlı gözlerinle,
İçimi yakıp eritiyorsun.
             Yağmurum ol yağ üstüme,
             Aşkınla sırılsıklam ıslat.
             Ben sana yanmışım zaten,

Karım ol yağ üstüme içimi ferahlat.

Bu âlemin perisi mi meleği misin?
Aklımı başımdan alıp götürüyorsun.
Güneş misin ay mısın nesin?
Mah. Yüzünle gönlümü aydınlatıyorsun.
             Yağmurum ol yağ üstüme,
             Aşkınla sırılsıklam ıslat.
             Ben sana yanmışım zaten,

Karım ol yağ üstüme içimi ferahlat.

(Sevgili zevceme ithaf olunur).
Hadi ÇAĞLAR 14.05.16  Saa.  01.17
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Ben

BEN

Bu günlerde hassasım
Dokunmayın bana
Gözlerimi kapattım
Gömüldüm karanlığa
İhanetten yoruldum
Kendimi dinliyorum
Ne olacak böyle
Bende bilmiyorum

Yalnızlık yoldaşım
Onunla kol kolayım
Hep böyle giderim
Özgürlüğü severim
Ne incitirim
Ne de incinirim
Sevgi olmayınca
Tırlatır deliririm

Hadi çağlar 14/06/19

Hadi Çağlar 2
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Ben buyum

BEN BUYUM

Eğilmez başım gitse de can bedenden
Kula kulluk etmem kalkmam yerimden
Doğruluktur şiarım ayrılmam hakikatten
Onursuz insanları silerim gönlümden

Menfaatim uğruna olmadım hiç yalaka
Fakire fukaraya dayanmaz yüreğim yufka
Beytülmale el uzatıp servet yapanların
Yanımda yeri olmaz havale ederim hakka

Canım pahasına arkadaşlarımı satmadım
Ne makam ne mevki peşinde hiç koşmadım
Şaşırıyorum sahte insan havarilerini görünce
Gayri ahlaki yola bunlar gibi asla sapmadım

Hak ve hakikat yolunda dürüstçe ilerledim
Haysiyet imden euzu billah taviz vermedim
Bukalemun kılıklı soysuzlar gündemde
Bunları gördükçe insanlığımdan iğrendim

Aman neyine lazım boş ver olmuyor bende
Başkalarının acısı kederi yaradır yüreğimde
Yalanı talanı soyanı baş tacı yapanlar
 Nasıl hesap vereceksiniz ecelin eşiğinde

Çağlar Hadi dostça söyler bu sözleri
Gerçeği görmeyenin kördür gözleri
Bu dünya bir imtihandır anlayana
Mutluluktan gülsün insanların yüzleri

Hadi ÇAĞLAR  22 / 02 /19

Hadi Çağlar 2
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Ben söylerim ben dinlerim

Yükledim gam yükünü
Başımı alıp giderim
Kimseye minnet etmem
Kendi kendime yeterim

Dünya tersine dönüyor
Buna engel olamazsın
Kimi gelip kimi gidiyor
Buna karşı duramazsın

Zengin fakiri tanımaz
Dönüp bakmaz dünyaya
Kimse halini sormaz
Tapış var binaya zinaya

Yapan yaptığı ile kalıyor
Hesabı kitabı sorulmaz
Güçlü güçsüzü eziyor
Toplum hiç mi hiç aldırmaz

Herkes düzene uydurulmuş
Yalakalık yağcılık bitmez
Çıkarlar önde kral olmuş
Gören gözler kapalı görmez

Ben söylerim ben dinlerim
Arif olan anlamayınca
Yiğit olan yiğidin alnı öpülür
Kula kulluk yapmayınca

Hadi ÇAĞLAR 01/04/20

Hadi Çağlar 2
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Ben türkiyeyim

BEN TÜRKİYEYİM
Anadolu’yum Trakya’yım
Karadeniz’im Marmara’yım
Akdeniz’im Ege’yim
Şehitler diyarı bir vatanım
Ben Türkiye’yim

İstanbul’da Eyüp Sultan’ım
Siirt’te Veysel Karani’yim
Samsun’da Şeyh Kubbettin’im
Malatya’da Battal Gazi’yim
Ben Türkiye’yim

Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli’yim
 Konya’da Mevlana Celalettin Rumi’yim
Nevşehir’de Hacı Bektaş-i Veli
Karaman’da Şeyh Edebali’yim
Ben Türkiye’yim

Kayseri’de Ahi Evran’ım
Erzincan’da Terzi Baba’yım
Kastamonu’da Şaban-i Veli
Urfa’da Hayat Bin Kays’tım
Ben Türkiye’yim

Aksaray’da Somuncu Baba’yım
Edirne’de Hasan Sezai’yim
Elazığ’da Arap baba
Eskişehir’de Yunus Emre’yim
Ben Türkiye’yim

Daha nice evliya enbiyayım
Kefensiz yatan isimsiz kahramanlarım
İslam’ın kutsal emanetlerini
Koruyan kollayanım
Ben Türkiye’yim

İstanbul’da Selimiye’yim
İzmir’de Hisar camiyim
Bursa’da yeşil cami
Edirne’de Selimiye’yim
Ben Türkiye’yim

İstanbul’u fetheden Fatih’im
Kutsal emanetleri getiren Yavuz’um
Avrupa’yı dize getiren Kanuni
Kıbrıs’a bayrak diken 2.Selim’im
Ben Türkiye’yim

Samsun’da Bandırma vapuruyum
Anafartalar’da Mehmetçiğim
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Sakarya’da Gazi Mustafa Kemal’im
Çanakkale’de topyekûn kurtuluşum
Ben Türkiye’yim

Erzurum’da Nene Hatun Kara Fatma’yım
İnebolu’da Şerife bacıyım
Adana’da Tayyar Rahmiye
Aydın’da Emir Ayşe’yim
Ben Türkiye’yim

Kahraman Maraş’ta Sütçü İmam’ım
Antep’te Şahin Bey’im
İzmir’de Hasan Tahsin
Aydın’da Yörük Ali efeyim
Ben Türkiye’yim

Dünyada dört mevsimi yaşayanım
Ne olursan ol gel diye insana kucak açanım
Dünyaya yayılmıştı şanım
Şehitler kanıyla yoğrulmuş ana vatanım
Ben Türkiye’yim

Hadi ÇAĞLAR    05/08/17

Hadi Çağlar 2
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Beni sen mi yarattın

BENİ SEN Mİ YARATTIN

Kaderim böyle yazılmış önüne geçemem
Yaradan istemezse bu dünyadan göçemem
Beni sen mi yarattın ki
Hak istemezse ecel şerbetinden içemem

Bu dünyanın kurulu düzeni var
Görünmez alemin bilinen izleri var
Bana sen mi düzen vereceksin
Hak isterse yok edecek güçleri var

Hadi ÇAĞLAR  25.04.2014
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Benler

Ben deme ne benler var
Alır götürür kızıl elmaya
Beklemekten kına geldi
Kavuşturur bu sevdaya

Köklenmiş ağaç gürleşmiş
Toylar gölgesinde eğlemiş
Ayaklar yürür baş dengesiz
Yol uzamış hedefe ermemiş

O benlerden biri çıkacak
Birliği kardeşliği kuracak
Bitecek aradaki kin ve nefret
Herkes birbirini sarılacak

Adalet terazisini kuracak
Haklıyı haksızı ayıracak
Yabacı tohumlar temizlenip
Liyakat sahipleri yer bulacak

Benci zihniyet kurtaramaz bizi
Biz bize yeteriz biliriz işimizi
Dengeler değişecek yakında
Çıkaracağız o kutlu liderimizi

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Beyler

BEYLER
Evette sizin olsun hayırda.
Milleti üzmeyin mübarek üç aylarda.
Hakkın adaletine sığındık biz,
Beklemiyoruz artık kimseden bir fayda.

Bölmeyin aziz milleti dostken.
Bu güzel ülkemde kardeşlik varken.
Üslubunuz gönül kırmasın neolur,
Kötülüğe ne gerek iyilik varken
.
Fikirleriniz yıkıcı değil yapıcı olsun.
Sizi dinliyen insanların içi huzur dolsun.
Düşmanları sevindirecek işler yapmayın haa!
Dilinizden dökülen kelimeler takdir bulsun.

Hadi Çağlar 2
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Bır sen varsın

BİR SEN VARSIN

İçimdeki şu sızıyı
Dindirecek bir sen varsın
Küstüm artık yaşamaya
Söndürecek bir sen varsın
   Bir sen varsın bir sen varsın
   Gözyaşlarımı dindirecek
   Şu hayatı sevdirecek
   Ömür boyu güldürecek
   Bir sen varsın bir sen varsın

Herkes bana bir yabancı
Dost olacak bir sen varsın
Sana feda şu canımı
Güvenecek bir sen varsın
        Bir sen varsın bir sen varsın
   Gözyaşlarımı dindirecek
   Şu hayatı sevdirecek
   Ömür boyu güldürecek
   Bir sen varsın bir sen varsın

Hadi ÇAĞLAR  27/07/87

Hadi Çağlar 2
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Bilenlerdenim

BİLENLERDENİM
Bir suçlu gibi görme beni
Senin bildiğin insanlardan değilim
Nelerle karşılaştım şu fani dünyada
Sevgiyi kutsal bilenlerdenim

Bir başka baharı yaşamaz gönlüm
İhanet yoktur doğrudur özüm
senden başkasına kör olmuş gözüm
Aşkı kutsal bilenlerdenim

Çağlar pınarlar gibi şu deli gönlüm
Hayat bahçende bir demet gülüm
Her yaşayanın sonu olacaktır ölüm
Yuvayı kutsal bilenlerdenim

Hadı Çağlar 30/07/2017

Hadi Çağlar 2
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Bir başkasın

BİR BAŞKASIN

Sen gideli sevgilim
Gözlerim hep yollarda
Senle geçen o günler
Kaldı şimdi anılarda

Bir başkasın bir başkasın
Sen içimde bir başkasın
Gözlerimden her an akan
Damla damla yaştasın

Döndü geldi mevsimler
Sensiz bir tat alamadım
Unutur mu hiç sevenler
Sensiz mutlu olamadım

Bir başkasın bir başkasın
Sen içimde bir başkasın
Gözlerimden her an akan
Damla damla yaştasın

Hadi ÇAĞLAR  1989

Hadi Çağlar 2
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Bir ben bir allah bilir

BİR BEN BİR ALLAH BİLİR

Yıkıla yıkıla geldim bu güne
Çektiğimi bir ben bir Allah bilir
Yüklemişim aşk yükünü gönlüme
Çektiğimi bir ben bir Allah bilir

Kaderim dert çekmek bitmekmiş
Çektiğimi bir ben bir Allah bilir
Sevmek mutluluk değil ölmekmiş
Çektiğimi bir ben bir Allah bilir

Ah eden gönlüm oldu virane
Çektiğimi bir ben bir Allah bilir
Gözlerimden akar yaşlar dane dane
Çektiğimi bir ben bir Allah bilir

Hadi ÇAĞLAR    06/01/89

Hadi Çağlar 2
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Bir eksiğimiz var ama nerde

BİR EKSİĞİMİZ VAR AMA NERDE?

Bir çıkmazın içinde millet
Boğuşur durur dertleriyle
Bir tarafta diplomalı işsizler
Diğer yanda çalınan emekler
Kim dur diyecek bu gidişe
Gelen gideni aratıyor
Sıralanır bir bir vaatler
İş başına gelindi mi unutulur
Kim unutulmaz ki
Çıkarlar ön saflara geçerse
Akrabalar dostlar arkadaşlar
Unutulur hatırı bile kalmaz
Kırk yıl hatırı olan kahvenin bile
Biz neden bu kadar değiştik
Bu kadar insafsız ve duygusuz olduk
Kendimizden başkasını düşünmüyoruz
Durup kendi kendimizi sorguladık mı hiç
Bir eksiğimiz var
Ama nerede görebiliyor muyuz?
Empati yapamıyoruz
Ya da yapmak işimize gelmiyor
Ne olacak bu milletin hali
Hiç mi refaha kavuşmayacak
Bir tarafta götüren kesim
Bir tarafta sömürülenler
Bir tarafta dürüst vatandaş
Diğer yanda çalan yandaş
Kalkınan Türkiye hani
Kalkınanlar belli
Kimler kimleri kalkındırıyor
Birileri birileri ile ittifakta
Kalkınanda kalkındıranda alani
Nerde Mustafa Kemal anlayışı
Yetişmedi yetiştiremedik
Mustafa kemalleri
Sadece isimleri var
İkinci bir Atatürk
Atatürk gerekli bu ülkeye
Her alanda atılım yapan
Milletle el ele omuz omuza olan
Sanayiyi kuran eğitimi ön plana alan
Tembelliğe gem vuran
Önce ülkem diyen
Kendini vatanına adayan
Üzerinde mal varlığı olmayan
Her şeyini milletine bağışlayan
Eğilmeyen bükülmeyen
Her yerde dimdik ayakta duran
Köylüyü milletin efendisi yapan
Atatürk gerekli Atatürk
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Nerede hata yaptık
1938 den sonra başka yollara saptık
Çizgiyi devam ettiremedik
Doğru yolun sapık kollarına daldık
Şaşırdık mı yoksa şaşırttık mı?
Bilemem dostlar karar sizin
Her gelen kendi egosunu tatmin etti
Birlik beraberlik bozuldu
Gelenek görenekler yozlaştı
Şahsiyet onur kayboldu
Madde manayı boğdu
Vicdan merhamet rafa kalktı
Varsa pulun açılır yolun
Ülke yolgeçen hanı oldu
Yabancı sermaye kıskaca aldı
Öz kaynaklar peşkeş çekildi
Üretim yok ithalat çok
Ekonomi dışa bağımlı
Velhasıl ipler başkalarının elinde
İstedikleri şekilde kukla gibi oynatıyorlar
Ne olacak halimiz
Gidişat iyi değil
Binersen el atına
Yaya kalırsın sonunda
Tek çıkar yol
Yeniden toparlanmak
Eğitimi ön plana almak
Beyin göçünü engellemek
Üretime dönük yatırımlar yapmak
Halka güven vermek
Yatırımlarda güç öz sermaye
Millet olmalı
Millete yeni gelir kapısı açılmalı
Yastık altı sermaye ana sermaye
 Doğru yatırımlara kanal ize etmeliyiz
Kurtuluş kendimizde
Doğru çalışmamızda
Özverili olmamızda
Adil olmamızda
Hakta ve hakikatte
Benizim anlayışını yıkmakta
Çoğulcu demokrasiye inanmakta
Tam bağımsız devlet
Tam bağımsız ülke olmaktadır

Hadi ÇAĞLAR     06.06.18
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Bir gün

BİR GÜN

Her yeşeren günü gelince solacak
Dökülecek yerlere gazel olacak
Ömrü veren onu geri alacak
Herkes ettiğini bulacak bir gün

Bu dünyada gününü gün edenler
Hak yolundan sapıp ayrı gidenler
Mazlumu soyup zulüm edenler
Zamanı gelince hesabı verir bir gün

Kim geldiği yere geri dönmedi
Yoksulun hakkını kimse vermedi
Yaratanı unuttular akıları ermedi
Suallere cevap verecekler bir gün

Çağlar Hadi insanı candan sevdi
Hakkın adaletine gönül verdi
Bitmez tükenmez bu dünyanın derdi
Hakkın huzurunda biter bir gün.

Hadi   ÇAĞLAR   02/02/2018  Saa.12.10
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Bir sen varsın içimde

BİR SEN VARSIN İÇİMDE

İçimdeki şu sızıyı
Dindirecek bir sen varsın
Küstüm artık yaşamaya
Döndürecek bir sen varsın

Bir sen varsın bir sen varsın
Göz yaşlarımı dindirecek
Şu hayatı sevdirecek
Ömür boyu güldürecek
Bir sen varsın bir sen varsın

Herkes bana bir yabancı
Dost olacak bir sen varsın
Sana feda şu canımı
Güvenecek bir sen varsın

Hadi ÇAĞLAR  27/07/2987

Hadi Çağlar 2
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Bittin

BİTTİN

Kalbime sordum sevmiyor,
Gönlüm bile yer vermiyor,
Gözlerim bile seni görmüyor,
Bittin be artık bittin!
Aklımdan da silinip gittin.

Neler neler çektirdin bana,
Gezdim yıllarca içim yana yana,
Hangi can dayanır dostlar buna,
Bittin be artık bittin!
Aklımdan da silinip gittin.

İçimde fırtınalar durulmuyor,
Kızıl kıyametler kopuyor,
Bu kin bu nefret hiç dinmiyor,
Bittin be artık bittin!
Aklımdan da silinip gittin.

Hadi ÇAĞLAR  02 / 01 / 20

Hadi Çağlar 2
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Biz

  BİZ        ( ŞARKI)

Ne yama ne kuyruk
Olmayız hiç kimseye
Tüm taban birlik olduk
Koşacağız ülküye
Tüm taban birlik olduk
Hedef mutlu Türkiye

Milletçe yürüyeceğiz
Çağdaş ülke Türkiye
Refahı tattıracağız
Emekliye işçiye
Refahı tattıracağız
Çalışana köylüye

Bir damla gözyaşı
Akmayacak ülkede
Milli his milli şuur
Yeşerecek gençlerde
Milli his milli şuur
Yaşasın gönüllerde

Ne günler gördük biz
Azmettik büyümeye
Engelleri aşarız
Hizmet için sizlere
Engelleri aşarız
Can veririz ülkeye

Hakkın adaletine
Güvenimiz tamdır
Halkını soydurmayan
Bu inançta olandır
Halkını soydurmayan
İnsanını koruyandır

Hadi çağlar     12/03/18

Hadi Çağlar 2
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Biz erkekler

BİZ ERKEKLER

Çoğumuz sorumsuzca Allaha emanet yaşarız
Kimimiz hayata sıfırdan başlar
Kimimiz fırsat geçince eline
Ya para ya da şöhret olunca
Çığırından çıkıp dengeyi bozarız
Ya avrat boşarız ya da ukalalıktan şaşarız

Niye bu kin niye bu düşmanlık
Barış içinde olmak varken
Niye birbirimizi ötekileştiririz
Aynı vatan toprağında yaşarken

Niye ayrımcılığı körükleriz
Birlik olmak varken
Niye düşmanlara prim veririz
Sorunları birlikte çözmek dururken

Hadi Çağlar 2
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Bk

BK_BK

Bana uzak kalma öyle
Ellerin uzansın titreten
Dillerin tatlı nameler şakısın
İsterim günlerin geçsin böyle
Hadi gel sarıl bana
Aşığım inan ben sana
Kader yazmış yazımızı
Irmaklar gibi coşar akar aşkımız
Laleler sümbüller bile kıskanır
Irakta yaşanan aşkımız
Ne zaman ansam seni
Çağlar içimde hasret yarası

Hadi çağlar    24/01/88

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu sensin

BU SENSİN

Yaralı gönlüme derman bulacak
Yanan yüreğime şifa olacak
Sımsıcak sevgiyle beni saracak
Bu sensin sevgilim bu sensin

Baktıkça gözleri aşkı anlatacak
Kalbi sadece benim için çarpacak
Bir ömür hep yârim olacak
Bu sensin sevgilim bu sensin

Hadi ÇAĞLAR     08/11/88

Hadi Çağlar 2
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Bu sevda başkaydı

BU SEVDA BAŞKAYDI

Bir sevdam vardı erişemedim
Aynı yerde aynı saflarda buluşamadım
Aldatıldım aldattılar bizi
Düzenbazlarla yarışamadım.

Bu sevda başka sevdaydı
Ulusal çıkarlar ön saftaydı
Yanıldım yanılttılar bizi
Uçkurcular sahtekarlar  yanyanaydı.

Karanlıkları aydınlatacaktık
Ülkeyi yeniden yaratacaktık
Söz vermiştik yüce Türk Milletine
İltiması rüşveti ortadan kaldıracaktık

Hakka hakikate inanmıştık
Bu uğurda hayli yol almıştık
Seksenden sonra dalavereciler geldi
Anlaşamadık birbirimizle dalaştık

Milli his milli şuur kalmadı
Savunulan fikirler hedefini bulmadı
Başköşeye oturan edepsizler
Gerçek ülkücüleri hainlikle suçladı

                              Hadi çağlar   17/07/2013

Hadi Çağlar 2
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Buluşuruz

BULUŞURUZ
Bu akşam gökyüzü kararmış.
Ağlamak üzere bulutlar.
Düşen damlalarla birlikte,
Yürüyorum ıslak kaldırımda.
Yürek yanık kafa dağınık,
Dinlenirim ıssız parklarda.
Hayal alemine dalıp giderim.
Bazen gülerim kendime.
Bazen de üzülür ağlarım sefilliğime.
Gecenin karanlığında,
Kaybolur umutlarım.
Dökülen göz yaşlarım!..
Karışır yağmur sularına.
Yıkılmışlığın ezikliği,
Ta. Yüreğimin derinliklerinde.
Sızlatır bedenimin her yanını.
Nasıl ayakta kaldığımı,
Bir ben bilirim.
Bedenim ayakta amma!....
Ruhum Peyma ne.
Sensizliğe yelken açtım.
Meçhule doğru yol alıyorum.
Belki buluşuruz bir limanda.
Kim bilir belki de mahşerde.
H:Ç 03/04/17

Hadi Çağlar 2
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Bülbül

BÜLBÜL

Niye feryat edersin ötüşünle
Bu acı namelerle sevgili için mi
Figanın yüreğimi dağlar
Kaybettiklerine mi ağlarsın bülbül

Bu acının çaresi yok ötme
Acılarıma bir acı da sen katma
Gidenin geleni yok bu âlemde
Dertlerime dert katma bülbül

Nice gönüller viran oldu
Aşk bahçesinde yeşeren güller soldu
Bu gün yaslıyım gün akşam oldu
Beni yalnız bırakıp gitme bülbül

Hadi ÇAĞLAR   12/04/14

Hadi Çağlar 2
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Canım

CANIM

Dün akşam seni düşündüm be canım
Düştüm sokaklara aradım durdum
Karlar yağdı üstüme üşüdüm be canım
Yürüdüm yollarda dolandım durdum

Hasret dolu yıllarda eridi ömrüm be canım
Şu fani dünya meğer ne betermiş
Yaşanmış aşklarda çok acılar varmış be canım
Sana olan aşkım bir ömre değermiş

Saçlarıma aklar düştü be canım
Görünmez âleme biraz daha yaklaştık
Seninle yaşamak yaşlanmak güzeldi be canım
Hayatın iyisini kötüsünü birlikte paylaştık

Hadi ÇAĞLAR   03 / 09 /14

Hadi Çağlar 2
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Canım benim

CANIM BENİM

Tüm mutluluğum huzurum
Baş tacım ömür boyu gururum
İyi ki sen varsın hayatımda
Sende sevgiyi neşeyi bulurum

Dünyada bir tanesin yok başka eşin
Yaşamımda bambaşka senin yerin
İyi ki varsın hayatımda
Baktığın an aşkı anlatır gözlerin

Hadi ÇAĞLAR    08 / 03 / 19

Hadi Çağlar 2
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Canlar giderken

      CANLAR GİDERKEN

Neden bu katliam neden
Kalpler yoksun sevgiden
Her gün bir can giderken
Yasa çıkmıyor meclisten

Toplumda bunalım arttı
Bu canileri kim yarattı
Her gün bir can giderken
Merhamet rafa kalktı

Sokaklar cani doluyor
Nice ocaklar sönüyor
Her gün bir can giderken
Cezalar yetersiz kalıyor

Olaylar durmak bilmiyor
Yüreklerde acılar dinmiyor
Her gün bir can giderken
Arkadan yenisi ekleniyor

Beyler ne güne duruyorsunuz
Topluma rezil oluyorsunuz
Her gün bir can giderken
Gözleri kapalı uyuyorsunuz

HADİ ÇAĞLAR   28 / 11 /19

Hadi Çağlar 2
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Cemre

CEMRE

Cemre düşünce havaya
Isınır her yanım
Bulutlar çiselemeye başlar
Serinletir bedenimi

Cemre düşünce suya
Isınır ırmaklar dereler durulur
Azgınlığa gem vurulur
Sular da kurbağalar sıçramaktan yorulur

Cemre düşünce toprağa
Her yer yeşile bezenir
Senin aşkın bir başka
Gönlümde çimlenir yeşerir

Hadi ÇAĞLAR  21.02.2017

Hadi Çağlar 2
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Ceyhan'a

Şu Ceyhan’a varak mı?
Karpuzundan alak mı?
Oturup köprü başına,
Kırak kırak yiyek mi?
Yiyek mi yar yiyek mi?
Kıymetini bilek mi?
Karpuzları çok güzel,
Verene şükür diyek mi?

Köyümüze ’e gidek mi?
Emmimizi görek mi?
Ana baba yadigârı’
Ellerinden öpek mi?
Gidek mi yar gidek mi?
Hatır gönül bilek mi?
Hatır gönül almadan,
Biz duasız ölek mi?

Irmağına girek mi?
Kenarında çimek mi?
Irmak suyu çok güzel,
Kulaç atıp yüzek mi?
Yüzek mi yar yüzek mi?
Kenarında gezek mi?
Irmak yanı çok güzel,
Oturup çay içek mi?

Hadi Çağlar 2
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Çanakkaleliler grubu

ÇAKKALELİLER RUHU

Dönsem yeniden geçmişe
Aynı ruh aynı heyecan içimde
Bulsam sizleri o eski yerde
Kucaklaşsak sarılsam sırılsıklam
Dindirebilir miyim o özlemi

Her biriniz ayrı ayrı değerdi
Çanakkale sizinle geçilmezdi
Vatan için gitti nice canlar
Alınları öpülesi hepsi neferdi

Kıyıdan uzanan o kordon boyu
Nice unutulmaz anıların yolu
İçimde ayrı bir yerin var Çanakkale
Hasretin bitmez içimde dopdolu

Arkadaşlık bağlılık sizinleydi
Birlik beraberlik hep öndeydi
Gönüller coşku doluydu
Hepimiz aynı çizgide giderdi

Hakkınızı helal edin ey dostlar
Gönül dolusu selam olsun
Unutmadım unutmayacağım
Sevginiz başka hala yüreğimde

Hadi ÇAĞLAR     11/09/12

Hadi Çağlar 2
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Çare

   ÇARE

Çekmekle bitmiyor,
Dünyanın kahrı.
İnsan yaşar mı hiç,
Sevdiğinden ayrı.
Bende yanmışım,
Kerem misali.
Yok derdime bir çare,
Yanıyorum pare pare.

Dayanmaz yüreğim,
Ölür giderim.
Gönlüm viranedir,
Hala seni özlerim.
Yaşamak senleymiş,
Dünyaya  değermiş.
Yok derdime bir çare,
Yanıyorum pare pare.

Hadi ÇAĞLAR   12 / 12 / 19

Hadi Çağlar 2
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Çaresizim

ÇARESİZİM

Şu yüreğimde bir acı var geçmiyor
Bir güzel sevdim hatır gönül bilmiyor
Dolandım gurbet elleri unutayım diye
Bu gönülden söküp atmak kolay olmuyor

Çaresizim dostlar içim kan ağlıyor
Yürürken gözlerim hep onu arıyor
Yok, böyle bir aşk ne Ferhat’ta Kerem de
Beni benden alıyor yüreğimi dağlıyor

Hadi ÇAĞLAR     02 /05/ 14

Hadi Çağlar 2
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Çocuk

                    ÇOCUK
İçimizden biri masum zavallı,
Ayağında yırtık ayakkabısı,
Yolda sürüterek yürüyor.
Bir elinde bir parça ekmek,
Isırıyor var gücüyle.
Koparmak zor
Dişleriyle çekiştiriyor.
Belli ki ekmek bayat,
Peşinde sokak köpeği,
Ona yaklaşıp ara sıra havlıyor.
Ben buradayım dercesine.
Ekmeğinden bir parça koparıp,
Yere bırakıyor ye diye.
Köpek ekmeği kokluyor.
Kuyruğunu sallayarak yiyor.
Yavaş yavaş ilerliyorlar birlikte.
Kimse fark etmiyor bile.
Görenler de gülüp geçiyor.
Bir şeyler mırıldanarak.
Hiçbir şey umurunda değil,
Bu masumane çocuğun,
Çok küçük altı yedili yaşta,
Gözlerinden parıltılar yansıyor.
Etrafına bakarken,
Yoksulluğunun farkında değil.
Kim bilir ne acılar çekiyor.
Dışlanmışlık içine işlemiş.
Ne annesi ne babası var.
Yalnızlık içini yakar.
Nerde akşamsa,
Orda sabah eder.
Bulduğunu bulduk yerde yer,
Kendi dünyasına dalar gider.
Yaşamla savaşıyor tek başına.
Sokakta ilerlerken,
Bir dönerciye takıldı gözleri.
Baka kaldı.
Belli ki canı çekmişti.
Acaba diyordu içinden,
Çünkü çok kovulmuş,
Çok horlanmıştı.
İstesem mi istemesem mi?
Derken bir el dokundu başına.
Başını kaldırıp baktı.
Masumane bakışla.
Gülümseyen yaşlı bir amca,
Fark etmişti onun hislerini.
Açmışın evlat dedi.
Masum bakışlarla başını öne eğdi.
Utandı sıkıldı yüzü kızardı.
Bu masumiyetin arkasında,
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Saklı bir gurur vardı.
Diyemedi açım diye.
Adam pekiyi diyerek,
Dürümcüye dönüp,
Bir dürüm de bana yap,
Pekiyi baba dedi dönerci.
Adam döneri alıp çocuğa verdi.
Hadi evlat afiyet olsun.
Kimse anlamaz seni.
Seni anlayan ancak,
Senin gibi büyüyenlerdir.
Diyerek ah çekip uzaklaştı.
Çocuk bir süre arkasından bakıp,
Kendi yoluna devam etti.

Hadi ÇAĞLAR     29/10/16
KİMSESİZLERE SAHİP ÇIKMAK İSTER KÜÇÜK İSTER BÜYÜK OLSUN ALLAH KATINDA
BÜYÜK SEVAPTIR.

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çocuk duygusu

ÇOÇUK DUYGUSU
Al beni kollarına
Ninniler söyle uyut
Yanından hiç ayırma
Sevginle sar büyüt
            Annem annem
            Canım annem
            Ömrümce sana
            Muhtacım ben
Al götür beni parka
Salla uçur salıncakta
Bulutlara değsin başım
Sana sosuz benim aşkım
            Annem annem
            Canım annem
            Ömrümce sana
            Muhtacım ben
Bisiklete bindir beni
Çok isterim gezmeyi
Sokaklarda dolaşalım
Çocuklarla buluşalım
            Annem annem
            Canım annem
            Ömrümce sana
             Muhtacım ben
Etrafımda dolanmayın
Sakın ha kıskanmayın
Her şeyimi paylaşırım
Ben hayatla barışığım
            Annem annem
            Canım annem
            Ömrümce sana
             Muhtacım ben
Hadi ÇAĞLAR              27.08.2017

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Daha dün gibi

DAHA DÜN GİBİ

Bu âlemin içinde
Gelip geçti seneler
Farkında olamadık
Çünkü güzeldi günler

Gelecek kaygısı yok
Çocuksu o yıllarda
Günü gün ederdik
Aklımız oyunlarda

Gelince okul çağına
Koşa koşa giderdik
Okumayı öğrenip
Kitapları severdik

Orada burada okullar
Bir bir sıralanır
Bir amaç uğruna
Hayatımız sınırlanır

Çalıştık çabaladık
Bir bir sınıf atladık
İlk orta lise derken
Üniversiteye başladık

Oda bitti sonunda
Aldık diplomayı
Ne işe yaradı ki
İş bulup çalışamadık

Öyle böyle derken
Geldik belli bir yaşa
Ömür ne çabuk geçmiş
Daha dün gibi

Hadi Çağlar 2
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Deli Gönül

Yıkıl karşımdan be deli gönül
Sana meylim minnetim kalmadı
Neler neler çektim elinden
Dayanacak takatım gücüm kalmadı

Her gördüğüne gönül koyarsın
Divane olup birlikte olmam gayrı
Rüzgarsız havada yelken açarsın
Seninle yolculuğa çıkmam gayrı

Ne durağın var ne sonun belli
Edebinle otur kalkma yerinden
Rezil rusvay ettin el aleme beni
Çok şeyler çaldın ömrümden

Hadi ÇAĞLAR    25/03/20

Hadi Çağlar 2
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Derbeder

Derbederim derbederim
Sensin benim kaderim
Güzelliğin bir başkadır
Gözlerime resmederim

Rüyalarımda sen varsın
Güneşimsin ayımsın
Bana öyle yakınsın ki
Hayatımın kadınısın

Sevgisiz geçmesin ömrüm
Mutluluğu sende görürüm
Sensiz yaşam haram bana
Yaşayamam  ben ölürüm

Hadi Çağlar 2
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Dilek ağacı

DİLEK AĞACI

Küçük bir köy yolunda
Yaşlı bir ağaç vardı
Çevresinde bomboş tarlalar
Yolun başında yalnız bir baş
Üzerinde rengarenk bezler
Tatlı bahar esintileriyle
Bir oyana bir bu yana
Nazlı nazlı sallanırdı
Şehre gidip gelenler
Orada minibüse biner
Orada inerlerdi.
Bizde orada indik
Köylü arkadaşa sordum
Bu bezler niçin bağlanır
Dilek dileyenler bağlar
Yaşlı genç fark etmez
Herkes gelir bağlarlar
Dileklerini dilerler
Yerine gelen oldu mu?
Bazı an oluyor
Bende bir bez aldım
Dilek tuttum içimden
Dilek ağacına bağladım
Hayatımda ilk kez yaptım
Ama dileğim olmadı
Bu da bir inanç meselesi
Sağlık olsun dilek ağacı

Hadi ÇAĞLAR  30 /03/20

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Diye

DİYE
Çiçekler içinde
En güzel sensin
Kopardım dalından
Benimsin diye
Okşayıp yaprağın
Ovdum elimde
Kokun içime
İşlesin diye

Pamuğa benzer
Narindir ellerin
Bakmaya doyamam
Güler gözlerin
Sana yastık olsun
Gel yat şu dizlerim
Koklayım saçların
Kokun sinsin diye

Hadi ÇAĞLAR   13 / 10/  19

Hadi Çağlar 2
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Doğru ol

DOĞRU OL(Nasihat)
Kimsenin malına göz koyma
Helal kazanandan hesap sorma
Riyakârların yanında hiç durma
Doğru ol kimseye yem olma

Haktan ve hakikatten hiç şaşma
Halkı soyanlara asla yanaşma
Kula kulluk edenlerle yarışma
Doğru ol kimseye yem olma

Attığın her adıma dikkat et
Verilen nimetler için şükret
Tamahkâr olma nefse diret
Doğru ol kimseye yem olma

Hırsını insanların iyiliğine kullan
Yıkılır senin karşında kötü olan
Sen bulursun her hayırda sevap
Doğru ol kimseye yem olma

Vatana ihanet edenleri iyi tanı
Aman verme bozuktur onların kanı
Fırsat kollarlar yok etmek için atanı
Doğru ol kimseye yem olma

Maddiyata tapan halkı anlamaz
Çıkarı için helali haramı tanımaz
Bilmez ki su üstüne bina kurulmaz
Doğru ol kimseye yem olma

Hakkın rahmetine aç kollarını
İncitme şu âlemde yaratanın kullarını
Birleştir gerçek müminlerle yollarını
Doğru ol kimseye yem olma

Rahman ve rahim olan yüce Allah’tır
Ona asi olanların sonu helak tır
Haksız kazanç sağlamak büyük günahtır
Doğru ol kimseye yem olma

 Her şey benimdir diye yan gelip yatma
 Fakiri fukarayı göz ardı yapma
 Hesap verilecek âlemi asla unutma
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 Doğru ol kimseye yem olma

 Ne malına güven ne mülküne
 Kıymet verirler sırtındaki kürküne
  Uyanık ol helal gelmesin ülküne
  Doğru ol kimseye yem olma

  Mevki ve makamı ne olursa olsun
  Mahşerdeki gibi burada da hesap sorulsun
   Adalet terazisi vicdanlarda kurul
   Doğru ol kimseye yem olma

   Kimi nalına vurur kimi mıhına
   Kimi sahip çıkar kimi ihanet eder yurduna
   Hidayet ondadır kurban olurum yoluna
   Doğru ol kimseye yem olma

   Söylediğimiz sözler arif olana ders olur
   Gerçek adalet gönüllerde yer bulur
   Gün gelir ki hepimizden hesap sorulur
   Doğru ol kimseye yem olma

 Hadi ÇAĞLAR   12/01/2015

Hadi Çağlar 2
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Doğru ol

                                                               DOĞRU OL

Kimsenin malına göz koyma
Helal kazanandan hesap sorma
Riyakârların yanında hiç durma
Doğru ol kimseye yem olma

Haktan ve hakikatten hiç şaşma
Halkı soyanlara asla yanaşma
Kula kulluk edenlere bulaşma
Doğru ol kimseye yem olma

Attığın her adıma dikkat et
Verilen nimetler için şükret
Tamahkâr olma nefse diret
Doğru ol kimseye yem olma

Hırsını insanların iyiliğine kullan
Yıkılır senin karşında kötü olan
Sen bulursun her hayırda sevap
Doğru ol kimseye yem olma

Vatana ihanet edenleri iyi tanı
Aman verme bozuktur onların kanı
Fırsat kollarlar yok etmek için vatanı
Doğru ol kimseye yem olma

Maddiyata tapan halkı anlamaz
Çıkarı için helali haramı tanımaz
Bilmez ki su üstüne bina kurulmaz
Doğru ol kimseye yem olma

Hakkın rahmetine aç kollarını
İncitme şu âlemde yaratanın kullarını
Birleştir gerçek müminlerle yollarını
Doğru ol kimseye yem olma
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Rahman ve rahim olan yüce Allah’tır
Ona asi olanların sonu helak tır
Haksız kazanç sağlamak büyük günahtır
Doğru ol kimseye yem olma

 Her şey benimdir diye yan gelip yatma
 Fakiri fukarayı göz ardı yapma
 Hesap verilecek âlemi asla unutma
 Doğru ol kimseye yem olma

 Ne malına güven ne mülküne
 Kıymet verirler sırtındaki kürküne
  Uyanık ol helal gelmesin ülküne
  Doğru ol kimseye yem olma

  Mevki ve makamın ne olursa olsun
  Adalet terazisi vicdanında kurulsun
  Hakkın kitabı hep yanında bulunsun
  Doğru ol kimseye yem olma

   Kimi nalına vurur kimi mıhına
   Kimi sahip çıkar kimi ihanet eder yurduna
   Hidayet ondadır kurban olurum yoluna
   Doğru ol kimseye yem olma

   Söylediğimiz sözler arif olana ders olur
   Gerçek adalet gönüllerde yer bulur
   Gün gelir ki hepimizden hesap sorulur
   Doğru ol kimseye yem olma

   Çağlar Hadi söyler bu sözleri
   Gönülden sever inanın sizleri
   Atanın yoludur en güzeli
   Doğru ol kimseye yem olma

 Hadi ÇAĞLAR   12/01/2015

Hadi Çağlar 2
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Dost

DOST

Sevgi dolu bir ömür sizinle olsun.
Gönlünüz hep mutluluk, neşe dolsun.
Böyle güzel gülen yüzlerinizi,
Allah kem gözlerden korusun.

Dar günlerde Hızır gibi yetişirsiniz
Kardeşten öte her zaman kardeşsiniz
Uğrunda ölünecek dost varsa
Unutulmaz can yoldaşı herkese özelsiniz

Gerçek dost ölene kadar hep vardır
Gönülden gönüle uzanan sevgi ağıdır
Kara günlerin davetsiz misafiri
Dostluk kıymetini bilene can bağıdır

Dost acıyı tatlı söyleyendir
İnsanı taa yüreği ile sevendir
Kötüsü candan ve imandan eder
Gönül ehli dost yaraya merhem gibidir

Hadi Çağlar   04/01/19

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dost doğru ol

DOST DOĞRU OL

Fani olan şu alemde avare olma
Çalış çabala emek ver deme aman
Yediğin içtiğin olsun helalinden
Haram lokma yutma dost doğru ol

Kimseyi incitme gönül adamı ol
Garibanları hoş tut halini sor
Yalandan gıybetten uzak dur
Başkasına bakma sen dost doğru ol

Batılı yol bilme zahiri aleme yönel
Devran geçer her şey aslına döner
Hainin alevi zayıftır çabuk söner
Kötülüklerden hakka sığın dost doğru ol

Hakkı hakikati tanı olma ondan uzak
kibir e esir olma sonsuza denk kapıyı kapat
Her yerde her zaman getir salavat
Şeytandan uzak dur dost doğru ol

Hadi ÇAĞLAR   27/04/2012

Hadi Çağlar 2
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Dostluğa koş

DOSTLUĞA KOŞ
Dostluğa kucak açtık
Amacımız başarmak
Ülkemizde kardeşçe
El ele birlikte yaşamak
Haydi, sen de katıl
Bu güzelim aileye
Canımız fedadır
Cennet vatan Türkiye’ye

Çarpsın yürekler
Umut olsun birliğe
Kin ve nefret kaybolsun
Dönüşsün hep sevgiye
Haydi, sen de katıl
Bu güzelim aileye
Canımız fedadır
Cennet vatan Türkiye’ye

Gençliğe yön verelim
Yürüsün atasının izinde
Geleceğin Türkiye’si
Şekillensin özünde
Haydi, sen de katıl
Bu güzelim aileye
Canımız fedadır
Cennet vatan Türkiye’ye
          Hadi ÇAĞLAR   20/07/2017

Hadi Çağlar 2
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Dön

DÖN

Karart gözlerini Mekke-i müşerrefe dön
Çıkart şeytanı içinden artık gerçeğe dön
Hidayete erişmek için fırsattır bu gece
Boşa geçen ömürden kurtul aslına dön

Mezarının başında okumaz kimse bir dua
Yaptığın iyiliklerdir sana yoldaş gerisi rüya
Para mal mülk beyhude mahşerde sorulmaz
Kurtul beşeri âlemin yanılgısından sığın Allaha

                Hadi ÇAĞLAR   17/05/14

Hadi Çağlar 2
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Dön gel

DÖN GEL

İçimi yaktın erittin beni
Ne de çok sevmiştim seni
Her an düşündüm durdum
Bırakıp ta habersiz gitmeni
          Dön gel umudum sensin
          Baharım ol aşkın yeşersin

Gidişin bana hüzün veriyor
Bunu Allah bile biliyor
Bu kadar acıyı çektirme bana
Yüreğim dayanmıyor eriyor
          Dön gel umudum sensin
          Baharım ol aşkın yeşersin

Hadi  ÇAĞLAR   05 .05 .2018

Hadi Çağlar 2
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Döndüm sana

DÖNDÜM SANA

Senden uzak kalamadım
Bir başkasını bulamadım
Sensiz mutlu olamadım
Döndüm sana döndüm sana
Her yanımla yandım sana

Şu gönlümde aşkın taşar
Hasretin dağları aşar
İnsan beşer oda şaşar
Döndüm sana döndüm sana
Her yanımla yandım sana

Görmezse gözlerim seni
Ateş sarar tüm bedenimi
Sevemem senden başka birini
Döndüm sana döndüm sana
Her yanımla yandım sana

Hadi çağlar  18/03/87

Hadi Çağlar 2
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Dönersen

DÖNERSEN

Dönersen bir gün bana
Başıma taç yaparım
Yıllar geçti aradan
Seni her an anarım
Gel beraber olalım
Hayata tutunalım
Fazla ömür kalmadı
Kalanı yaşayalım

Sen ben demeden
Mazide kalmayalım
Birbirimizi üzmeden
Biz de mutlu kalalım
Gel beraber olalım
Hayata tutunalım
Fazla ömür kalmadı
Kalanı yaşayalım

Yıkılsın o azametli gururlar
Sel olsun dağılsın gitsin
Erisin aradaki tüm buzlar
Hayatımıza bahar gelsin
Gel beraber olalım
Hayata tutunalım
Fazla ömür kalmadı
Kalanı yaşayalım

Hadi ÇAĞLAR   12/06/2019

Hadi Çağlar 2
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Dönersin diye

DÖNERSİN DİYE

Yıllarca seni bekledim durdum
Belki bir gün dönersin diye
Şu seven kalbime zincirler vurdum
Senden başkasını sevmesin diye

Gençliğimi harcadım senin yoluna
Sevgine layık olurum diye
Aşkın tutsak etti beni kendine
Bekliyorum hala dönersin diye

Hadi ÇAĞLAR   18/08/96

Hadi Çağlar 2
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Dönmüş

Deli gönül mecnun olmuş
Dağlar taşlar çöle dönmüş
Leylasını arar varmak ister
Yolu şaşmış kula dönmüş

Yanar gönül aşk ateşiyle
Eriye eriye küle dönmüş
Gide gide sevda peşinde
Aksakallı pire dönmüş

Seyyah olmuş gezer âlemi
Bülbülü arayan güle dönmüş
Kalmamış takat-ı dermanı
Çözülüp eriyen buza dönmüş

Dolanır durur aşkın yolunda
Sema eden semazene dönmüş
Ulaşmak için gider menzile
Heybesi sırtında veliye dönmüş

Ahu zar eder gamla kederle
Şirin-i arayan Ferhat’a dönmüş
Aldırış etmez bakmaz minnete
Yerlerde çürüyen gazele dönmüş

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com
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Dövsünler

DÖVSÜNLER

Bu gün eve geldiler
Seni bırakmamı söylediler
Sevdiğimi söyleyince
Sille tokat girdiler
   Dövsünler be canım
   Sövsünler be canım
   Ben senden ayrılamam
   Kırılsa da her yanım

Havalarını bastılar
İçlerindekini kustular
Vazgeçmem dedikçe
Tekmeyle vurdular
   Dövsünler be canım
   Sövsünler be canım
   Ben senden ayrılamam
    Kırılsa da her yanım

Bu gün yolumu kestiler
Gök gibi gürleyip estiler
Ölüm ayırır dedikçe
Evire çevire dövdüler
     Dövsünler be canım
     Sövsünler be canım
     Ben senden ayrılamam
     Kırılsa da her yanım

Hadi ÇAĞLAR    04/09/14

Hadi Çağlar 2
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Dua

                       DUA

Ne günlere kaldık Allah’ım sen sabır ihsan et
Kime güveneceğini bilmiyor bu millet
Yolsuzluklar hırsızlıklar aleni yayılmış bu illet
Birliğimizi dirliğimizi bozanları helak et

Zalimler ancak bu kadar zulmeder
Halkımı sarmış yoklukla keder
Bir çıkmazın içinde çark eder
Birliğimizi dirliğimizi bozanları helak et

Türk milletinin geçmişinde şiar vardır
Bundan ders almayanlar riyakârdır
Gelecek badirelere gönlümüz kayadır
 Birliğimizi dirliğimizi bozanları helak et

Hadi çağlar
16 mayıs 2015

Hadi Çağlar 2
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Dur

DUR
Gitme gitme
Orda kal
Sensiz olmuyor
Yalnızlık boğuyor
İnan bana
Muhtacım sana
Dur git me
Ne olur terk etme

Yanmışım sana
Anla beni
Özlem bitmiyor
Acılar dinmiyor
İnan bana
Muhtacım sana
Dur git me
Ne olur terk etme

Uykularım kaçtı
O gidişinle
Arkandan baktım
İçimi yaktın
İnan bana
Muhtacım sana
Dur git me
Ne olur terk etme

Hadi ÇAĞLAR    20 / 11 / 19

Hadi Çağlar 2
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Düğün

Bizim köyde bir başkadır düğünler
Cuma günü ikindi vakti davullar çalar
Köylü toplanır bayrak direği hazırlanır
Direk tepesine bir tüylü soğan takılır
Hep birlikte oğlan evinin bayrağı dikilir
Gelin oğlan evine geldikten sonra
Bu soğanı düşürüp getirene hediye verilir
Davullar zurnalar üç gün üç gece çalar"
Keyvanacılar yemek yapmağa kız evine gider
Bakır kazanlar kurulur taşlar üzerine
Altına odunlar atılıp yakılır pişer yemekler
Arada bir kapaklar açılır karıştırılır
Bakır sahahanlara doldurulur
İkram edilir gelen misafirlere
Hep birlikte yenir içilir düğün yemekleri
Arkasındann halaylar başlar çalar davul zurnalar
Sabaha denk devam eder eğlence
Cumaertesi günü  kız evine çeyiz almaya gidilir
Yüklenir çeyizler bir bir at arabasına
Sandık en sona bırakılır bahşiş için
Üstüne gelinin akrabalarından biri oturur
Ya bir silah ya da para ister adet gereği
Verilir bahşiş alınır sandık yüklenir arabaya
Gelinin bineceği at süslenerek hazırlanır
Baba evinden gelin çıkarılıp ata bindirilir
Davullar zurnalar gelin alma havası çalar
Göz yaşları sel olur akar kız evinde
Zılgıt sesleri yükselir damlar üzerinden
Damat gelini kapıda karşılar tutar indirir attan
Üzerlerine parayla karışık çerezlr serpilir
Silahlar sıkılır arka arkaya hiç durmadan
Kurban kesilir gelinin ayağının dibinde
Kanın üzerinden atlatılır ayağı gudümlü gelsin diye
Kaynana kayınbabanın kalkan kolları altından geçirilir
İçeri girerken hamurlu yaprak yapıştırılır kapı üstüne
İçerde damat gelinin duvağını açar verir hediyesini
Ya bir beşi birlik ya da bi düve veya inek
Çıkarlar dışarı davulla çiftetelli oynanır
Paralar savrulur üzerlerine
Toplar zurnacı paraları basar cebine
Oyun bittikten sonra davulcu düğün sahiplerini şabalar
Şaba bahşiştir Anadoluda
Alır bahşişini bir de dokuma heybesini
Herkesle helalleşir koyulur yoluna
Bir daha Allah kerimdir
Ne zaman gelir düğün çalmaya

https://www.antoloji.com
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Hadi Çağlar 2
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Dünyaların güzeli

DÜNYALARIN GÜZELİ

Damda gördüm kız seni
Aşık ettin sen beni
Hem bakarsın hem gülersin
Kamberşıhın güzeli

Damda gübre seresin
Güzelliğin gizlersin
Senden başka sevemem
Beni candan edersin

Hadi ÇAĞLAR    22/08/85

Hadi Çağlar 2
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Ecem

ECEM

İlk göz ağrım nadide çiçeğim
Gönlümde başkadır senin yerin
Doğduğunda minnacık tın
Japonlara benziyordu gözlerin

Küçük bir lojmanda kalırdık
Yerlere yatar yuvarlanırdık
Kalkardın birden ayağa
Kollarımızı açıp sarılırdık

Bir yaşında adımlarını attın
Masadaki mandalinayı kaptın
Alamadık elinden bir türlü
Ortalığı birbirine kattın

Hayvanları çok severdin
Kümeste onlara yem verdin
Horoz öttüğü zaman Ecem
Bacağıma sarılıp baba derdin

Bir kuzumuz vardı ona alıştın
Bahçede birlikte gezip dolaştın
Bir sabah baktık ki kuzumuz ölmüş
Üzüldün ağlayıp gözyaşlarını akıttın

Hadi ÇAĞLAR 08/02/19

Hadi Çağlar 2
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Ekmek

Sabah kalktım gün ağarmış
Yakılmış tandır üstünde sac
Toplanmış komşu kadınları
Elinde oklava birinde evraç

Soframızın vazgeçilmezi
Türlü türlü yapılıp pişersin
Somun sun yufka  bazlama
Sensiz yemek konmaz kaba

Ekmek tahtalarında bezeler
Usta ellerde yufkaya döner
Bir bir atılır sacın üstüne
Pişer sacda altüst edilerek

Kokusu mis yayılır etrafa
Başkadır köyde pişen ekmek
Çevirme yaparlar biraz küçük
Çok hoş olur sıcak yemek

Yığılır üst üste pişen ekmekler
Konur ekmekliğe hiç bozulmaz
Dokunsan kırılır çok gevrekler
Sofrada tadına doyum olmaz

Hadi ÇAĞLAR  26/03/20

Hadi Çağlar 2
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Erenler

ERENLER

Moğol istilasından kaçtılar
Türkistan'ı horasanı aştılar
Bin bir zorluklara katlanarak
Göçerlerle Anadolu’ya ulaştılar

Kurandır hayat tarzları
Cenabı haktır dostları
Allah'ı anlatırlar kullara
Cemal-i ilahi tüm arzuları

Hak yoluna baş koymuşlar
Doğru yoldan hiç şaşmazlar
Dünya nimetleri bir yana
Kesinlikle dönüp bakmazlar

İmanları itikatları tamdır
Onlar için dünya yalandır
Hak görevini üslenmişler
Kalp gözü açık olanlardır

Hakikati bilir görür gözleri
Haktan yana döner yüzleri
Nefsi arzuları körelmiştir
Bunlar İslam bülbülleri

Anadolu’nun her yerinde
Müslümanların göbeğinde
Bütün boyları birleştirip
Osmanlı’yı kurdular Söğütte

Osmanlı onlarla büyüdü
Zaferden zafere yürüdü
İslam güzelliğini ve adaletini
Bütün dünya tanıdı gördü

Hadi ÇAĞLAR  10 / 04 /20

Hadi Çağlar 2
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Ey adem

EY ÂDEM

Binmiş hırs atına dolu dizgin gidiyorsun
Dinlemiyorsun hiç kimseyi ar edep bilmiyorsun
Âdem cennetten neden kovuldu yahu
Kendin söylüyorsun kendin dinliyorsun

Savunma haksızlığı rüşveti yolsuzluğu hak görüyor
Saklamaya gerek yok bunu dünya âlem biliyor
Memura işçiye emekliye üç kuruşu çok görürken
Kimlerin şirket kasalarına milyon dolarlar giriyor

Adalette Hz. Ömer gibi ol halkına adil dağıt
Mahşerde geçmez ne kadar stok etsen de bu kâğıt
Baban bile olsa acıma üstüne git yedirme beytülmali
Millet kan ağlıyor ahirette hakka nasıl verirsin yanıt

Hadi ÇAĞLAR     27 .12 .2013

Hadi Çağlar 2
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Ey güzel

EY GÜZEL

Boyuna posuna kurban olduğum
Fistanını yolda sürür gidersin
Seni yaratan özenmiş bezenmiş
Melek misin huri misin ne sin

Bir bakışın var ki ok gibi işler
Nice gönülleri yakar geçersin
Sallanı sallanı yolda giderken
Şu perişan halime neden gülersin

Arkanda sallanır uzun beliklerin
Bilmem sana ne demeli
Al yazma başında şalvar ayagında
Her zaman ki halinden daha güzelsin

Hadi ÇAĞLAR  23.11.2014

Hadi Çağlar 2
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Ey insanoğlu

EY İNSAN OĞLU

Yalanla dolanla bir yere varılmaz
Masumları soyanlarla dost olunmaz
Gözü gönlü aç olanın
Deryayı akıtsan içine onu doyurmaz

Ne sultanı ne ağası paşası kalır
Bir gün gelir öbür tarafa yol alır
Adam gibi adam olanın
Bıraktığı eserlerle dünya durdukça anılır

Fani dünyanın nimetlerine aldanma
Bu devran böyle sürer sanma
Şan şöhret makam koltuk için
Sakın haysiyetini ayaklar altına atma

Onur kaybedilirse parayla satın alınmaz
Doğrunun yanında yalanın yeri olmaz
Hak hukuk adaletten şaşmayan insan
Hakkın katında ona sual sorulmaz

Dünyada sadece iyilik ve kötülük unutulmaz
Kul hakkı yiyerek ağa ve bey olunmaz
Veren el alandan her zaman üstündür
Bey tül-malı yiyenler asla iflah olmaz

Hadi ÇAĞLAR   14 / 02 /13

Hadi Çağlar 2
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Fatma Beril

          FATMA BERİL
      Yavrumun yavrusu oldu.
      Yuvamıza neşe doldu.
       Fatma Beril gelerek.
       Gönlümüzde taht kurdu.

       Gözleri boncuk boncuk.
Kıvırcık saçlı toruncuk.
Seni çok seviyoruz.
Yeni açan tomurcuk.

Baldan şekerden tatlı.
Sanki elma yanaklı.
Dedesinin bir tanesi.
Kara gözlü kiraz dudaklı.

Hadi ÇAĞLAR  09/12/18

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Feride

FERİDE
Kız feride feride
Niçin durmazsın yerinde
Gözlerine aşık oldum
Bak sarardım soldum
Al beni yanına
Kanım kaynadı sana

Gel çıkalım dağlara
Suyu soğuk yaylalara
Gözden ırak yaşamaya
Başlayalım feride
Al beni yanına
Muhtacım inan sana
Hadi ÇAĞLAR           02/11/2013

Hadi Çağlar 2
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Gardaş

Gardaş  ne oldu ne bu haller
Yıkılmış duvara dönmüşsün
Yok, muydu sana hiç yandaş
Solmuş benzin küle dönmüşsün

Gözlerin neden mahmur bakıyor
Söyle bana bir derdin mi var
Ellerin titriyor yüzün buruşmuş
Hallerinde bir tuhaflık var

Yemeden içmeden mi kesildin
Erimişin bir deri bir kemiksin
Sen kendinden ödün vermezdin
Sabrı kendine rehber etmişsin

Hak Teâlâ korur itaatkâr olanı
Yokluğun çaresini görüşürüz
Gel paylaşırız yağlıyı yavanı
Ne varsa gardaşca bölüşürüz

Hadi Çağlar 2
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Garip

GARİP

BİR GARİBİM DÜŞTÜM YOLLARA
AŞIMI EKMEĞİMİ TEDARİK İÇİN
YÜRÜDÜM BAYIRLARA DAĞLARA
BİR İŞ BULUP ÇALIŞMAK İÇİN

ULAŞTIM YAD ELLERE YALNIZIM
KİMSELER ANLAMAZ HALİMDEN
NE BAHARIM BELLİDİR NEDE YAZIM
BEDENİM ERİDİ MİLLETİN İŞİNDEN

GENÇ YAŞTA AYRILDIM VATANIMDAN
EŞE DOSTTA SILAYA HASRET KALDIM
YILLAR SU GİBİ GEÇTİ HAYATIMDAN
HERŞEYE KAVUŞTUM TAT ALAMADIM

ÇOLUK ÇOCUK MEGER BAŞKAYMIŞ
GURBET ELE DÜŞÜNCE ANLAŞILIR
İNSANA YANAN BABAYLA ANAYMIŞ
ONLARIN ANISI BİZE YADİĞAR KALIR

Hadi ÇAĞLAR  02/03/2018

Hadi Çağlar 2
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Geçti

                GEÇTİ

HEP YALVARDIM TANRIYA
ANT İÇTİM SENİ BULMAYA
GEÇTİ HAYALLER YEL GİBİ
GEÇTİ ÜMİTLER SEL GİBİ
HASRETİM MUTLU OLMAYA

HER ŞEY ALLAHTAN DEDİM
KADERİME BOYUN EĞDİM
GEÇTİ ÖMÜR SENSİZ
GEÇTİ ZAMAN SENSİZ
BEN SENİ  ÇOK SEVDİM

HER YERDE ARADIM
İZİNE HİÇ RASTLAMADIM
GEÇTİ YILLAR SENSİZ
GEÇTİ AYLAR SENSİZ
BEN MUTLU OLAMADIM

18 .06 .2015  HADİ ÇAĞLAR

Hadi Çağlar 2
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Gel

GEL
Hadi gel yine bana gel
Sana sonsuz sevgiler
Sağa sola aldırmadan
Hiç kimseyi kırmadan
   Gel gel gel
   Koşa koşa gel
   Bu kalp sana ait
   Geç kalmadan gel

Hadi gel yine bana gel
Sana sonsuz sevgiler
Kara tipiye tutulmadan
Yollar kapanmadan
Gel gel gel
Koşa koşa gel
Bu kalp sana ait
         Geç kalmadan gel

Hadi ÇAĞLAR   21/ 01 /13

Hadi Çağlar 2
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Gel gel

GEL GEL  (Türkü)

Böyle miydi kavlimiz
Lal oldu konuşmaz dilimiz
Ne olacak söyle halimiz
Hayli zaman oldu gel gel
Gönlüm viran oldu gel gel

Gittin gideli yıllar oldu
Yüreğime hasret doldu
Bahçemdeki güller soldu
Hayli zaman oldu gel gel
Gönlüm viran oldu gel gel

Aşkın narında yandın tükendim
İsyana gem vurdum sabreyledim
Yıllarca ağladım seni bekledim
Hayli zaman oldu gel gel
Gönlüm viran oldu gel gel

Yaptığım dualar kabul bulmadı
Yoruldum artık takat kalmadı
Ne yaptıysam çare olmadı
Hayli zaman oldu gel gel
Gönlüm viran oldu gel gel

Hadi ÇAĞLAR   18/04/20

Hadi Çağlar 2
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Geldik

GELDİK

Bu dünyaya gedik geleli
Ömür harmanımızı öğütürüz
Akıbetimizi şimdiden görmeli
Yaptığımızı beraber götürürüz

Dünya hayatı bir imtihandır
Sorusu belli cevabı belli
Sağdan verilen amel defterinde
Kazanan belli kaybeden belli

Hadi ÇAĞLAR 05/03 /20

Hadi Çağlar 2
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Gelin

GELİN

Tarama saçlarını kaşın üstüne,
O gül cemalin görünmüyor.
Beşi bir yerde oturmuş göğsüne
Beni benden alırsın gelin

Çeşmeden bakracı doldurmuş taşırsın
Bir yudum ver elinden içeyim
Ne aslısın ne leyla bir başka güzelsin
Öldürür yaşatmaz beni o masum bakışın

Yürürken yolda endamın bir başka
Arkandan bakar bakar dururum
Sen düşürdün beni böyle bir aşka
Dola kollarını boynuma kurban olurum

Hadi ÇAĞLAR    13/03/2018

Hadi Çağlar 2
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Gelirim

GELİRİM
Sizin ele karlar düşse,
Yolları kapatıp geçit vermese,
Sen iste yeter ki,
Dağları tepeleri aşar gelirim.

Yağmur yağıp seller aksa,
Dört bir yan derya olsa,
Sen iste yeter ki,
Kanat takıp uçar gelirim.

Bedenimi çarmıha gerseler,
Önümü surlarla çevirseler,
Sen iste yeter ki,
Hepsini parçalar yine gelirim.

Yusuf gibi kuyuya atsalar,
 İbrahim gibi ateşte yaksalar,
Sen iste yeter ki,
İmanımla çıkar gelirim.

Bu can bende oldukça,
Dünya yerinde durdukça,
Sen iste yeter ki,
Son nefesimde yine gelirim.

Hadi ÇAĞLAR    01/11/2016

Hadi Çağlar 2
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Gelmezsen gelme

GELMEZSEN GELME

Geceleyin aya baktım
Oturdum bir cigara yaktım
Dertlerimi suya attım
Gelmezsen gelme

Kaprislerinden usandım
Artık deryalara daldım
Bir hayırsıza inandım
Gelmezsen gelme

Gelip kapıma dayandı
Beni aptal sandı
Aynı ateşte o da yandı
Gelmezsen gelme

Ne yapsan düşmem peşine
Hiç karışmam işine
İnanmam şeytanın düşüne
Gelmezsen gelme

Hadi ÇAĞLAR   10/04/12

Hadi Çağlar 2
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Gençlik

 GENÇLİK

Ne babayı ne anneyi ne büyük dinlerler
Başına buyruk yaşayacak hayat isterler
Sevgi saygı kalmamış artık
Hayvanlar âleminde yaşamak dilerler

Sorumsuz bir yaşamın ağına düşmüşler
İlim irfan yok boş hayaller dermişler
Gösteriş budalası maymun iştahlı
Meğerse boş işe yaramaz güruh imişler

Nasihat etsen de seni dinlemezler
Kendi bildiğinden hiç ödün vermezler
Bir derdini sorsan bin ah işitirsin
İçinde yaşadığı âlemi beğenmezler

Ne iman ne itikat ne de vicdanları var
Köpek gibi saldırıp çevreyi dalar
El insaf ne utanma ne hayâ kalmış
Kendinden yana olmayana acımaz boğar

Allah sabır ihsan etsin cümlemize
İyi de söylesen çemkirirler yüze
Nere de hata var aramak gerekir
Biz böyle değildik kurt düştü özümüze

Hadi çağlar           15/09/2000

Hadi Çağlar 2
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Gençlik Nereye

GENÇLİK NEREYE

Dolaşır gençlik yırtık pantolon  dövmeyle
Ne alakası var canım bunun medeniyetle
Kültür emperyalizmin yozlaştırması bu
Çağdaşlaşma olmaz böyle gençler şekilcilikle

İlim irfanla donatmalı gençler beyinlerini
Teknolojiye yoğunlaştırmalı kendilerini
Dünyanın lider gençliği olmalı hedefleriniz
Çıkarın yaşamınızdan batının köhne modelini

Çeşitli dövmelerle donatılmış tenleriniz
Görüntü kirliliği yaratanların eseri siniz
Sizi görenler nefret kusuyor içinden
Cumhuriyetin ve Ata'nın gençlerisiniz

Kimisi saç sakal uzatmış söyler yalanı
Din kisvesi altında unutmadık hain olanı
Kurtuluş başkalarında değil özünde
Kültürüne sahip çık incitme atanı

İstiklal ve cumhuriyet sana emanettir
Bunu idrak edememek büyük cehalettir
Kurtuluş belli hak ve hakikat yollunda
Bu yoldan sapmak vatana ihanettir

Hak bir kitap bir yol birdir
İkilik ayrımcılık sosyal kirliliktir
Çağdaşlaşmayı düstur et kendine
Ülkesine hizmet eden bizde yiğittir

Hadi ÇAĞLAR 03/02/19

Hadi Çağlar 2
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Gerek

GEREK

Vatan için ölmek gerek
Bu canı da vermek gerek
Şehitlere ahtımız var
Hainleri gömmek gerek

İmanlı görünen imansızları
Bilmek gerek bilmek gerek
Attıkları tohumları
Ülkemizden silmek gerek

Bu millete sözümüz var
Zalimleri gömmek gerek
Alanlara dolanları
Görmek gerek görmek gerek

Bu onurlu dik duruşu
Hafızalara yazmak gerek
İhanetin affı yok
Suçluların hesabını dürmek gerek

Hadi ÇAĞLAR       17.07.2016

Hadi Çağlar 2
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Giderim

GİDERİM

Ben aşka isyan etmem
Bu benim kaderimdir derim
Ne gelirse gelsin başıma
Çilemi çeker geçer giderim

Kimseye darılmam aldırmam
İçim acısa bile ağlamam
Zulümler yağsa üstüme
Yaradan dan der çeker giderim

Derdime derman rabbimden
Gönül vazgeçmez sevdiğinden
Dünya üstüme gelse de
Çekinmem ezer giderim

Yoruldum hayat yolunda
Şahindik yem olduk baykuşa
Ömür azaldı artık çok kısa
Buralarda durmam giderim

Hadi ÇAĞLAR       22/04/13

Hadi Çağlar 2
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Giderim -1

Savrulurum yaprak gibi
Rüzgâra kapılır giderim
Bilinmez âlemin yolcusuyum
Sonsuza süzülür giderim

Yaşadığım ne varsa
Yanıma alır giderim
Yüklemişim gam yükünü
Kaderimdir der giderim

Kimsenin almadım ahını
Gönlüm pak giderim
Yemedim yetim malını
Vicdanı rahat giderim

Hakka hukuka inandım
Yanlışı siler giderim
Ben ilahi aşkla yandım
Her yerde arar giderim

Hadi Çağlar 2
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Git

                GİT

Sen beni anlamıyorsun
Sözlerimi hafife alıyorsun
Bir patlarsam yıkarım dünyanı
Belli ki sen belanı arıyorsun

Çekemem nazını tuzunu
Kendin seçtin yolunu
Hadi git ağzımı açtırma
Keserim sesini soluğunu

Hadi ÇAĞLAR   05/06/2018

Hadi Çağlar 2
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Git-2

GİT-2

Gel öldür yaşatma
Böyle yalnız bırakma
Ben sensiz yaşayamam
Acılar zindanına kapatma

Biraz insafın varsa
Bu yaşamı karartma
Giderken ez başımı git
Beni perişan bırakma

En kötü günlerdeyim
Ben bende değil sendeyim
Yaşamak haram oldu
Sanki cehennemdeyim

Biraz insafın varsa
Bu yaşamı karartma
Giderken ez başımı git
Beni perişan bırakma

Hadi ÇAĞLAR         21/09/14

Hadi Çağlar 2
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Gitme

GİTME   (şarkı)
Gitme geri dön
Yüreğimi yakıyorsun
Sensiz yaşayamam
Beni benden alıyorsun
Gitme…… Dayanamam
Tutulur bedenim ağlayamam
Gitme….. Ne olursun
Sen benim mutluluğumsun

Kul olur köle olurum
Yeter ki anla beni
Gel artık dön bana
Seninle huzur bulurum
Gitme…….Dayanamam
Tutulur bedenim ağlayamam
Gitme…….Ne olursun
Sen benim mutluluğumsun

Hadi ÇAĞLAR   03/02/18  Saa.11.56

Hadi Çağlar 2
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Gönül

      GÖNÜL

Ateş düşmüş şu gönlüme
Buza koysam sönmüyor ki
Rezil etti beni el aleme
Vazgeç diyom geçmiyor ki

Sonu görünmez yoldayım
Dön diyom dönmüyor ki
Hem atlıyım hem yayayım
Bilmem sonum ne olur ki

Hadi ÇAĞLAR   28/03/20

Hadi Çağlar 2
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Gönül-2

Nedir bu çektiğim senin elinden
Baharımı kışa döndürürsün
Ne yerin var ne yurdun
Seyyah olup gurbeti gezdirirsin

Bir yere konup eğlenmezsin
Ne kavlin var ne de kararın
Güzeli çirkini bakıp seçmezsin
Bozulmuş saate benzer  ayarın

Nasıl uslanırsın bilemiyorum
Türlü türlü huyun var senin
Hayayı edebi bıraktın bir yana
Merhamet içinden uçmuş senin

Hadi Çağlar 2
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Götür

        GÖTÜR
    (korana için )

Şu gökteki kızıl güneş
Eritip buhara kat götür
Gökten düşen rahmet
Sel ol çamura kat götür

Doğada esen deli Rüzgar
Tozu dumana kat götür
Ey kara kömürün kor ateşi
Yakıp küllerine kat götür

Mekke de taş atan kuşlar
Gagalayıp yutağına al götür
Yetiş Hz. Hızır Hz. İlyas
Allah için topla al götür

Medet umarız haktan
Duamıza katta götür
İyiler yüzü hürmetine
Musa’nın asasına tak götür

Ey evliyalar enbiyalar
Şu musibeti tutta götür
Toprağa düşmüş şüheda
Vatan için kalk ta götür

Dertlere çare veren Hüda
Muhammet aşkına al götür
Zeval verme vatanıma
Düşmanlara kat ta götür

Hadi çağlar 03/04/20

Hadi Çağlar 2
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Gözlerim ağlıyor sensizliğime

Her akşam bekledim gelirsin diye
Yıllar gelip geçti  sormadın niye
Yalnızım şimdi hasretim sevgiye
Gözlerim ağlıyor sensizliğime

Şu gönlümden hüzün hiç gitmiyor
Özlemin bir dert çekmekle bitmiyor
Sensiz ömür beni mutlu etmiyor
Gözlerim ağlıyor sensizliğime

Bu dünyanın artık çekilmez kahrı
Hayatta iyi olacak insanın bahtı
Sensiz neylerim tacınan tahtı
Gözlerim ağlıyor sensizliğime

Mutluluğun sırrı gizli sevgide
iyilikte kötülükte konuşan dilde
Hani o eski günler kaldı geride
Gözlerim ağlıyor sensizliğime

Dönülmez bir daha güzel günlere
Felek vurmuş düşürmüş dillere
Derdinden düştüm gurbet ellere
Gözlerim ağlıyor sensizliğime

Hadi Çağlar 2
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Gurbet

GURBET

Gurbet de acı hasret var.
Gönüllerde alev alev  ateş yakar.
Sevdiğini görmeyenler,
Resmine bakar bakar ağlar.

Ayırır birbirinden sevenleri.
Bırakır arkada buruk kalpleri.
Kimse mecbur kalmasa,
Tercih eder mi yâd elleri.

Geçim derdi başlatır bu seferi.
Kimi gelir kimi gelmez geri.
Çilesi çok derdi çok çaresi yok.
Bilen bilir zalim gurbet elleri.

Gurbette özlem çok azalmaz artar.
Yaban ellerde elinden kim tutar.
Teselliyi ararsın yaratandan,
Memleket özlemi çok yürekler yakar.

Hadi ÇAĞLAR 06/08/2017

Hadi ÇAĞLAR         14/11/16

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gurbetin kahrı

GURBETN KAHRI

Ömür geçti uzaklarda
Gelem dedim gelemedim
İçimdeki  şu hasret
Dinsin dedim dindiremedim

Ne zaman yari ansam
İçim yanar dağlanırım
Ağzıma bir lokma koysam
Yiyemem tıkanırım

Çekilmez gurbet kahrı
Yokluk gözün kör olsun
Sevdiğinden düşürür ayrı
Çeke çeke kahrolursun

İçimde büyütür özlemi
Yüreğimde acılar bitmez
Uykular kaçar uyuyamam
Bu hayat böyle geçmez

Tüketti hal bırakmadı
Tarumar etti beni
Her şeyimi tüketip aldı
Yerden yere vurdu beni

Gurbette esir kaldım
Kimse teselli etmez
Çaresizim gam landım
Gel desem kimse gelmez

Kurudu bedenim kurudu
Sanki susuz çöldeyim
Betim benzim soldu
Yeter al canımı öleyim

Hadi ÇAĞLAR 09/04/20

Hadi Çağlar 2
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Gül yüzlüm

Kıvırcık saçlarına kurban olurum
Bütün sevgileri sende bulurum
Bir gün görmesem ben ölürüm
Hadi gel çık da gel gül yüzlüm

Gözlerini neden kapatırsın bana
Hasret kaldım doyamadım sana
Aylar geçti ah gelemedim yanına
Hadi gel çık da gel gül yüzlüm

Her gün yollarına bakar oldum
Gelene geçene hep seni sordum
Sen yaşamımda umudum oldun
Hadi gel çık da gel gül yüzlüm

Hasret kaldım o güzel gülüşüne
Kollarını açıp koşa koşa gelişine
Dünyada rastlanmaz senin eşine
Hadi gel çık da gel gül yüzlüm

Hadi Çağlar 2
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Gülecekmiyim

GÜLECEKMİYİM

Ben böyle hep çekecek miyim?
Seni bir daha görecek miyim?
Tanrı af eder sen af etmedin.
Şu yalan dünyada gülecek miyim?

Acılarla yaşadım dolandım durdum
Hayatın yükünden artık yoruldum.
İnsan beşerdir şaşmaz olaydım.
Ağlayan gözlerim dinip gülecek miyim?

Günleri ayları yılları bir bir saydım.
Dönmeni bekledim yolunu gözledim.
Hatamı anladım ama ben yandım.
Mutlu olup bir gün gülecek miyim?

Bu güne kadar kalbimde hep sensin.
Her gece rüyalarıma girersin.
Gönüller sultanı bahar çiçeğim.
Bende bir gün gülecek miyim?

Hadi ÇAĞLAR  12/12/13

Hadi Çağlar 2
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Gülmedim

Topraklara taşlara
Adını işledim senin
Değişmem dünyalara
Sahibisin kalbimin

Hayatıma kast ettin
Söndürdün güneşimi
Mutluluğu beklerken
Kaybettim ümitlerimi

Yıllar beni eskitti
Nasıl oldu bilmedim
Ömrüm hep acılar içti
Hep ağladım gülmedim

Hadi Çağlar 2
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Güven

Evin en küçüğüydün severdik
Adaşın rahmetliyi toprağa verdik
Canımızdan bir candın kardeşim
Hepimiz gözümüzden esirgerdik

Ağzında emzik bisikletle gezerdin
Yedi yaşında bile anamı emerdin
Omuzlarımıza alır gezdirirdik seni
Tahtalının üstünde zıplar dönerdin

Bir dediğin iki olmazdı evimizde
Senin yerin apayrıydı hepimizde
Üstüne titrerdi anamla babam
Sevgin bir başkaydı  gölümüzde

Zamanla çoluk çocukla buluştun
Bir çiçekken üç çiçeğe kavuştun
Allah birlikteliğinizi daim etsin
Güzelliğinle hep mutluluğa koştun

Hadi Çağlar 2
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Güzel

GÜZEL

Evlerinin önü bağdır bahçedir
Seni görmeyeli halim nicedir
Ne gündüzüm gündüz
Ne gecem gecedir
Çık gül yüzün göreyim
Ölürsem de görüp öleyim

Bağınızda üzüm salkım salkım
Yemek için bağa daldım
Ben seni görmek istedim
Beklemekten usandım
Çık gül yüzün göreyim
Ölürsem de görüp öleyim

Hadi ÇAĞLAR   25/04/14

Hadi Çağlar 2
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Hadi gel canım

   HADİ GEL CANIM(Türkü)

Bizim köyde düğün var
Hadi gel canım hadi gel
Yüreğimde kan akar
Hadi gel canım hadi gel
Sen bir yana ben bir yana
Hadi gel canım hadi gel
Çekelim halayları
Hadi gel canım hadi gel

Davul zurna çalınır
Hadi gel canım hadi gel
Sarhoşlar da sallanır
Hadi gel canım hadi gel
Gelin çıkmış halaya
Hadi gel canım hadi gel
Çekelim halayları
Hadi gel canım hadi gel

Hadi ÇAĞLAR     31.08.2017

Hadi Çağlar 2
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Hadi gel kavuşalım

  HADİ GEL KAVUŞALIM
Bir başkası yok
Beni anlayacak
Dertlerime çare olup
Bu aşkı yaşatacak
Hadi gel kavuşalım
Bu acılara son verip
Mutluluğa koşalım
Beraberce sorunları
Yok edip de aşalım

H.ÇAĞLAR       15.10.2015

Hadi Çağlar 2
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Hain Utansın

HAİN UTANSIN

Ayrıştırmaya saf duranlar
Ülkümüze kumpas kuranlar
Bizi bize sormadan ayıranlar
Özüne sözüne hain utansın

Kızı elmaya karşı olanlar
Yanlış yolda hayal kuranlar
Ülküdaşı yarı yolda koyanlar
Özüne sözüne hain utansın

Kutsal davaya gem vuranlar
Türk İslam sentezini kıranlar
Milliyetçiliğe engel olanlar
Özüne sözüne hain utansın

Bozkurttu mu öksüz bırakanlar
Makam için ülküsünü unutanlar
Ülkü şehidini anıp sormayanlar
Özüne sözüne hain utansın

İslam ahlakını bertaraf edenler
Gönüllerinden hayayı silenler
Uçkurunu şerefsizce çözenler
Özüne sözüne hain utansın

Birliğimizi dirliğimizi bozanlar
Kurtları çakala boğ-duranlar
Ülkü üzerinden servet yığanlar
Özüne sözüne hain utansın

Ocakları bir bir söndürenler
Aydınlıktan karalığa gidenler
Ülkü bahçesini viran edenler
Özüne sözüne hain utansın

Hadi ÇAĞLAR  14 /04 / 20

Hadi Çağlar 2
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Hainler

HAİNLER
Yine meydanlarda cani kahpeler.
Bunlarda milli his milli duygu ne gezer.
Yabancı uşakları ihanet şebekesi,
Kendi insanına acımaz hainlik eder.

Senin izinden yürür kuyunu kazar.
Düşmana ajanlık eder birliğini bozar.
Gençliğe nüfus edip kargaşa yaratıp,
Ülkenin geleceğine dinamit koyar.

Her devirde bunlar sahnede görünürler.
Bazı siyasilere şirin gözüküp sevilirler.
Kurtarıcı rolü üslenip senaryo yazarlar,
Zamanı gelince gerçek yüzlerini gösterirler.

Bir milletin varlığına düşmandırlar.
Emelleri uğruna aşağılık çakaldırlar.
Bazen dinci bazen ilerici bazen aydın,
Bu şekilde görünüp öz değerlerine saldırırlar.

Bunlara pirim verenler bulunmalı,
Hepsinden tek tek hesap sorulmalı.
Acırsan düşersin acınacak duruma,
Alayının kökünü kısa zamanda kazımalı.

Her geleni millet olarak bağrımıza basmışız.
Meğer ne hainlere kucak açmışız.
Su uyurmuş düşman  uyumazmış misali,
Yıllarca  düşmanı içimizde yaşatmışız.

H.ÇAĞLAR   22/10/2016

Hadi Çağlar 2
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Hasret

Yağar yağmur ıslatır
Hasretin yüreğimi sızlatır
Yokluğuna alışamadım
Durup durup ağlatır
İçin için ağlatır

Gecelerim uykusuz
Geçer zaman huzursuz
Beklerim yollarını
Sana aşkım kusursuz
Her an seni anarım
Hasretinle yanarım

Hadi Çağlar 2
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Hasta bedoş

Bedenim bende ruhum sende gezerim
Dolanır dururum yorgun kendi halimde
Nazar mı değdi bilmem düştün yataklara
Sensiz yaşam boş çekilmiyor bu alemde

Çektiğin acılara ben dayanmaz oldum
Doktor, doktor dolaşmaktan yoruldum
Tahliller çıkıyor ama teşhis ortada yok
Ben de anlamadım nedeni  bilemiyorum

Geze, ğeze hasta haneleri seyyah olduk
Çaresizlikten tükendik belayı bulduk
Bir yanda sevdiğim kıvranır acılar içinde
Beklerken sonuçları hep çareyi sorduk

Hadi Çağlar 2
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Hayat

HAYAT
Düşmüşüm bir kere içine
Dolanıp dururum be hayat
Annesiz babasız yuvasız çaresiz
Çekerim yüklediğin yükünü be hayat

Daha yolun başındayken
Bin bir türlü acı çektim be hayat
Neler beklerken neler ,neler gördüm
Senin içinde yoğruldum piştim be hayat

Hadi ÇAĞLAR

Hadi Çağlar 2
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Hayat-2

HAYAT-2

Biz bu dünyada mahşer yolcusuyuz
Doğumdan ölüme kadar devam eder
Ne yaşadığımızın farkında olmadan
Kaderimizle haşır neşir olur gideriz

Amaçlar hayatla sarmaş dolaş olmuş
Kimisi umursar kimisi umursamaz
Umursayan tek tek çıkar merdivenleri
Aldırış etmeyenlerin kaldırımlardır yeri

Çalışan işini kuran kazanır zengin olur
Yaşamda insanlar hayatın ortak neferi
Bazıları çalışmadan keseyi doldurur
İşini bilmeyenin perişandır halleri

Bazılarına güler hayat cennette yaşatır
İnsanlığını unutturup benliğinden çıkarır
Dünya hali bu insanlara hayatı zorlaştırır
Kimine cehennem olur avare dolaştırır

Hadi Çağlar    13 /04/20
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Hayatımın gülü

Hayatımın gülü gül döktüm yollarına
Seni çok özledim sabır ya şu kuluna
Kimse bilmez ama Allah bilir kalbimi
Bülbül olsam konardım dikenli dallarına

Gönlümde nadide tek yeşeren gülüm
Misk ki amber hoş kokulu sümbülüm
Bir tanem nar tanem sen başımın tacı
Şakırım durmam gülüne aşık bülbülüm

Koklarım yavaşça  incitmeden gülümü
İçime çekerim usulce ferahlatır gönlümü
Doyamam usanmam senin o kokuna
Sürerim yapraklarına okşasın yüzümü

Hadi Çağlar 2
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Hayma

HAYMA

Evlerinin önünde
Yapılmlş hayma
Haymada oturmuş
Kollarda burma
Beduşum Beduşum
Canım Beduşum
Al yazma içinde
Nazlı Beduşum

Haymanın altına
Kilim dokunur
Oturmuş Beduşum
Kirkit vurur
Beduşum Beduşum
CanımBeduşum
Al yazma içinde
Nazlı Beduşum

Hadi ÇAĞLAR  01 /02 /20
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Hele hele geline

HELE HELE GELİNE(Türkü)
Babam arpa ekiyor da
Anam kirmen büküyor
Gelin almış çapayı da
Bahçeye çiçek dikiyor
       Hele hele geline
       Çapa da yakmış eline
       Ver o eli tutayım
       Ateş düştü gönlüme

Babam harman kuruyor da
Anam düven sürüyor
Gelin almış eleği de
Tohumları eliyor
       Hele hele geline
       Elek de yakmış eline
       Ver o eli tutayım
       Ateş düştü gönlüme

Babam sürer arabayı da
Anam yükler sapları
Gelin almış yabayı da
Doldurur çuvalları
       Hele hele geline
       Yaba da
 yakmış eline
       Ver o eli tutayım
       Ateş düştü gönlüme
Hadi ÇAĞLAR    07/08/17
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Her yerde

HER YERDE

Her yerde her yerde
Arıyorum seni
Her yerde
Bazen kalbimde
Bazen beynimde
Bulamıyorum  bulamıyorum
Bir çözüm
Bulamıyorum
Böyle sensiz mutsuzum
Sanki ben yaşamıyorum

Her yerde her yerde
Anıların var
Her yerde
Duvardaki resimlerde
Uzandığın dizlerimde
Bulamıyorum  bulamıyorum
Bir çözüm
Bulamıyorum
Böyle sensiz mutsuzum
Sanki ben yaşamıyorum

Hadi ÇAĞLAR   30/09/17
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Hey Be İnsan

Nedir bu kin
Nedir bu nefret
Nedir bu öfke
Nedir bu azamet
Karşındaki hemcins indir
İnsan olduğunu far ket
Hakka ve hakikate inan
Tövbeye gel sabra meylet
Güvenme gücüne hiçtir
Her çıkış bir iniştir
Saygı sevgi bir başka
İnsanın güzelliğidir
Hey be insan
Kimler geldi
Kimler geçti
Kiminin ismi silindi
Kiminin ismi göğe erdi
İbret al geçmişinden
Düşme hatalara yeniden
Kimseyi incitme ki
Gönüllerde yer bulasın
Allah sever yükseltir
Kullarının erdemli olanını
Kötülükten ne çıkar
Kimseye yaranamazsın
Herkes senden kaçar
Yalnızlaşır daralırsın
İyiyi idare etmek kolaydır
İş kötüyü idare etmekte
İşte maharet burada
Açıkça görülmekte
İnsanlık nedir
Ona hizmet etmektir
Gönüllere taht kurar
Onu candan sevmekle
Kimsenin hakkı kalmasın
Sorulur yarın mahşerde
Olma zalimden yana
Saygısızlık bu insana
Kucak aç dostluğa
Huzur gelir ruhuna
Sarılırsa herkes birbirine
Olumsuzluklar son bulur
Sevgi pınarı oluşturun
Cem olun başında
Kana kana için
Örnek olun insanlığa

Hadi ÇAĞLAR 20/03/20
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Huzur kalmadı

Huzur kalmadı
Ne aşkta ne sevgide
Huzur kalmadı
Yaşadığımız hayatta
Huzur kalmadı
Bizi saran dünyada
İnsanlık çöpe gitmiş
Her şey maddeyle eşleşmiş
Vicdanlar rafa kalkmış
Cüzdana rağbert artmış

Huzur kalmadı
Ne arkadaş ne dostta
Huzur kalmadı
Gönüllerde kalplerde
Huzur kalmadı
Ne beyinlerde ne duyguda
İnsanlık sınıfta kalmış
Yalakalar sınavı kazanmış
Doğru konuşan yuhalanmış
Sahtekarlar sahnede kalmış

Huzur kalmadı
Ne hakta ne hukukta
Huzur kalmadı
Yazarda sosyal medyada
Huzur kalmadı
İmanda inançta
Kardeşlik dostluk bitmiş
Çıkarlar öne geçmiş
Vurguncular memleketi yemiş
Garibanlar köşeye sinmiş

Hadi Çağlar 2
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İçin

    İÇİN

O gecenin karanlığında,
Sana koştum be canım.
Ellerini tutup gözlerine bakarak,
Sensizliğin özlemini silmek için.

Bir gül kadar güzelsin.
Okşamaya kıyamam be canım.
Yatsam dizlerine uyusam,
Yılların yorgunluğunu atmak için.

Bir ömrü paylaşsak hayat bahçemde,
Geçmişi unutarak yaşayalım be canım.
Yıllara meydan okuyarak yaşlanalım,
Ürünlerimizi derip tatmak için.

Hadi ÇAĞLAR       08/12/18
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İman ettiysen eğer

İMAN ETTİYSEN EĞER
Cennette burada cehennemde.
İstediğini seçmek senin elinde.
Hayır, hasenat ettiysen eğer
Gideceğin yer bellidir mahşerde.

Para pul mal mülk beyhude.
Hac oruç her şeyin güzeli nefsinde.
Sanma ki dünya baki kalır,
Kendini bulursun bir gün ahirette.

Azrail geldiğinde korkmazsın dost sanırsın.
Son nefesinde şahadet eder onu tanırsın.
Hakka iman ettiysen eğer
Makberde suallerden geçerli not alırsın.

H.ÇAĞLAR     13/02/2017
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İstek

İSTEK

Sevgileri yağmur gibi yağdıralım
İhaneti yok edip mutluluğu yayalım
Herkesin insanca yaşamaya hakkı var
Sevenleri anlayıp onlara destek olalım

Çekmesin kimse ne eziyet ne çile
Benzemesin beşeri âlemde bülbül ile güle
Ayrılık acısı yüreklerde bir başkadır
Yok, edelim söndürelim sevgilerle gönüllerden

İstemez kimsenin kimseye zulmünü yaradan
Biz hep güzellikler gördük babadan atadan
Hasıma ne tavırlarla bakmayalım çevremize
Barış hoşgörü içinde olalım gün akşam olmadan

Hadi ÇAĞLAR  18 /10/14
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Kader böyle imiş

Zalim felek sana nettim neyledim
Evimi barkımı yıktın viran eyledin
Genç yaşımda muradıma ermedim
Kader böyle imiş ben neylerim
Ellerim koynumda sabır dilerim

Mutlu olup doya doya gezmedim
Bu dünyada hiç kimseyi üzmedim
Şükür ettim hayatımdan bezmedim
Kader böyle imiş ben neylerim
Ellerim koynumda sabır dilerim

Belki gönül bir gün saadeti bulur
Bu belalar kitapta hayra yorulur
İçimdeki dertlerime deva olur
Kader böyle imiş ben neylerim
Ellerim koynumda sabır dilerim

Çaresiz dertler bana duçar oldu
Bedenim çeke çeke çok yoruldu
Bu dünyada artık zamanım doldu
Kader böyle imiş ben neylerim
Ellerim koynumda sabır dilerim

Hadi Çağlar 2
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Kaldırmalı

KALDIRMALI
Nerde dostlar
Nerde sevenler
Bir düşmeye gör
Terk edip giderler
Bu böyle değil
Böyle olmamalı
Düşene destek olup
Ayağa kaldırmalı

Bizi yaratan
İnsan yaratmış
Komşun açken
Tok yatma demiş
Açları doyurmalı
Dertlerine deva olmalı
Düşene destek olup
Ayağa kaldırmalı

Biçare olanlar
Sokakta yatıp kalkanlar
Onlarda bizden
Sahipsiz kalmamalı
Ahirette kurtaracak
Yapılan hayırlar
Düşene destek olup
Ayağa kaldırmalı

Yaratılanı sevmeli
Yaratandan ötürü
Her canlıyı korumalı
Doğada eksilmesin yeri
İyilikte yapsak kötülükte
Yazılır bir bir hanemize
Düşene destek olup
Ayağa kaldırmalı

Hadi Çağlar 03/01/19
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Kara gözlüm

   KARA GÖZLÜM
Şu gönlümün sultanı
Hayatımın baş tacı
Aşkımın tek ilacı
Kara gözlüm gel gayrı

Güzelliğin destandır
Giydiğin allı dallı fistandır
Bu can senin hastandır
Kara gözlüm gel gayrı

Bağ bahçe hasat oldu
Koyun keçi doğurdu
Herkes sevdiğini buldu
Kara gözlüm gel gayrı

Döner gelir mevsimler
Gönlüm hep seni özler
Bitsin hasret gülsün yüzler
Kara gözlüm gel gayrı

Hadi ÇAĞLAR   06/07/17
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Kaybolan sevgi

KAYBOLAN  SEVGi

İçimde beslediğim
O güzel hislerimi
Geleceğin düşlerini
Bir anda yıkıp geçtin

Yazıklar olsun
Verdiğim emeklere
Nur doğacakken
Ateş koydun içime

Tanrıdan tek dileğim
Ettiğini çekersin
Gözlerin kör kalbin sağır
Seni perişan göreceğim

Hadi çağlar   07/04/13
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Kırk

KIRK
Vurdun vurdun ölmedim
Yaktın beni gülmedim
Ben kalbime yazmıştım
Hala orda silmedim
   Hadi git konuşma
   Neler geldi başıma
   Sana artık inanmam
   Geldim kırk yaşıma

Böyle zalim görmedim
Huylarını sevmedim
İçinde şeytan varmış
Geç anladım bilmedim
   Hadi git konuşma
   Neler geldi başıma
   Sana artık inanmam
   Geldim kırk yaşıma

İnanmıyorum sana
Çok sözler verdin bana
Aynı tas aynı hamam
Doydum artık yalanlara
   Hadi git konuşma
   Neler geldi başıma
   Sana artık inanmam
   Geldim kırk yaşıma

Hadi çağlar   18.10.14  saa:13.45
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Kız

Kız koşturursun peşinde
Güller açar gülüşünde
Sana bel bağlamışım
El uzatırsın hep düşümde

Yok yok olmaz deme
Bana kafayı yedirme
Kimseye güvenim yok
El alemi güldürme

Koştur Allah koştur
Çabalarım hep boştur
Bu sevgi başa bela
Vazgeçmek kurtuluştur

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kızım

Gözlerimiz kalır her an yollarda
Bizi bırakırsın biçare ne hallerde
Yalnız başınasın gurbet ellerde
Ömrümüzden ömür götürürsün kızım

Bir haber bekleriz senden gelecek
İyi olduğunu anlayıp sevindirecek
Anne ile babanın derdi bitecek
Ömrümüzden ömür götürürsün kızım

Hasretin içimizde derin yaradır
Güzel haberlerin bize bahardır
Duvarlarda hep senin resmin vardır
Ömrümüzden ömür götürürsün kızım

Hadi Çağlar 2
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Kibir

Eğer bir insanda kibir var ise
Kendini beğenir seni beğenmez
Bir sorsan mazisini bin yalan söyler
İçinde olduğu günü beğenmez

Hep tepelerde dolaşır gezer
Cümle alemi kuş bakışı süzer
Güzelliğe düşmandır insanı üzer
Cennetten getirsen gülü beğenmez

Elde görür hep hatayı kusuru
Olmuş mübarek kibrinin esiri
Çardağında yoktur çulu hasırı
Acem den getirsen halı beğenmez

Kaprisleri kaf dağını aşar
Yağmur olur sel olur coşar
Birisi bir dese o bin der
Öğrenim görmemiş okul beğenmez

Kendini akıllı sanır hava basar
Önder görünür bilgiçlik taslar
Hayattan nasibini almamış
Salih insanları öteler beğenmez

Aklı hep yükseklerde gezer
Fakiri fukarayı düşünmez ezer
Yoktur içinde insan sevgisi
Allah'ın yarattığı kulları beğenmez

Nefsi hep kötülükten yanadır
Cehaletin mimarıdır dost bilmez
İnsanın düşmanı kendi nefsidir
Arzularına yenilir feyzi beğenmez

Çok mağrurdur kibirli kişi
Yalan dolandır fitnedir işi
Evinde bulunmaz yiyecek aşı
Altın tas içinde balı beğenmez

Dostluk için hiç yanmaz özü
Dünyayı görmez kör olmuş gözü
Sandığında yoktur bir metre bezi
Atlastan getirsen kefen beğenmez

Hadi Çağlar 2
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Kime

KİME
Peşine takıldım,
Bir gölge gibi,
Sürükleyip beni,
Götürüyorsun.
Anlamıyorsun,
Görmüyorsun ki,
Ölümlere terk ediyorsun.
Dert çekmek mi?
Benim kaderim.
Gönlünde yoksa!
Yoksa hiç yerim.
Söyle söyle kime,
Kime isyan edeyim.

Dayanacak gücüm,
Gücüm kalmadı.
Hislerimi sezip,
Derman olmadı.
Verdiği sözlere,
Sadık kalmadı.
Yaraladı beni,
Yaram sarmadı
Dert çekmek mi?
Benim kaderim.
Gönlünde yoksa!
Yoksa hiç yerim.
Söyle söyle kime,
Kime isyan edeyim.

HADİ ÇAĞLAR  01 / 12 / 19
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Kovi-19

KOVİT-19

Nerden geldin söyle bize
Dünyayı getirdin dize
Dışarıya çıkamaz olduk
Hapis ettin evimize

Ateş gibi her yeri yaktın
Atmış beşliklere kafayı taktın
Görüşmez oldu konu komşu
Birbirinden ayrı yaptın

Ne olacak bu halimiz
Yıkanır her an elimiz
Sen kötü bir musibetsin
Allah’tır tek güvencemiz

Her musibet hayra alamet
Refaha kavuşur inşallah millet
Çabuk bulunsun çaresi
Çok zarar verecek bu illet

Korku her yanda ülkeyi sardı
Meydanlar caddeler boşaldı
Senin adını şanını duyanların
Soldu bahtı benzi sarardı

Korkmayın alın tedbiri
Bırakın Allah’a tevekkülü
Kurallara uyum sağla
Evde kal koru herkesi

Hadi ÇAĞLAR  27/03/20
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Kozanlıyım kozanlı

                                 KOZANLIYIM  KOZANLI
Gazi köyü Çukur köprü Kayhan dan geçtim.
Tüm güzeller içinde Hatcem seni seçtim.
Ay mı güneş mi nur musun bilemedim.
Yandım kavruldum kendimden geçtim.
                              Kozanlı’yım  Kozanlı.
                              Hamam köylü Kamış obalı.
                              Kız sana kurban olurum,
                              Alırım telli duvaklı.

Kale dibinde yaverin konağı.
Elmalara benziyor Hatice’min al yanağı.
Kız sana can mı dayanır?
Çabuk ikna et şu cilveli ananı.
                             Kozanlı’yım Kozanlı.
                             Hamam köylü Kamış obalı.
                            Kız sana kurban olurum,
                            Alırım telli duvaklı.

Dağılcakta soğuk sular akar.
Salıncağa oturmuş Hatcem bana bakar.
Işmarınla gel diyorsun amma,
Kardeşlerin duyar beni yakar.
                             Kozanlı’yım Kozanlı.
                            Hamam köylü Kamış obalı.
                            Kız sana kurban olurum,
                            Alırım telli duvaklı.

Gel inelim  kale yamacından aşağı.
Geçiyor yavaş yavaş Hatice’m gençlik çağı.
Ovamızda düğün dernek kuralım.
Sana kurban olur bu Kozan uşağı.
                             Kozanlı’yım Kozanlı.
                             Hamam köylü Kamış obalı.
                             Kız sana kurban olurum,
                            Alırım telli duvaklı.

Hadi ÇAĞLAR   28/04/2016
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Köy kahvesi

Evde işi biten
Yol alır kahveye
Kafalarda bin bir türlü sorun
Yavaş yavaş ilerlerken ayaklar
Ağızda yanan tüttürülen sigara
Her yanda ağaç sandalyeler
Dizilmiş duvar dibine
Gelen çeker bir sandalye oturur
Bir de alır koltuk altına
Uzatır ayaklarını yaslanır geriye
Sanki dünyanın en rahat yeri
Birkaç kişi daha gelir
Başlarlar koyu sohbete
Kahveci yeni dem çayları dağıtır
Oyun oynayanların bağırtısı
Bazen öyle bir çıkar ki
Sohbeti böler yarıda
Sonra bir sessizlik başlar
Çaylar içilirken çıkan
Höpürtüler duyulur
Birden deli Ali Çelik çıkar
Tahta masanın üstüne
Başlar nutuk atmaya
Herkes sessizce dinler onu
Deli ama bilgi delisi
Akıl fazlalığı var
Sayar bir bir dünya liderlerini
Unutmaz köylünün emeğini
İşçinin emekçinin
Dertlerini dile getirir
İnmek bilmez masadan
Kahveci tutar kolundan
Çay zamanı der
Tutatarak İndirir aşağıya
Verir eline bir demli çay
Arkasından bir de sigara
Değmeyin Deli Ali’nin keyfine
Akşam üzeri bir bir kalkarlar
Dağilır insanlar günün bitmesiyle
Dönerler gecikmeden evlerine
Boşalır yavaş yavaş köy kahvesi
Yokluğun sefaletin kol gezdiği yıllar
Kimi yazdırır içtiğ çayı veresiye defterine
Parası olan öder gider

Hadi Çağlar 2
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Köylü milletin efendisi

KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİ

Köylü milletin efendisidir kim neyler
Zevki sefayı sürer ağalar beyler
Devleti alayı baba bilmiş ona inanmış sarılmıştır
Halinden anlamadı bu efendiyi yönetenler

Köylü milletin efendisi kimin umurunda
Esir hayatı yaşatıyorlar kendi yurdunda
Çıksan meydanlara derdini anlatmak istesen
Fırsat tanımazlar suçlu ilan ederler sonunda

Köylü milletin efendisi Atatürk böyle dedi
Yıllarca yönetenler köle yaptı hakkını yedi
Sofradan çaldılar efendiliğini de aldılar
Bu güne değin kıymetini kimse bilmedi

Köylü milletin efendisidir büyüktür büyük
Allah devlete zeval vermesin diyen köylüydük
Çalışırız çabalarız kimseye minnet etmeyiz
Bu vatanda ne acılar ne ihanetler gördük

Köylü milletin efendisidir alnı açık başı dik
Asırlardır kimseye boyun eğmez idik
Yedi düvelle kıran kırana savaştık bu topraklarda
Unutulduk yoksullaştırıldık ama ihanet etmedik

Köylü milletin efendisi ülkenin sesi
Yediği helaldir çalışarak kazanır alın teri
Çalışır cabalar doyurur şehirliyi
O toprağın emektarı rençperin piri

                                   Hadi ÇAĞLAR   05/09/14

Hadi Çağlar 2
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Köylüm

KÖYLÜM

Ey benim eli nasırlı köylüm
İnsanlık sende dostluk sende
Çalışıp çabalayıp üretirsin
Emek sende alın teri sende

Tarımda kimse eline su dökemez
Maharet sende tecrübe sende
Hem ekersin hem biçersin
Saban sende orak sende

Seni efendi kıldı Atatürk'üm
Doğruluk sende dürüstlük sende
Hilesiz hurdasız üretim yaparsın
Güven sende ucuzluk sende

Yerli üretimde bir numarasın
Süt sende peynir sende
İstersen dünyayı doyurursun
Hububat sende et sende

Biraz destek görsen var ya
Azim sende başarı sende
Toprak anaya yedi doğurtursun
Güç sende kuvvet sende

Yalnız başına döner durursun
Harman sende döven sende
Tohumu samandan ayırırsın
Rüzgar sende elek sende

Ziraat mühendisi veteriner hekimsin
Bilgi sende birikim sende
Hem devlete hem millete verirsin
Bereket sende bolluk sende

Emeğinin karşılığını alamaz oldun
Sabır sende hakka niyet sende
Bazı an Allah bile tufanıyla vuruyor
Şükür sende inanç sende

Çağlar Hadi der sana sahip çıksınlar
Potansiyel sende verim sende
Bir şeyler eksik gidiyor bunu görsünler
Arazi sende traktör biçerdöver sende.

Hadi ÇAĞLAR 04/07/20
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Köyümün türküsü

KÖYÜMÜN TÜRKÜSÜ

Çıktım Tılan dağına
Yeller eser bağrıma
Kız kurban olurum ben
Giydiğin o şalvarına
   Al yazmalım
   Ah benim canım
   Bu dünyada olmasa
   Ahirette kavuşalım

Hamamdan çıktım yola
Kamış ovada verdim mola
Sana öyle aşığım ki
Dillere destan ola
    Al yazmalım
   Ah benim canım
   Bu dünyada olmasa
   Ahirette kavuşalım
İlerde Torunlar Karamanlı
Köylerde insanlar sıcakkanlı
Seni bana verseler
Yaparım düğünü allı şanlı
    Al yazmalım
    Ah benim canım
    Bu dünyada olmasa
    Ahirette kavuşalım

Hadi ÇAĞLAR   27/12 /13

Hadi Çağlar 2
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Kurban Olurum

İçimde bir ateşsin alevlenip yakarsın
Söndürecek sensin kurban olurum
Sen ben im ol yeter ben de senin
Boyuna posuna endamına kurban olurum

Ne de güzel yaratmış seni yaradan
Kara kaşına ince beline kurban olurum
Tüm dertlerimin devası sende
Güzel yüzüne tatlı diline kurban olurum

Mevla’m nasıl yazmış kaderini bilemem
Hakka kalkan ellerine kurban olurum
Cennetten çıkma huri misin ne sin
Yüzüne dökülen zülüflere kurban olurum

Hadi Çağlar 2
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Kuşlar

KUŞLAR

Kuşlar dalda buluşur
Kanat çırpıp uçuşur
Yükseklere çıkınca
Yere bakıp ötüşür

Leylek ördek turna
Sığırcık bıldırcın kazlar
Daha niceleri yolda
Hazır olsun yuvalar

Ormanlarla sazlıklar
Doğal yaşam alanı
Bu güzel göçmen kuşlar
Paylaşsın bütün her yanı

Şu yaban hayatını
Beraberce paylaşalım
Bu kuşların canlarını
Avcılardan koruyalım

Hadi ÇAĞLAR    24 .09.16

Hadi Çağlar 2
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Mehmet emmi

Mehmet emmi sabah ezanıyla kalkar
Bastonuna dayanarak tulumbaya gider
Arada bir durup etrafına bakınır tekrar yürür
Kavrar nasırlı eller tulumbanın sapını
Bir aşağı bir yukarı
Su akarken aptesini alır
Doğrulur yavaşça
Elini yüzünü havluyla kurular
Sabah namazını kıldıktan sonra
Ahıra gider hayvanlara bakar
Tavuk kümesini açar onları yemler
Yılların yorgunluğu üstündedir
Çalışmak ömrü hep çalışmakla geçmiş
Geçim derdi bitmez tükenmez bir dert
Belini bükmüş eline bastonu tutuşturmuş
Halinden pek memnun sitem etmez
Hep şunu söylerdi beterin beteri var oğul
Tavukları yemledikten sonra doğrulur
Cebinden tabakasını çıkarır bir koklar
Tütün kâğıdını iki parmağının arasına koyar
İçerisine tütünleri bastırarak sarar
Dudakları arasında kenarları ıslatıp yapıştırır
Tabakayı şalvarın cebine koyar çakmağı alır
Çömelip sırtını ahır duvarına dayar
Usulce sardığı sigarayı yakar bir içine çeker ki
Dışarı duman bile çıkarmaz
Tam bir sigara tiryakisidir
Onun verdiği hazla mutlu olur
Kalkar yavaşça yerinden bastona dayanarak
Eski etek bağırır ulan buraya gel hele
Mehmet emmi ne var ne istiyorsun der
Eski etek şu ocağın altını yak çorba kaynasın
Mehmet emmi ağaç iskembesini alır
Gelir ocağın başına oturur
Ocaktaki çalı çırpıyı tutuşturur
Eski etek inekleri sağmaya gider
Mehmet emmi çorbayı karıştırır
Pişene kadar başını bekler
İki yaşlı çınar oturur karşılıklı kerevite
Sabah çorbalarını doyasıya içerler
Gün ağarmış güneş yükselmiştir
Her yaşın ayrı bir güzelliği vardır
Ayakta kaldıkça yaşam devam eder
Mehmet emminin yaşamı da böyle
Bir köroğlu bir ayvaz
Sağ kaldıkca hayata devam

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mehmetim

      MEHMET’İM
Bize kahpelik yapana
Dersini ver Mehmet’im
Hain eli uzarsa vatana
O nu da kır at Mehmet’im

Bundan sonra aman yok
Yetti  canımıza Mehmet’im
Etrafımızda kalleş yalaka çok
Vur başına balyozu kır Mehmet’im

Zalimlere acıma ver dersini
Görsünler Türk’ü Mehmet’im
 ABD iti  PKK PYD YPG yi
Tarihten ebedi sil Mehmet’im

Ortadoğu’ya huzur doğacak
Öncüsü sen olacaksın Mehmet’im
Çakal sürüleri mazlumları boğacak
Leşlerini yerlere ser Mehmet’im

Hakkın gücü yüreğinde yürür
Arkasına bakmaz Mehmet’im
Böyle bir imana kim karşı koyar
Çelikten bir zırhtır Mehmet’im

Dualarımız seninle zafer senindir
Gaipten koruyan var Mehmet’im
Dünya başını kuma gömmüş
İnsanlık dersini ver mehmet’im

Hadi ÇAĞLAR      22/01/18

Hadi Çağlar 2
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Merhamet

 MERHAMET
İnsanı güzelleştiren duygu
Merhamettir vicdanın suyu

Kapına gelip el açana acı
Merhamettir iyiliğin ilacı

Nedir derseniz toplumun gereği
Merhamettir temel direği

Kin ve düşmanlığı yok eden
Merhamettir insana düzen veren

Acıma hissi varsa içinizde
Merhamettir yeşerten gönlünüzde

Bir dilim ekmek versen ne olur hayvana
Merhamettir yalını dolduran çanağına

Hayrı hasenatı topluma yaydıran
Merhamettir kötülüğe gem vuran

Yokluğu açar toplumda derin bir yara
Merhamettir çaresi düşürmez onları dara

Suç işleyip karşına gelirse aman dileyen
Merhamettir tövbe dedirtip af ettiren

Yardıma muhtaç gelip kapına el açıyorsa
Merhamettir açılan ele bir şeyler veriyorsa

Vicdansızlık etrafa kötülük saçar
Merhamet iyiliğin kapısını açar

Hadi ÇAĞLAR   01.09.17

Hadi Çağlar 2
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Mevsimler

MEVSİMLER

Ülkemizde dört mevsim var
İlkbahar yaz sonbahar kış
Hepsi birbirinden güzel
İşler doğayı nakış nakış

İlkbahar da çiçekler açar
Yeşillenir dağlar bayırlar
Meralarda yavru hayvanlar
Ötüşür ağaçlarda kuşlar

Toprağa düşen tohum
Çimlenir kök salar
Bu mevsimde hayvanlar
Yavru yapar çoğalır

Baharda her yer canlı
Havalar ılımandır
Pikniklere gidilir
Birlikte yemek yenir

Yaz gelir sıcaklar artar
Ekinler sararır hasat başlar
Kavun karpuz yetişir
Pazarlara taşınır

Renga renk meyveler
Marketlerde satılır
Üzüm kiraz kayısı dut
Bunlardan reçel yapılır

Sıcaktan bunalanlar
Yaylalara göç eder
Yaylayı sevmeyenler
Denizleri seçer

Yazdan sonra sonbahar
Havalar birden soğur
İnce giysiler çıkarılır
Kalınlar soğuktan korur

Sular çekilir topraktan
Sararır ağaçlarda yapraklar
Dökülür savrulur her yana
Soyunur ağaçlarda dallar

Okullar açılır ziller çalar
Kış hazırlığı Eylülde başlar
Yiyecekte yakacakta
Giderilir tüm ihtiyaçlar
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Aralıkta kış başlar
Yağar yağmurlar karlar
Evde sobalar yanar
Üstünde kestane patlar

Pazarlar narenciyeyle dolar
Portakal mandalina limonlar
Yiyeni zinde tutar
Korkar bunlardan hastalıklar

Çok yer beyaz örtüye bürünür
Kayak sevenlere yol görünür
Dışarda dolaşmaya giderken
Sokaklarda çok dikkatli yürünür

Komşulara misafirliğe gidilir
Mısır patlatılır kestane pişirilir
Koyu sohbetler yapılır konuşulur
Dostluklara  iyi gelir

Her mevsimin tadı bir başka
Bir heyecandır yaşamak her yaşta
Bize bahşedene kurban olurum
Bereket vardır toprakta taşta

Hadi ÇAĞLAR  12 /03 /19

 

Hadi Çağlar 2
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Meyhane şarkıcısı

 MEYHANE ŞARKICISI

Kızım bu alemi benden iyi mi bilirsin
Kendini meze yapıp masalarda yedirirsin
Bırak masal anlatmayı biz bu yolları çoktan geçtik
Niceleri geldi geçti bu sahnelerden ilk değilsin

Kolay mı bin bir türlü insanın kahrını çekmek
Beğenmez söylediğini yazar gönderir istek
Felekten bir gün çalmak için gelmişler
Farkında olmazlar hepsi sağılan bir inek

Kafayı bulan atar narasını kendini kral sanır
Bu masalarda herkes birbirini  iyi tanır
Paralar saçılır başından aşağı sana yaklaşmak için
Meyhane şarkıcısının aşkı mı olur hepsi aldanır

Gel be kız otur şu masaya biraz muhabbet edelim
Efkarımızı dağıtalım bu gece gülelim eğlenelim
Garson donat oğlum masayı hanım efendinin şerefine
Fakir zenginin eğlencesidir bu dünyada bunu iyi bilelim

Hadi ÇAĞLAR  21/05/2014

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Muhtacım

 MUHTACIM

Evimin kadını kraliçem baç tacım
Dertlerime deva olan yaşam ilacım
Sensiz ne yaparım ben bu âlemde
Önce Allah'a sora sana muhtacım

Yalnızken başlıyor içimde sancım
Yanıyor gönlüm bitmiyor acım
Senin varlığın bir başka bu âlemde
Önce Allah'a sora sana muhtacım

Dünyada bulunmaz eş sin mücevher sin
Kelimelerin kifayetsizliği kadar güzelsin
Bu gün varsın yarın yoksun bu âlemde
Önce Allah'a sora sana muhtacım

Senin yoluna her zaman fedadır başım
Soframda ekmeğimsin tabağımda aşım
Beklentin olmadı kimseden bu âlemde
Önce Allah'a sora sana muhtacım

Tabiatın varlığına karşı aykırı düşmedin
Beytülmali kutsal sayıp bir lokma yemedin
Eşi bulunmaz bir insansın bu âlemde
Önce Allah'a sora sana muhtacım

Hakkın adaletini kendine rehber edindin
Doğru bildiğin yoldan asla dönmedin
Gönül birliği insan dirliği dedin bu alemde
Önce Allah'a sonra sana muhtacım
Hadi ÇAĞLAR   08/02/19

Hadi Çağlar 2
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Muhtaç ettin

MUHTAÇ  ETTİN

İki gözü kör olası
Beni bırakıp ta gittin
Aşım ekmeğim var iken
El âleme muhtaç ettin

Neydi senin derdin
Evini barkını terk ettin
Bize garezin mi vardı
Bir dilim ekmeğe muhtaç ettin

06/07/2013

Hadi Çağlar 2
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Nagihan

NAGİHAN

Küçüklüğümün aşk
Ne tatlı da arkadaştı
Öpmelere kıyamazdım
Beni bırakıp vedasız kaçtı

Daha ilkokul çağında
Dolaşırdık el ele kırlarda
Gözümden mahrum etmezken
Şimdi o çok uzaklarda

Kayboluşun içimde özlem
Sen anlardın halimden
Derdimi paylaşacak kimse yok
Ne hallere düştüm derdinden

Nice yıllar geçti aradan
Hala çıkmadın aklımdan
Sordum sual ettim her yana
Belki kavuşturur yaradan

Ah kızıl saçlı yosmam
seni çok severim kızma
Her yerde anıların var
Buralara artık ayak basmam

Gözden ırak gönülden ırak derler
Doğru değil yalan söylerler
Böyle olsaydı ah Nagihan
Bu gönül hala seni bekler

Hadi ÇAĞLAR 12/04/13

Hadi Çağlar 2
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Nasıl geçti zaman

Öyle geçer ki zaman bilemezsin
Hiç farkında olamadan gidersin
Fani olan şu âlemde her şey güzel
Döner döner oyalanır gezersin

Gelmez aklına hiç yaşlanmak
Önünü görmez öylece yaşarsın
Günler aylar yıllar bir bir geçer
Nasıl geçer zaman hiç anlamazsın

Çocukluk ve ergenlik yılları
En zevkli geçen o günler
Sorumsuz özgür bir hayat
Anımsarım o yılları ağlayarak

Eriştik başladı gençlik yılları
Değişti birden kavram kargaşası
Gelecek kaygısı iş bulma korkusu
Düşünceler zihinlerde dalgalandı

Yıllar öyle çabuk gelip geçti ki
Çoluk çocuğa kavuşturdu bizi
Zor ve ağır bir dönemece girdik
Hayat yıprattı büktü belimizi

Ak düşmüş saçlarına bakar tararsın
Elinde baston salınarak yol alırsın
Oturursun bir köşeye iç çekersin
Maziye dalıp nerden nereye dersin

Hadi Çağlar 2
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Nasıl sevdaymış

Nice güzeller görüp geçtim
Beni benden alan olmadı”
Hayatıma seni seçtim
Dayanacak gücüm kalmadı
Senin aşkın bir başkaymış
Gönül bu nasıl sevdaymış

Her gönlün derdi bir başka
Benimkini güzel sen çaldın
Mecnunum düştüm bu aşka
Aklımı başımdan sen aldın
Senin aşkın bir başkaymış
Gönül bu nasıl sevdaymış

Hadi Çağlar 2
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Nasıl sevmem

            NASIL SEVMEM
(Eşime sevgililer günü hediyesi Aşk Türküsü)

YILLARCA HALİMDEN ANLAYAN
GÖZLERİME IŞIK GÖLÜME NUR OLAN
NASIL SEVMEM SENİ
BENİM BEN AŞKI SENDE BULAN

O KARA GÖZLERİN HER ŞEYİ ANLAR
YÜREĞİME HANÇER OLUR DAĞLAR
NASIL SEVMEM SENİ
VARLIĞIN BENİ YAŞAMA BAĞLAR

BEN DERTLİYKEN YANIMA GELEN
BANA SIRDAŞ OLUP MORAL VEREN
NASIL SEVMEM SENİ
HER ZAMAN BANA SEVGİYLE GÜLEN

Hadi  ÇAĞLAR   14 /02 /2018  Saa: 9.20
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Ne insanlar gördüm

NE İNSANLAR GÖRDÜM

Yıl 1960’ların içi
Aklımın erdiği yıllar
Cami yakınında
Bir köy kahvesi
Kahve sahasında
Büyük bir dut ağacı
Yaşlı mı yaşlı bir ağaç
Köylüler yaz günü
Toplanır o ağacın altında
Çaylarını yudumlarken
Sohbetler başlar
Birkaç tahta masa
Birkaç kırık dökük sandalye
Eski bir radyo
Duvara montajlanmış
Arkasında kocaman pilleri
Kulağını kıvradı verdi mi
Kahveci
Yöresel türküler
Yankılanırdı hopörlerinden
O gavur icadı dedikleri alet
Duygulandırırdı onları
Kimi of çeker
Kimi vay anasını be derdi
Arada bir sohbetler koyulaşır
Daha sonra
Şakalaşmalar gülüşmeler
Günün yorgunluğunu atarlardı
Mutluluk okunurdu yüzlerinden
Asla birbirlerini incitmezlerdi
Kahveci divik berber
Hem berber
Hem de kahveci idi
Bir karısı bir de oğlu vardı
Yedi yaşlarında
Dolaşırdım oralarda
Severdi büyükler
Kadı torunu diye
Dedeme kadı Omar derlerdi
Yiğit lakabıyla anılır
Anadolu’da
Ara sıra delikli para verirdi
Kahveci divik amca
Bakkala gider
Geçmişin şekeri
Cıncık şeker alırdım
Şimdiki adı
Akide şekeri
Cıncık şeker
Bir çok kişiye
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Lakap olmuştur
Ah …ne tatlı yıllardı o yıllar
İnsanlar berraktı
İnsanlığın
Adam gibi adam
Olduğu yıllar
Bir başkaydı
Köyüm köylülerim
Analar bir başka
Düğünler bir başka
Bayramlar bir başkaydı
Neşe dolu coşku dolu
İnsanlar bir başka.
Zengini yoksulu aynı
Yoktu birbirinden farkı
Herkes işinde gücünde
Geçiminde ekmeğinde
İki elin sesi gibi
Yardım severdi hepsi
Güzelliği
Candan sevmeyi
Birleşmeyi kaynaşmayı
Burada
Köyümde öğrendim
Ne insanlar gördüm
Karşılıksız
Birbirlerine canını veren
Ölümüne
Birlikte hareket eden
Ödün vermeyen
Köyümün insanları cefakar
Köyümün insanları vefakar
Sonbahar yaprakları gibi
Döküldü bir bir
Son kalan birkaç yaşlı
Onlarda antika gibi
Allah tan rahmet yağsın
Hakka kavuşanlara
Sağlık selamet
Geride kalanlara
Yolları aydınlık olsun
Büyüklerimin
Onlarla yaşıyorum
Onlarla varım
Bu âlem de
İyi ki köylüyüm
Milletin efendisi
Unutmak kolay değil
Eşi dostu akrabayı
İçimde bir başka güzel
Köyümün insanları
Selam size güzel insanlar
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Hep böyle kalın
Atanız a yakışır şekilde
Sizleri seviyorum
Daima da seveceğim
Yarınlar hep umut dolu
Kamış ova buradan geçer
Sevginin ve güzelliğin yolu

Hadi çağlar    12.03. 18

Hadi Çağlar 2
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Neden-1

NEDEN-1

Neden bu dünyanın direği yok?
Gök kubbe bir gün çökecek gibi.
Öyle muntazam kurulmuş ki arzın düzeni;
Her şey toprağa dönecek gibi.

Neden güneşin ayın yıldızların ışığı sönmez?
Görünmez âlemin bir sırrı var bilinmez.
Nice ilim irfan adamı uğraş verdi ama,
Bu giz mahşere kadar hiç çözülmez.

Hadi ÇAĞLAR  24.04.18

Hadi Çağlar 2
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Neden-2

NEDEN

Neden bu dünyanın direği yok
Gök kubbe bir gün çökecek gibi
Öyle muntazam kurulmuş ki arzın düzeni
Her şey topraktan gelmiş toprağa düşecek gibi

Neden güneşin ayın yıldızların ışığı sönmez
Görünmez alemin bir sırrı var bilinmez
Nice ilim irfan adamı uğraş verdi
Bu giz mahşere kadar çözülmez

Hadi ÇAĞLAR  24.04.18

Hadi Çağlar 2
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Neden-3

NEDEN

Neden bu dünyanın direği yok
Gök kubbe bir gün çökecek gibi
Öyle muntazam ki arzın düzeni
Her şey bir gün ölecek gibi

Neden denizler dolup taşmaz
Durur Nuh’un tufanını bekler gibi
Öyle muntazam ki yeryüzü şekli
Dağlar tepeler hep kavuşacak gibi

Neden gece gündüz durmaz biter
Güneş döner bir gün sönecek gibi
Gökyüzünde yıldızparıltısı bir başka
Sanki yerlere akışıp düşecek gibi

HADİ ÇAĞLAR 23 / 11 /19

Hadi Çağlar 2
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Neden-4

NEDEN

Her şeyimle senindim
Anlamadın hiç beni
Canımdan çok severdim
Neden bıraktın beni

Yaşamak çok güzeldir
Doğan bir güneş gibi
Hala sevgin kalbimdedir
İçimde durur dün gibi

Yıllar geçti ömrümden
Boş hayaller peşinde
Neler götürmedi ki benden
Acılar kaldı gönlümde

Hadi ÇAĞLAR        12/02/14

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nefis

NEFİS

Her gördüğüne dalarsın
Frenlerin tutmaz senin

Ne evin var ne de barkın
Bedenimde eğlenirsin

Bütün organlar da dolaşırsın
Hâkimiyetin zor senin

Gözde kötü bakarsın
Hep günah işlersin

Dilde pot kırarsın
Ortalığı gerersin

Ağızda haram demezsin
Ne gelirse onu yersin

Kalbe girip can sıkarsın
Çekilmez senin derdin

Gönülde gem vurulmaz
Dörtnala durmaz gidersin

İmanda sensin inançta da
İstersen her şeyi yenersin

Oruçta namazda sensin
İslam’da bir nefersin

Aradığımız itikat sende
Ne Hacda ne Mekke’de

Müslümanlığın temel taşısın
Evliyanın enbiyanın yoldaşısın

Nefse olursan hâkimiyet
İşte budur İslamiyet

Hakkın ve hakikatin yapısını
Nefis açar kapısını

Hadi ÇAĞLAR  09/04/20

Hadi Çağlar 2
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Nerde

            NERDE

Gecelerim kâbusla doldu
Bu hayat çekilmez oldu
Seven kalbim artık yoruldu
Nerde sin nerde
Unutmadım sevgin kalbimde

Beklemekle yıllar geçti
 Özlemin içimde fosilleşti
 Yaradan belli bir ömür biçti
 Nerde sin nerde
 Unutmadım sevgin kalbimde

HADİ ÇAĞLAR

14.06.2015

Hadi Çağlar 2
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Nerde-2

            NERDE-2

Gecelerim kâbusla doldu
Bu hayat çekilmez oldu
Seven kalbim artık yoruldu
Nerde sin nerde
Unutmadım sevgin kalbimde

Beklemekle yıllar geçti
 Özlemin içimde fosilleşti
 Yaradan belli bir ömür biçti
 Nerde sin nerde
 Unutmadım sevgin kalbimde

HADİ ÇAĞLAR

14.06.2015

Hadi Çağlar 2
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Nerdesin

                     NERDESİN
TOPRAĞI BİRBİRİNE KATARKEN,
TOHUM ALIP DÖRT BİR YANA SAÇARKEN,
DUT ALTINDA SOFRAMIZI AÇARKEN,
NEREDESİN KARA GÖZLÜM NEREDE.

ZEHMERİ AYINDA KARLAR YAĞARKEN,
YOLU YOLAĞI ÇAMUR SARARKEN,
SOBANIN BAŞINDA UYKUYA DALARKEN,
NERDESİN KARA GÖZLÜM NERDE.

BAHAR GELİP OVALARDA ÇİÇEK AÇARKEN,
KOYUN KUZU MELEŞİP KOŞARKEN,
 LEYLEKLER GÖKYÜZÜNDE UÇARKEN,
NERDESİN KARA GÖZLÜM NERDE.

YEŞİL ÖRDEK SAZLIKLARDA YÜZERKEN,
SARARMIŞ YAPRAKLAR YERLERE DÜŞERKEN,
GURBET ELLERİNDE YALNIZ GEZERKEN,
NERDESİN KARA GÖZLÜM NERDE.

HADİ ÇAĞLAR   28/01/2015

Hadi Çağlar 2
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Nesin

Git gözüme görünme
İnanmam hiç sözlerine
Ben oyuncağın değilim
Başkasını bul kendine

Başına buyruk yaşarsın
Herkese hava basarsın
Binmişsin bir kibir atına
Ortalığı birbirine katarsın

Fazla güvenme kendine
Kapılmışsın duygu seline
Bu gidişat pek iyi değil
Kendini bul dön özüne

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com
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Neylerim

NEYLERİM

Yokluk çok beter
Bir veba gibidir
Sararsa bedenini
Perme perişan eder
İşte bu zamanda
Koptum memleketten
Kalktım göç eyledim
Avşar ellerinden
Kıtlıkla boğuşuyor millet
Tam savaş yılları
Daha çocuk yaşta
İndim Çukurova'ya
Yolum bir köye düştü
Köy kahvesine girdim
Halimden anlayan biri
Aldı beni yanına
Yanaşma oldum
İşlere bakıyorum
Uzun yıllar geçti
Kendime bir hu ev yaptım
Bir ocaklık bir yataklık
Evlendik burada kaldık
Bir at bir araba aldım
Ne tarla var nede takım
Bütün servetim bedenim
Kolumun kuvveti gelirim
Dikili bir ağacım bile yok
Arabayla işe gider gelirim
Kazandığımızı yeriz
Buna şükrederiz
Ömür çalışmakla geçti
Yıllar ömrü alıp götürdü
Atmışına merdiven dayadım
Bu güne kadar
Allah'a emanet yaşadım
Yokluktan bu güne geldim
Ne derman kaldı ne takat
Öbür tarafa yol göründü
Bir gün görmedim
Alın teridir  kazancım
Helal indendir ekmeğim
Tenceremdeki aşım
Bu yaştan sonra
Büküldü belim
Elimde baston
Çöke çöke gezerim
Konuşacak akran yok
Her şey zevksiz
Bu hayatı neylerim

https://www.antoloji.com
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Hadi Çağlar 2
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Neylerim -2

Karartın dünyamı
Yaşarken öldüm
Mezarı neylerim
Her şeyi unuttum
Maziye gömdüm
Ben seni neylerim

Bedenim ateşlerde
Cayır cayır yanarım
Ben suyu neylerim
Her yan cehennem
Yaşam anlamsız
Ben sevgiyi neylerim

Hadi Çağlar 2
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Neylerim olumsuzluğu

Neylerim dünyayı, neylerim hayatı
Sen yanımda olmadıktan sonra
Neylerim altından sarayları
İçinde sen olmadıktan sonra

Neylerim baharı neyleri m yazı
Güller açıp kokmadıktan sonra
Neylerim bağı neylerim bahçeyi
Meyvelerini tatmadıktan sonra

Neylerim sevgiyi neylerim aşkı
Alevler içinde yaktıktan sonra
Neylerim sonbaharı neylerim kışı
Yağmuru karı yağmadıktan sonra

Hadi Çağlar 2
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O bizim masamızda

O BİZİM MASAMIZDA

Seninle geçen o günleri
Masada tutuşan elleri
Çay bardağındaki gülleri
Hatırla sevgilim
O bizim masamızda

 Sevgi dolu gözleri
Mutluluk yansıtan yüzleri
O verilen sözleri
Hatırla sevgilim
O bizim masamızda

Hadi ÇAĞLAR   23 .08 .1989

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O çocuk

O çocuk bir köy çocuğu
Daha on yaşlarında
Elinde kamıştan değnek
Önünde birkaç inek
Ayağında yırtık terlik
Bacağında yamalı şalvar
Üstünde eski bir köynek
Ağzında müzüklü ıslık
Hayvanları meraya sürer
Ara sıra türküler mırıldanır
Değnekle otlara vurur
Diğer çocuklar da gelir
Hayvanlar otlarken
Onlarda oyunlara dalar
Öğle vakti olmuştur
Eve dönme zamanı
Toparlarlar hayvanları
Yola koyulurlar
Karnı acıkmıştır o çocuğun
Tulumbada elini yüzünü yıkar
Eve girer bir yufka alır
İçine biraz peynir
Birazda yeşil soğan koyar
Bir güzel sokum yapar
Oturur haymanın altına
Karnını doyurur
Üstüne de cereden su içer
Kıvrılır çulun üzerine
Günün yorgunluğunu giderir
Dalar uykuya huzuru bulur

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com
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Ocak

                   OCAK

1966 da düştük bu kutlu yola
Çocuk yaşta tanıştık ocakla
Azimle gittik geldik çalıştık
Yürüdük aldırmadık sağa sola

Başkanım Adnan Yiğenoğlu
Bilgi birikimi çok dopdolu
Öğretilen Türk İslam sentezi
Kozana açılmıştı ülkü okulu

Sosyal aktivitelerle tanıştık
Toplandık birbirimize alıştık
Hedefimiz belli çok büyüktü
Hizmette omuz omuza yarıştık

Ekilen ülkü tohumları yeşerdi
Kök salıp olgunlaştı ürün verdi
Zaman söz sahibi olma zamanı
Meydanlara ülkücü sesi geldi

Cumhuriyet düşmanları çok
Atatürk’ü bayrağı anan yok
Sokaklar orak çekiç yıldız dolu
Bunlara göz yumdu altı ok

İş başa düştü yiğitler yürüdü
Bu hainlerin hepsini süpürdü
Kimimiz şehit kimimiz gazi
Vatana sahip çıkanı millet gördü

Asker indi sahayı zapt etti
Hepsi tarihten silinip gitti
Ülkeye sahiplenen ülkücüler
İdam edildi işkence çekti

Hadi ÇAĞLAR 15 / 04 /20

Hadi Çağlar 2
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Oldu

Geceleri yatak bilmem
Sokaklar mesken oldu
Bir daha güzel sevmem
İçim gam keder doldu

Yemek içmek haram bana
Sevdalarım aşım oldu
Dolanırım yana yana
Gündüzlerim gece oldu

Ölüp ölüp dirilirim
Hayat bana zindan oldu
Düşündükçe deliririm
Cennetim cehennem oldu

Gönlüm sana dayanmıyor
Hasretinle viran oldu
Tek haberin bile gelmiyor
Her şey artık yalan oldu

Hadi Çağlar 2
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Olur zindan

Beni al kaçır diyorsun
Geçim zor görüyorsun
Nasıl kaçır am nasıl
Sen halimi biliyorsun

Ne işim var ne de evim
Acelen var neden senin
Seviyorsan bekle biraz
Kurulsun hele düzenim

Cebimde yok beş param
İçimde derindir yaram
Alsam kaçsam kız seni
Hayatımız olur zindan

Hadi Çağlar 2
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Oyalı da yazma

      OYALI DA YAZMA(Türkü)
Oyalı da yazma başında
Bir kız durur karşımda
Gel beraber olalım
Sen varmışsın bahtımda
            Geliver geliver geliver
            Seni sevi yom deyiver
            Kim ne derse desin
            Seni alacam deyiver

Kara gözler bakıyor
Kalbime hançer saplıyor
Daha fazla dayanamam
Aşkın beni yakıyor
           Geliver geliver geliver
           Seni sevi yom deyiver
           Kim ne derse desin
           Seni alacam deyiver

Hadi ÇAĞLAR   30/07/2017

Hadi Çağlar 2
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Ölüme aşk

Sana öyle bağlandım ki
Görmeden duramıyorum
Dayanmak kolay değil
Ateşlerde yanıyorum
Buna ölümüne aşk derler
Mecnuna benzemez
Yakar kavurur içimi
Benimki daha beter

Yüreğim çarpar sensiz
Dolaşırım delice
Ben kendimde değilim
Tutsak oldum sevgine
Buna ölümüne aşk derler
Mecnuna benzemez
Yakar kavurur içimi
Benimki daha beter

Hadi Çağlar 2
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Özge can'a

      ÖZGE CAN’A

Duydum seni vurmuşlar
Issız yere koymuşlar
Bunlara insan denmez
Cesedini yakmışlar
Canım canım Özge Canım
Yerde kalmaz senin kanın
Yürekleri  parçalansın
Sana  tuzak kuranların

Hadi ÇAĞLAR   KIZIMIZIN ANISINA

Hadi Çağlar 2
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Özledim

               ÖZLEDİM
ANNEM BABAM AYRILMIŞ
ORTALIKTA KALMIŞIM
SOKAKLARI MESKEN TUTUP
KALDIRIMLARDA YATMIŞIM

           ÖZLEDİM ANAYI BABAYI
           SIMSICAK SARAN KUCAĞI
           ÖZLEDİM MUTLU YUVAYI
           SIMSICAK SARAN YATAĞI

BİR BAŞIMA SOKAKTAYIM
NE AMCAM VAR NE DE DAYIM
KİMSE ANLAMAZ HALİMDEN
DAHA ÇOCUK YAŞTAYIM

          ÖZLEDİM ANAYI BABAYI
          SIMSICAK SARAN KUCAĞI
          ÖZLEDİM MUTLU YUVAYI
          SIMSICAK SARAN YATAĞI

 ACIYIN BİZ ÇOCUKLARA
SON VERİN AYRILIKLARA
TUTUN ELLERİMİZİ SEVGİYLE
BIRAKMAYIN SOKAKLARA

           ÖZLEDİM ANAYI BABAYI
           SIMSICAK SARAN KUCAĞI
           ÖZLEDİM MUTLU YUVAYI
           SIMSICAK SARAN YATAĞI

HADİ ÇAĞLAR 15/01/2015

Hadi Çağlar 2
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Özledim -b

ÖZLEDİM

Gel beni ağlatma bu gece,
Nefesini kokunu özledim.
Üşüyorum sensiz her gece,
Yatağımda sıcaklığını özledim.

Dizlerime yatıp uzandığında,
Okşadığım saçlarını özledim.
Baktıkça huzur dolduğum da,
O gülen gözlerini özledim.

Bana her dokunuşunda,
Teninin sıcaklığını özledim.
Durup ta o içten bakışında,
Yüzündeki tebessümü özledim.

Her sabah uyandığımda,
Aşk dolu buseler ini özledim.
Elimden tutup kaldırdığında,
Sarılıp duruşunu özledim.

Gönlüme sevgi neşe saçan,
O gülücüklerini özledim.
Gülerken damla damla akan,
Süzülen göz yaşlarını özledim.

Sofrada bölüştüğümüz tazecik,
Ekmeğini aşını özledim.
Kınalı ellerinle hazırladığın,
Yumurtanı zeytinini özledim.

Senle geçen bütün zamanı,
Acı tatlı geçen her anı özledim.
Sevgi şefkat dolu gönlünü,
Cesaret abidesi yüreğini özledim.

Hadi ÇAĞLAR    22 /06 /19

Hadi Çağlar 2
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Özledim-2

ÖZLEDİM-2
Özledim yüzlerini
Özledim sözlerini
Bana baygın bakan
Yüreğimi yakan
O güzel gözlerini
Özledim özledim

Hadi çağlar 23.02.18

Hadi Çağlar 2
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Özledim-3

ÖZLEDİM-3

Gözlerim yollara hasretle bakar
Bu ayrılık çok zor kavurur yakar
Duygularım durulmaz su olur akar
Beklerim yollarını gelirsin diye

Sensiz hayat çile çekilmez oldu
Huzurum kalmadı yaşam durdu
Bu özlem beni yıktı çok yordu
Beklerim yollarını gelirsin diye

Hadi ÇAĞLAR   30/04/12

Hadi Çağlar 2
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Özlem

ÖZLEM

Sen gittin gideli
Hep yastayım gamdayım
Yalnızlığa düşmanım
Ben sana hastayım

Hala içimde sevgiler
Dopdolu kucak kucak
Yüreğimde saklı durur
Sarar beni sımsıcak

Hadi ÇAĞLAR  23/07/89

Hadi Çağlar 2
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Özlem Yarası

ÖZLEM YARASI

Sen gittin gideli
Hep yastayım gamdayım
Yalnızlığa düşmanım
Ben yalnız sana hastayım

Hala içimde sevgiler
Dopdolu kucak kucak
Yüreğimde saklı durur
Sarar beni sımsıcak

Hadi ÇAĞLAR   26.07.90

Hadi Çağlar 2
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Para

PARA

Kimini onursuz haysiyetsiz yaptırırsın
Kiminin namus ve şerefini sattırırsın
Kimini köle yapıp kendine taptırırsın
Ey para sen neymişsin be

Dünya senin ekseninde dönüyor
Tok olan acın halini hiç bilmiyor
Senin yoluna nice canlar gidiyor
Ey para sen neymişsin be

Edep ve imanı hiçe sayıp erittin
Toplumun yapısını bozup kirlettin
Sevgiyi kalplerde yok edip körelttin
Ey para sen neymişsin be

Senin sevgin kaybolup bitene kadar
Kimi dost görünür kimi olur kindar
Helalin iyi amma haramın mundar
Ey para sen neymişsin be

Kimse senin eline su dökemez
Bileğin güçlüdür yiğitler bükemez
Temelini her kül bile sökemez
Ey para sen neymişsin be

Haksızken haklı yaparsın herkesi
İstersen kapatırsın çıkan her sesi
Kimini boğar kimine verirsin nefesi
Ey para sen neymişsin be

Varlığı hükümranlık kurar beşerde
Bazen iyisin bazen görünürsün şerde
Mezardan başka kralsın her yerde
Ey para sen neymişsin be

Şeytan oldun beni benden çalamadın
Açlığa direndim imanımı alamadın
Çok uğraştın kendine kul yapamadın
Ey para sen neymişsin be

Atalar der para el kiridir yıkanınca geçer
Allah kuluna verirken istediğini seçer
Herkes sensiz bu âlemden bir gün göçer
Ey para sen neymişsin be

Hadi ÇAĞLAR 15/02/19
Hadi Çağlar 2
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Parçalanmış yürekler

PARÇALANIR YÜREKLER

Yazık değil mi bu çocuklara
Sokakları mesken tutmuş geziyor
Babaları onları terk edip gitmiş
Yıkılmış düşleri tüm hayalleri

Sevgiyi tatmamışlar aile ortamında
Kavgalarla dolu geçmiş günleri
Herkes mutlu uyurken yatağında
Sıcak bir yuva olmuş özlemleri

Durmadan yıkılır bir bir yuvalar
Çocuklar masumdur yalnızlığa itilir
Bir hiç uğruna söner nice ocaklar
Küçük yüreklere acılar serpilir

Aile içi şiddet giderek yaygınlaşıyor
Sosyal toplumun kanayan yarası
Kiminin anası kiminin babası ölüyor
Çağın yüz karası 20. Yüzyılın vebası

Parçalanmış yürekler içler acısı
Onarmaya bazen güç yetmiyor
İnsanların çoğu stres hastası
Etrafına sürekli şiddet  saçıyor

Ailenin kutsallığı okulda verilirse
Birlik dirlik düzen bozulmaz
Herkes birbirini dostça severse
Yaşam huzura erer yok olmaz

Hadi ÇAĞLAR  21/ 02 / 19

Hadi Çağlar 2
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Paylaşım

PAYLAŞIM

Sokakta yürürken tek başıma
Bir boynu büküp görsem
Yanına yaklaşır sorarım derdini
Sorunlarına ortak olmak için
Anlatılanları dinledikçe içim acır
Kendimden geçerim gözlerim buğulanır
Boşalır birden gözyaşlarım
Hıçkırıklara boğulurum
Tutamam kendimi
Uzaklaşırım oradan koşarcasına
Bir tenha köşeye çekilir
Bağıra çağıra ağlarım
Boşalır içim sinirlerim yatışır
Her kulun ayrı bir derdi vardır
Sokaklar kimsesizlerle dolu
Kimi yaşlı saç sakal birbirine karışmış
Kimi genç kimi çocuk
Kimi akıldan noksan kaçık
Perme perişan garibanlar
Yatarlar yerde üstü açık
Kör olmuş insanlar
Görmezden gelir bunları
Allah (cc) cezalandırmış derler
Bu zavallı kulları
Bakıma muhtaç bu insanlar
Ötelenmiş toplumdan
Terk edilmişliğin acısını yaşar
Kendisi beş çocuk babası
Anlattıkça büyüyor acısı
Hayatını çocuklarına adamış
Yaşlanınca kapı önüne bırakılmış
Sahip çıkmamış devleti-aliye
Sokakta kalmış bu haliyle
Her taraf uyuşturucu kullananlar dolu
İlgisizlikten ölümdür bunların sonu
Allah yardım etsin böyle kullara
Sahip çıkılmazsa düşerler kötü yollara
Sevindirir onların derdini paylaşmak
Hakkı değil mi bunların insan gibi yaşamak
İçicimizde bizimle birlikte olmak

Hadi ÇAĞLAR  08 .04 .2001

Hadi Çağlar 2
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Platonik aşk

PLATONİK AŞK
Sana gönlümü verdim
Beni hiç fark etmedin
Ne yaptıysam kar etmedi
Şu kalbimden silemedim

Aşk sarhoşu muyum neyim
El âlemin dilindeyim
Dayanmaya gücüm yok
Ben acılar içindeyim

Platonik aşka oldum kurban
Sen yaktın beni ey canan
Derman-ı çaresi sende
Yara ab aşka yok mu  ferman

Hadi ÇAĞLAR  04/08/17

Hadi Çağlar 2
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Portakal çiçeği

PORTAKAL ÇİÇEĞİ

Burcu burcu kokarsın Adana’mda
Baharın güzelliği portakal çiçeği
Caddelerde sokaklarda her yanda
Yayılır kokun portakal çiçeği

Yeşiller üzerinde kar tanesi
Bembeyazsın portakal çiçeği
Benzersin nergise açarsın nefesi
Başlara taç oldun portakal çiçeği

Sanki ağacın bilinmez gizi
Savrulur yaprakların portakal çiçeği
Açtığın zaman mest edersin bizi
Kokuna alıştık portakal çiçeği

Senin üstünde dolaşır böcekler
Festival sembolü portakal çiçeği
Özünü alıp kullanır bal dererler
Allah'ın bir lütfusun portakal çiçeği

Turunçtur senin atan onu tanı
Beyazken yeşil olursun portakal çiçeği
Dallarda büyür turuncuya dönersin
Portakalı yapan portakal çiçeği

Hadi ÇAĞLAR      08/04/18

Hadi Çağlar 2
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Rabbimin meleğisin

RABBİMŞN MELEĞİ

Yıllar geçse aradan
Unutulmuyormuş
Birini çok seversen
Kalplerden silinmiyormuş

Sen hala içimdesin
Yüreğimde gönlümdesin
Seni çok seviyorum
Rabbimin meleğisin

Bir gün seni bulursam
İnan kölen olacağım
Bu çektiğim acıları
Maziye gömeceğim

Sen hala içimdesin
Yüreğimde gönlümdesin
Seni çok sevmişim ki
Rabbimin meleğisin

Hadi ÇAĞLAR   04/04/13

Hadi Çağlar 2
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Sahte

SAHTE

Bakıyorum dört bir yana
Gülen gözler ışıldayan yüzler
Tatlı muhabbet güzel sözler
Bir süre sonra anlarsın sahte

El ovalama aşırı sevgi saygı
İzzeti ikram çok güzel
Mutluluktan uçurur seni
Bir süre sonra anlarsın sahte

Yakın ilgi alaka hoş eda
Yakınlaşma dost olma
Alamazsa senden bir nida
Bir süre sonra anlarsın sahte

Hadi ÇAĞLAR    24  /11/ 98

Hadi Çağlar 2
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Sakın dönme geri

SAKIN DÖNME GERİ

Aldığın kararları vazgeçmeden uygula
Kimse sana etki etmesin koyuldun bu yola
Bir gün pişman olursan binme keseceğin dala
Sakın ne olur dönme geri

Yalnız kalıp bir arkadaş ararken
Sevdiklerini hatırlayıp dalarken
Ufukta kaybolan maziyi anarken
Sakın ne olur dönme geri

Bahar geçmiş hazan varsa içinde
Geçmişin acısı belirmişse yüzünde
Sevgi bitmiş her şey kalmışsa mazide
Sakın ne olur dönme geri

Gerçeği anlatmaktan tüy bitti dilimde
Bir daha şafak sökmez kararan ömürde
Sevda yeşermez susuz kalmış gönülde
 Sakın ne olur dönme geri

Hadi ÇAĞLAR    10/09/2009

Hadi Çağlar 2
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Sana olan aşkım

SANA OLAN AŞKIM

Titretir bütün bedenimi
Sana olan aşkım
Serap mı görüyorum
Yoksa vahamı
Ayakta duramıyorum
Sen Leyla olsaydın
Bende Mecnun
Aşardım çölleri
Dağları tepeleri
Ya kavuşurdum
Ya da erir giderdim

Hadi ÇAĞLAR  07/12/2016

Hadi Çağlar 2
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Sanane

        SAR BENİ SAR

Kem gözlerden ırak
Sarmaş dolaş olarak
Tutuşalım el ele
Kaçalım köşe bucak

Hadi sar beni sar
Hadi sar beni sar
Aşkımızı kim bozar
At beni denizlere
Şu yüreğim soğusun

Her taraf orman olsun
Mavi yeşil buluşsun
Gel beraber olalım
Aşkımız hayat bulsun

Hadi sar beni sar
Hadi sar beni sar
Aşkımızı kim bozar
Uçur beni uzaklara
Hasretim yaşamaya

Hadi çağlar  21/07/2013

Hadi Çağlar 2
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Sar beni

SAR BENİ SAR

Kem gözlerden ırak
Sarmaş dolaş olarak
Tutuşalım elele
Kaçalım köşe bucak
    Hadi sar beni sar
    Aşkımızı kim bozar
    Uçur beni uzaklara
    Hasret kaldım sana

Her taraf orman olsun
Mavi yeşil buluşsun
Tutuşalım el ele
Aşkımız hayat bulsun
     Hadi sar beni sar
    Aşkımızı kim bozar
    Uçur beni uzaklara
    Hasret kaldım sana

HADİ ÇAĞLAR   21.07 .13

Hadi Çağlar 2
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Sarhoş olsam da bile

SARHOŞ OLSAM DA BİLE

BOŞ VERMİŞİM KADERİME İSTERSE DÜZELMESİN
HER AKŞAM İÇECEĞİM DERTLERİM SEL OLSUN
GİTSİN
KALKSIN KADEHLER BU GÜNÜN ŞEREFİNE
KİMSEYE DARGIN DEĞİLİM SARHOŞ OLSAM DA BİLE

HER YOLU DENEDİM BİR TÜRLÜ GÜLDÜRMEDİN
O KADAR ZALİM OLDUN Kİ BİRAZCIK SEVMEDİN
KALKSIN KADEHLER BU GÜNÜN ŞEREFİNE
KİMSEYE DARGIN DEĞİLİM SARHOŞ OLSAM DA BİLE

BENİ BENDEN ALDIN NE DE ÇOK SEVERDİM
YAKLAŞTIM YANINA BİR BUSE BİLE VERMEDİN
KALKSIN KADEHLER BU GÜNÜN ŞEREFİNE
KİMSEYE DARGIN DEĞİLİM SARHOŞ OLSAM DA BİLE

HADİ ÇAĞLAR            26/05/89

Hadi Çağlar 2
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Semişem

   SEVMİŞEM

TAŞ DUVARLI EVLERİNDE,
BEN HACCEYİ GÖRMÜŞEM.
AKLIM BAŞIMDAN GİTMİŞ,
DİVANEYE DÖNMÜŞEM.

ADANALI SEVMİŞEMDE,
KIZ DERTLERE DÜŞMÜŞEM.
KARA GÖZLÜM AL YAZMALIM,
SANA GÖNÜL VERMİŞEM.

 HEP HACCE DÜŞÜMDE,
BEN ALMAYA GELMİŞEM.
NE DERLERSE DESİNLER,
YOLUNA BAŞ KOYMUŞEM.

YAŞAR HACCE KÖYÜNDE,
BİR ÇİFT LAF EDEMEMİŞEM.
BEKLER DURURUM BİR ÜMİT,
MEĞER BOŞ HAYALLER DERMİŞEM.

HADİ ÇAĞLAR         18/01/2015

Hadi Çağlar 2
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Sen

SEN

Karanlığı yok eden bir güneş gibi
Gir kalbime sen de beni aydınlat
Aşka mahkûm olmuş bir köleyim ben
Sev sen de beni affına uğrat

Bazen yağmur ol bazen kar bazen dolu
Yağ üstüme sırılsıklam aşkınla ıslat
Tüm dertleri yükledin sardın başıma
Pınar ol ak içime şu gönlümü ferahlat

Hadi ÇAĞLAR  02 /08/86

Hadi Çağlar 2
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Sen benimsin

SEN BENİMSİN

NİYE BOYUN BÜKÜYORSUN
YOKSA ÇOK MU SEVİYORSUN
ANLAT BANA DERDİNİ
SEVDİĞİMİ BİLİYORSUN

KİM NE DERSE DESİN
İSTERSE HERKES ÜSTÜME GELSİN
BIRAKMAM SENİ BAŞKASINA
SEN BENİMSİN SEN BENİM

HADİ ÇAĞLAR  07 .11 .1987

Hadi Çağlar 2
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Sen yanımda olunca

SEN YANIMDA OLUNCA

Daha on yedisindeyim
Sen yanımda olunca
Baharı yaşarım aşkınla
Gözlerin bana bakınca

Yıllar eskitemez beni
Sen yanımda olunca
Güneş gibi ısıtırsın
Ellerimi ellerin tutunca

Hayatı neşeyle yaşarım
Sen yanımda olunca
Bakmam dönüp te arkama
Kanatlarının altında kalınca

Neylerim dünya malını
Sen yanımda olunca
Bana seni gerek seni
Yüreğim ateşle yanınca

Yokluk bana bolluktur
Sen yanımda olunca
Açlığı hiç hissetmem
Gönlüm huzur bulunca

Acılar dertler yıldıramaz
Sen yanımda olunca
Kem gözler bile değmez
Hak ta alayı her an anınca

Sevda yoludur yolum
Sen yanımda olunca
Kırılmaz kanadım kolum
Bana sadık kalınca

Yürürüm kokmadan hakka
Sen yanımda olunca
Göklere erer şu bedenim
Ruhum hidayet bulunca

Hadi ÇAĞLAR  31/03/20

Hadi Çağlar 2
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Sen-2

     SEN-2

Sen gidersen
Bende gelirim
Sensiz olamam
Ben deliririm
Nereye gitsen
Gelirim peşinden
Anlamıyorsun beni
Şüphen mi var sevgimden
Hayatımı sana bağışladım
Ayrılmam hiç yanından
Canıma can katarsın
İlham alırım gözlerinden

Hadi çağlar  29. 03 . 18

Hadi Çağlar 2
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Sen-3

SEN-3

Dünyaları yıkarım
Sen yanımda olursan
Kimse karşı koyamaz
Senden destek bulursam

Yolumuza engel çıkmaz
Beraber yürürsek
Her şey senle güzel
Geleceği mutlu görürsek

Hadi ÇAĞLAR    12/10/14

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Senle aşk

Yollarımız ayrılsa da
Sen hala içimdesin
Unutmadım hiç seni
Çünkü gönlümdesin
Aşk yaşanır her yaşta
Bazen acı bazen tatlı
Çekeriz hep hayatta

Ayrılık bir yaradır
İçin için ağlatır
Seni andığımda
Yüreğimi sızlatır
Aşk yaşanır her yaşta
Bazen acı bazen tatlı
Çekeriz hep hayatta

Geceleri rüyamda
Hep seni görüyorum
Tutuşup el ele
Mutluluğa yürüyorum
Aşk yaşanır her yaşta
Bazen acı bazen tatlı
Çekeriz hep hayatta

Hadi Çağlar 2
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Sensiz

SENSİZ

Hangi derdi ararsan
İçimde bir yaradır
Senin derdin bir başka
İçin için ağlatır

Geçmez gece olmaz sabah
Aşk yarası acıtır inletir
Hasretin benzer nara
Yakar içim içimi kemirir

Sensiz çekemem bu yükü
Ezilirim büzülürüm altında
Geceleri uykularım kaçar
Sen olmayınca yanımda

Hadi çağlar     15/08/90

Hadi Çağlar 2
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Sensiz hayat

SENSİZ HAYAT

Akşam olur hüzün basar
Gönlüm sevdiğin arar
Aşkın şarap dertler meze
Sensiz hayat neye yarar

Geçmez gece olmaz sabah
Kullarına tanrım günah
Sevgi ateş özlem çile
Sensiz hayat neye yarar

Hadi ÇAĞLAR  20.06.1989

Hadi Çağlar 2
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Sev

SEV

Seveni küçümseme o da insandır
Tanrının yarattığı yüce bir candır
Aşk ruhta bir heyecandır
Sev doyasıya dünya zaten yalandır

Seni sevene aç kollarını
Kapatma sakın mutluluk yollarını
Sevgi ateşi sararsa her yanını
Kim sevmez ki bulursa cananını

Hadi ÇAĞLAR  11/01/1986

Hadi Çağlar 2
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Sevdiğim

                SEVDİĞİM
Toroslardan indik düz ovaya,
Her şey bize yabancı sevdiğim.
Kimse kimsenin halinden anlamaz,
Kalk gidelim köyümüze sevdiğim.

Ne akrabalık ne dostluk kalmış,
Herkes bizim gibi değil sevdiğim.
Merhametle vicdan rafa kalkmış,
Kalk gidelim köyümüze sevdiğim.

Köyümüzde insanlık bir başka,
Şehirlerin kahrı çekilmez sevdiğim.
Aç kalsan ununu bulursun komşuda,
Kalk gidelim köyümüze sevdiğim.

Yediğimizin içtiğimizin her şeyin tadı yok,
Bizim ürettiklerimize benzemez sevdiğim.
Buraların kahrı çekilmez derdi çok,
Kalk gidelim köyümüze sevdiğim.

Bir ekmek peşinde koşarız gün boyu,
Ya bulunur ya bulunmaz sevdiğim.
Dağ başında otlatırız birkaç koyunu ile kuzuyu
Kalk gidelim köyümüze sevdiğim.

Yaradana sığınalım verir rızkı,
Çalışır çabalarız sevdiğim.
El eline bakmak yüreğimde bir sızı,
Kalk gidelim köyümüze sevdiğim.

Köyde hayat başına buyruk
İşine gücüne bakarsın sevdiğim.
Ağada sen sin bey de sensin
Kalk gidelim köyümüze sevdiğim.

Değişmem hiçbir şeye havasını suyunu,
Doğasının özlemini çekemem sevdiğim.
İnsan buralarda unutur soyunu sopunu,
Kalk gidelim köyümüze sevdiğim.

Kalabalık yerde kaybolup gidersin,
Esamen bile okunmaz sevdiğim.
Ölsen  mezara kimsesiz garip gidersin.
Kalk gidelim köyümüze sevdiğim.

Hadi ÇAĞLAR      12/02/15

Hadi Çağlar 2
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Sevene

SEVENE

Sevene yar sevene
Allah yardım eylesin
Benim gibi sevene
  Gördüm seni vuruldum
  Aradım bur da buldum
  Dünyaları verirdim
  Seni bana verene

Düşene yar düşene
Allah yardım eylesin
Böyle aşka düşene
  Gördüm seni vuruldum
  Aradım bur da buldum
  Dünyaları verirdim
  Seni bana verene

Hadi ÇAĞLAR   06/09/85

Hadi Çağlar 2
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Sevgi

SEVGİ

Daha yolun başındayız.
Ayağında toz muyum?
Sürükleyip götürürsün.
Yoksa aşkla sarhoş muyum?
        Kalbimde saklı durur.
        Sevginin sonsuzluğu.
        Seni seviyorum sevgi,
        Sevgin bana kor olur.

Koşma benden uzaklara
Muhtacım sevgi sana
Durulsun duyguların
Yaklaş yaklaş gel bana
        Kalbimde saklı durur
        Sevginin sonsuzluğu
        Seni seviyorum sevgi
        Sevgin bana kor olur

Hadi ÇAĞLAR   1982

Hadi Çağlar 2
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Sevmişem

   SEVMİŞEM

TAŞ DUVARLI EVLERİNDE,
BEN HACCEYİ GÖRMÜŞEM.
AKLIM BAŞIMDAN GİTMİŞ,
DİVANEYE DÖNMÜŞEM.

ADANALI SEVMİŞE DE,
KIZ DERTLERE DÜŞMÜŞEM.
KARA GÖZLÜM  ŞALVARLIM,
SANA GÖNÜL VERMİŞEM.

HEP HACCE DÜŞÜMDE,
BEN ALMAYA GELMİŞEM.
NE DERLERSE DESİNLER,
YOLUNA BAŞ KOYMUŞEM.

YAŞAR HACCE KÖYÜNDE,
BİR ÇİFT LAF EDEMEMİŞEM.
BEKLER DURURUM BİR ÜMİT,
NE HAYALLER KURMUŞEM.

HADİ ÇAĞLAR         18/01/2015

Hadi Çağlar 2
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Sonunu düşün

Bıraktın buraları terki diyar eyledin
Kıymetini bilmedin yarın geç olur

Pişman olup bıraktıklarını andığında
Gözyaşların durmaz kanı revan olur

Gönül'e gem vurmazsan hiç durmaz
Aşk elinde biçare düşer helak olur

Aklına koyduğuna inandın yol aldın
Yanlışa düşenin sonu kıyamet olur

Ademoğlu hep yenik düşer nefsine
Hayatı kararır yaşamı tarumar olur

Bir bakarsın ömür su gibi akıp gitmiş
Geriye dönüş neler yapsan da zor olur

Oyalanırsın bu dünyada gerçeği görmezsen
Hak taalaya ulaşmanın yolu güç olur

İyi seç arkadaşını kötü gün dosttu olsun
Dost sandıkları dar gününde el olur

Ak düşer saçlara yaşlılığı hissedersin
Keşke dediklerin içini yakan dert olur

Hadi Çağlar 2
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Sordun mu

SORDUN MU

Kalbimdeki izlerini
Şu gülmeyen yüzlerimi
İçimdeki özlemini
    Sordun mu sordun mu?
    Söyle mesut oldun mu?
    Bak ne olmuş haline
    Şimdi mesut oldun mu?

Sensiz geçen günlerimi
Hiç dinmeyen gözlerimi
Kavuşmayan ellerimi
    Sordun mu sordun mu?
    Söyle mesut oldun mu?
    Bak ne olmuş haline
    Şimdi mesut oldun mu?

Hadi ÇAĞLAR     1990

Hadi Çağlar 2
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Söyleşi

SÖYLEŞİ
-Selam ün aleyh küm evlat.
-Buyur babalık.
Daha selam almasını bilmiyor.
Aklı bir karış havada.
-Okuyor musun evlat?
-Evet babalık.
Başında horozibiği gibi bir tutam saç,
Çenesinde keçi sakalı.
Karşımda şekilcilik ucubesi.
-Nerede evlat?
-Üniversite de .
Herkes ilim irfan öğrenir
Bizimkisinin kulağında kulaklık.
Yan gelip yatar dinlenir.
Ne vatanı ne milleti düşünür.
İçinde yaşadığı toplumu kirletir.
Gençlik cumhuriyet devrinde yetişti.
Şimdikiler birbiriyle didişti.
Ekmek elden su gölden.
Çalışıp kazanmayı bilmedi.
-Okuyup ne olacaksın evlat?
-Kaldırım mühendisi.
-O ne demek?
-Diplomalı işsizlerin kaldırımda gezmesi.
-Vah vah gençlik ne halde.
Sahip çıkılmamış nesile.
Unutmuşlar bir köşede.
Ne haliniz varsa görün diye.
Düşmüşler düşman ağına.
Herkes istediği gibi kullanıyor.
Kendi kültürüne yabancı.
Gelen ağam giden paşamcı.
Bunun sorumlusu kim arkadaş.
Ey yazarlar çizerler,
Kendini aydın sanan beyler.
Yazılı basın görsel medya.
Seçilenler gününü gün edenler.
Bir tarafta yerli işbirlikçi.
Diğer tarafta yabancı hainler.
Bakın vatanı ne hale getirdiler.
-Boş ver evlat o lafları.
-Neden babalık.?
-Arayan Mevla’sını da bulur belasını da.
-Aradık aramasına ama olmadı.
-Yoksa!......
-Evet varsa dayın hedefi vurur yayın.
Ah be garibanlık her yerde aynıdır.
Milletin milli manevi şuurla yetişmiş evlatları,
Hor görülür oldu kendi yurdunda.
Set çekmişler önlerine kendinden olmayanlara.
Sokmamışlar hiç birini devlet kurumlarına.

https://www.antoloji.com
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ABD yanlısı dinci güruh,
Vücut bulmuş tüm vatan sathında.
Nice masum insanın canına kıydılar.
Kendi hainliklerini ortaya koydular.
Olmayacak bundan böyle bu güruh.
Vatan evlatları sahiptir bundan böyle ülkeye.
Kavuşacak refah ve mutluğa canım TÜRKİYE.

HADİ ÇAĞLAR 22.12.16

Hadi Çağlar 2
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Sözüm var

SÖZÜM VAR

Köy merası dolmuş çayır
Yayıl kuzularım yayıl
Kız sözümü tutamadım
Bana etme sakın kahır
           Sözüm var tutacağım
           Verirlerse alacağım
           İşler sarpa sararsa
           Alıp seni kaçacağım

Köy içinde akar çeşme
Kız derdimi sakın deşme
İçimde bir ateş yanar
Gel de soğuk suyu içme
           Sözüm var tutacağım
           Verirlerse alacağım
           İşler sarpa sararsa
           Alıp seni kaçacağım

Köyde kilim dokunur
Dillerde maniler okunur
Seni alıp kaçarsam
Cezası töreden sorulur
            Sözüm var tutacağım
            Verirlerse alacağım
             İşler sarpa sararsa
             Alıp seni kaçacağım

Hadi ÇAĞLAR  17/03/20

Hadi Çağlar 2
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Suç kimde

             SUÇ KİMDE?

Gel dedin de gelmedim mi?
Sev dedin de sevmedim mi?
İstediğin neydi?
Söyledin de vermedim mi?
    Anlamadım suç kimde.
    Herkese yer var gönlümde.
    Benim bunda suçum yok,
    Ne varsa ara kendinde.

Aşka kapı açmadım mı?
Güler yüzle bakmadım mı?
Açık kaldı kollarım,
Sar dedin de sarmadım mı?
    Anlamadım suç kimde.
    Herkese yer var gönlümde.
    Benim bunda suçum yok,
    Ne varsa ara kendinde.

Hadi ÇAĞLAR   16/12/2017

Hadi Çağlar 2
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Şu işe bak

ŞU İŞE BAK
Kim dur diyecek bu zalim İsrail’e
Sırtını dayamış firavun ABD’ye
Neredesiniz ey kukla Sudiler
Ateş düşmedi mi Mekke’ye Medine’ye

Utanmadan hainle kılıç salladınız
Müslümanlara değil firavuna inandınız
Ne Allah’ınız var ne de kitabınız
Ölen Filistinlilerin vebalini aldınız

Zaman gelecek bu zulüm size dönecek
Şaşalı hayatınız elbet bir gün sönecek
İmdanıza sırt çevirdiğiniz insalar yetişecek
Vanpir ABD İsrail ne yaparsan yap senide yiyecek

Hadi ÇAĞLAR  17.04.18

Hadi Çağlar 2
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Tarhana

                                     TARHANA
Köyde evin önünde çamurdan yapılmış bir ocak.
Üzerine konmuş üç ayaklı bir sağacak.
Kara bir tencere konmuş üzerine,
Altında koza çubuğu veya koza şifi yanacak.

Sabah kara tencerede tarhana kaynayacak.
Çömçeyle tarhana yavaş yavaş karıştırılacak.
Bir sofra etrafında bütün horantalar(aile bireyleri),
Tepsiye dökülen tarhana çorbasını besmele çekip kaşıklayacak.

Her derdin ilacı köyde pişen tarhana çorbası.
Bir içen bir daha ister hele gelsin der arkası.
Neden yapıldığını yeni yetmeler bilmez,
Katık ve döğmenin karıştırılıp güneşte kuruması olur köy tarhanası.

Atasına rahmet olsun icat edenin pişiren ananın
Tadı hala damağımda kara tencerede pişen tarhananın.
Yufka ekmekte yanında olursa,
Değme keyfine canına can katar yiyen insanın.

Hadi ÇAĞLAR                  13.05.16

Hadi Çağlar 2
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Tarla

Yaz gelir tarla işleri başlar
Kadın erkek düşer yollara
Kimisi kazması omuzunda
Kimisi at arabasıyla
Gider kendi yolunda
Pamuk tarlaları çapalanır
Yaz sıcağı yakar toprağı
Ayak yalın basamazsın
Herkesin boynunda pöçüsü
Silerler alından dökülen teri
Bazı tarla başında çadırlar
Yanında oynaşır çocuklar
İki taş üstüne tencere
Pişer çalı çırpıyla yemekler
Serilir toprağa sofra bezleri
Hazırlanır çalışanlara yemekler
Römork üzerinde ağaç fıçılar
İçine doldurulmuş içecek sular
Çalışma saati paydosla biter
Köylü evine amale çadırına döner
Kimse dinlemez amelenin derdini
Çalıştıran haklı çıkarır kendini
Nerde bilinmez  amelenin güvencesi
Allaha emanet etmiş kendisini
Yol yordam bilmez bu insanlar
Sıtmadan gider bir bir canlar
Bunların bütün derdi çalışmak
Muhannete muhtaç olmamak
Çoluk çocuk çadırlarda rezil
Kimin umurunda ezil Allah ezil
Tarlalar onların geçim kaynağı
Böyle olmamalı kazın ayağı
Sahip çıkmalı insanımıza
Bırakılmamalı kardeşler
Zalimlerin acımasız insafına

Hadi Çağlar 2
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Tek sevdiğim

TEK SEVDİGİM

Sen karşımda öyle dururken
Baktıkça sana aşık oluyorum
Gözlerin gözlerine bakarken
Ben yanıp kül oluyorum
        Sensin benim tek sevdiğim
        Bir sevenin varsa oda benim
        Bacımın tacı gönlümün sultanı
        Sensin benim tek sevdiğim

Gün doğarken senle doğar
Sabahım var akşamım sensin
Sensiz yaşam beni boğar
Mutluluğum sen sevincim sensin
         Sensin benim tek sevdiğim
        Bir sevenin varsa oda benim
        Bacımın tacı gönlümün sultanı
        Sensin benim tek sevdiğim

Hadi ÇAĞLAR  18/08/96

Hadi Çağlar 2
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Tellim

TELLİM (şarkı)

Kozandan çıktım yola
Kayhan da verdim mola
Kız seni çok Sevi yom
Bu can kurbandır sana
 Ah tellim tellim
  Yüzü al benlim
  Cihanda yoktur eşin
  Benim tatlı dillim

Bu halimiz ne olacak
Akan sular durulacak
Ben sensiz yaşayamam
Dolanırım köşe bucak
   Ah tellim tellim
   Yüzü al benlim
   Cihanda yoktur eşin
   Benim tatlı dillim

Akşamdan vardım köye
Sana almıştım hediye
Duydum ki seni vermişler
Çarpıldım döndüm deliye
    Ah tellim tellim
    Yüzü al benlim
    Cihanda yoktur eşin
    Benim tatlı dillim

Hadi ÇAĞLAR   01 /10/14

Hadi Çağlar 2
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Tuğçem

                TUĞÇE M
Gözlerim dolar her gidişinde
Arkandan baka kalırım be Tuğçe m
Dualar ederdim sağ salim kavuşman için
Duygulanırım  bir acı hissederim yüreğimde

Mutluluklar uçuşur bana her bakışında
Ne kadar hırçın olsan da bu yaşta
Düşünüyorum da o çocukluk yıllarını
Arkamdan ağlardın kapıdan her çıkışımda

Ablanla el ele tutuşup parka giderdin
Salıncakta sallanır eğlenirdin
Ne kadar süslerdi annen sizi
Sen bir çiçektin herkesten güzeldin

Konu komşu seni çok çok severdi
Sevmekti onların bütün derdi
Omzumda taşırdım giderken
Tombul yanaklarını yiyesim gelirdi

Dedemlere gidelim diye tutturdun
Yürümek zor geldi bacağımı tuttun
Yorulduğunu anladım kucağıma aldım
Sevinçten uçtun şarkıları bir bir okudun

 Hadi çağlar             12.08.2013

Hadi Çağlar 2
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Tut elimi

TUT ELİMİ

Dışarda neler var görmüyor gözlerim
Dolaşmayı yürümeyi gezmeyi özledim
Mecalim yoktu tutmuyordu dizlerim
Tut elimi sevdiğim dosta gidelim

Bu hayat yatmakla geçmiyor gayri
Bir bir sayar oldum geçen günleri
Sağlığın yaşamda başkaymış yeri
Tut elimi sevdiğim dosta gidelim

Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin
Yataklara düşürüp acı ıstırap vermesin
Gerçek dost kötü günde yanımıza gelsin
Tut elimi sevdiğim dosta gidelim

Kaç yıl oldu bilmem bu derde düşeli
Bekliyor insan sıcak bir şefkat eli
Gönülde bakidir sevgilerin en güzeli
Tut elimi sevdiğim dosta gidelim

Yarınlar kime ne getirir bilinmez
Başa gelen çekilir bundan dönülmez
Hak taalaya hiçbir zaman sitem edilmez
Tut elimi sevdiğim dosta gidelim

Hadi ÇAĞLAR 04/02/19

Hadi Çağlar 2
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Utansın

UTANSIN

Elimi obamı görmeyeli yıllar oldu
Dayanmak güç içim hasret doldu
Emmi dayı konu komşu şimdi el oldu
Bizi bu hallere düşürenler utansın

Bir menfaat uğruna ana baba atılır mı?
Helal olan aşa ekmeğe haram katılır mı?
Düğün dernek kardeşsiz yapılır mı?
Bizi bu hallere düşürenler utansın

Bu âleme herkes göçmek için gelmiştir
Evliyalar enbiyalar hep iyiliği göstermiştir
Büyükler ayrılığa rıza göstermiş he demiştir
Bizi bu hallere düşürenler utansın

O köyde doğdum büyüdüm yoğruldum
Kimseyi incitmedim doğruluğa kul oldum
Dertlerimi unuttum hayra yordum
Bizi bu hallere düşürenler utansın

Bir anadan bir babadan olmuşuz
Ocaktan kopunca uzak durmuşuz
Bir elin parmağı iken şimdi el olmuşuz
Bizi bu hallere düşürenler utansın

Kimse aldanmasın fesada fitneye
Bir anlık ömür için düşme kine hasede
Hep sevdim ihanet etmedim neslime
Bizi bu hallere düşürenler utansın

Hadi ÇAĞLAR   01/04/12

Hadi Çağlar 2
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Ülkü

ÜLKÜ

Bu ülkü gönülde hayat bulunca.
Bitmez bu aşk ömür boyunca.
Sönmez volkan sonsuza denk,
Bu vücuttan ta ki can çıkmayınca.

Bayrağı taşımak kutsal bir görevdi.
Nice yiğitler bu uğurda can verdi.
Ne koltuk ne mevki ne çıkar,
Hepsi vatan millet bayrak dedi.

Bu uğurda ne zorluklar gördük
Köhne fikirleri maziye gömdük
Kimse başkaldıramazken bize
Koltuk kavgası uğruna bölündük

Hadi ÇAĞLAR   01/01/19

Hadi Çağlar 2
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Ülküm

Suya susar gibi sana susadık
Yollara düştük hiç usanmadık
Bu kutlu yola baş koyduk
Çoğaldıkça daha da çoğaldık

Hedef kızıl elma ona koştuk
Mehter marşlarıyla coştuk
Düştük kalktık yıldıramadılar
Bozkurt otağında buluştuk

Ortaya bir mücadele koyduk
Kimiz şehit kimiz gazi olduk
En büyük darbe kendimizden
Ayrıştık ayırdılar artık yorulduk

Hadi Çağlar 2
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Ümitsiz aşk

ÜMİTSİZ AŞK

Boş yere uğraşma.
Peşimden koşma.
Aklından çıkar beni,
Aman bana bulaşma.

Sen başka ben başka.
Uzak dur yanaşma.
Gönül kapım kapalı,
Açılmıyor bu aşka.

Sakın başkasına inanma.
Hayallerine aldanma.
Aşkı onurunla yaşa,
Bu aşka yelken açma.

Sen başka ben başka.
Uzak dur yanaşma.
Gönül kapım kapalı,
Açılmıyor bu aşka.

Hadi ÇAĞLAR 14.05.16  SA.00.40

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Üşüyorum

ÜŞÜYORUM
Geceleri ayaz
Yanar evlerde sobalar
Bacalardan tüter duman
Yalnızım sokakta
Üşüyorum
Ne sığınacak bir ev
Ne tanıdık biri
Yürürken yavaş yavaş
Bir eve rastladım
Harabe mi harabe
Sığındım usulce
O günü geçirmek
Korunmak amacım
İnsanlık ölmüş
Kimse kimseye acımaz
Sormaz kimse halini
Anlamazlar zaten
Anlatamazsınız
Karton parçalarını
Yere serdim
Kıvrılıp uzandım
Eski gazeteleri
Örttüm üstüme
Uyuya kalmışım
Sabah olduğunda
Üşüyordum
Hem açlıktan
Hem soğuktan
Üşüyorum
Yoksulluğum dan
Üşüyorum
Kader mi desem
Ama her şey
Toplumun duyarsızlığından

Hadi çağlar 21/07/2018

Hadi Çağlar 2
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Var

              VAR

Ne arayanım ne de soranım var
Yağan yağmurum boranım var
Çaresizim çözemedim aklım almıyor
Yara ab türlü türlü kulların var

Kimi nalına vurur kimi mıhına
Kimi sahip çıkar kimi ihanet eder yurduna
Sen ne kadar dürüst olursan ol
Kâr etmiyor sütü bozuk  kuluna

Hadi çağlar

Hadi Çağlar 2
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Vatan bir bayrak bir

VATAN BİR BAYRAK BİRDİR (15 Temmuz şehitlerine armağan)
Bu millet birbirinden vazgeçmez
Bizi yıkmaya kimsenin gücü yetmez
Ayrılık çeşmesinden asla su içmez
Çünkü vatan bir bayrak birdir.

Kardeşçe yaşadık bu topraklarda,
Beraber savaştık vatan sathında,
Ayıramazlar bizi ne yapsalar da,
Çünkü vatan bir bayrak birdir.

Sağ dediler sol dediler olmadı.
Dine el attılar hayat bulmadı.
Yaptıkları hesaplar tutmadı.
Çünkü vatan bir bayrak birdir.

Yoktur birbirimizden farkımız.
Kararmayacak ülkem için bahtımız.
Mutlu olmak bizimde hakkımız.
Çünkü vatan bir bayrak birdir.

Ecdadımız birbirinden kopmadı.
Hak yolundan hiçbir an sapmadı.
Kendi insanımıza kem gözle bakmadı.
Çünkü vatan bir bayrak birdir.

Vatanı için toprağa düşen sendin.
Düşman seline bedenindi bendin.
Şehit oldun hainlere ders verdin.
Çünkü vatan bir bayrak birdir.

Hadi ÇAĞLAR   13/11/2016

Hadi Çağlar 2
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Vay be

VAY BE

Vay be bebeğim
Atom gibisin
Patlarsan yok edersin
Vay be sen neymişsin

Vay be bebeğim
Sen delisin
Yerinde durmuyorsun
Kıpır kıpır oynuyorsun

Vay be bebeğim
Ceylan gibisin
Yürümen yürek hoplatır
Düşmanları çatlatır

Vay be bebeğim
Bu sen misin?
Endamın bir başka
Herkes kim bu demiş

Vay be bebeğim
Melek gibisin
Görenler âşık olur
Cenneti sende bulur

Vay be bebeğim
Ne haber
Sensiz günler beter
Sana sosuz sevgiler

Hadi ÇAĞLAR     28 /1014

Hadi Çağlar 2
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Vay halimize

VAY HALİMİZE

Gökyüzünde yıldızları seyrederken
Akşamın karanlığında dalar giderim
Yıkılmış bir gönül hikâyesinin ezikliği
Çıkmaz bir kurşun gibi dolanır vücudumda
Ben böyle yaşamaya alıştım
Hiçbir şeye aldırmıyorum
Hayata tutunmaya çalışıyorum
İçimde kopan fırtınalara rağmen
Şükrederim beterin beteri var diye
Hayat çok acımasız
Nerde ne gelecek başına bilemezsin
Kimse kimseyi tanımaz
Öyle çıkılmaz girdabın içinde
Dolanır durur kurtulamaz
Zaman çok kötü
Çocukların anneyi babayı
Sokağa attığı öldürdüğü
Babanın çocukları katlettiği
Cinsel istismarların
Kadın cinayetlerinin artığı
Çalkantılı bir dönemde yaşıyoruz
İçimiz beyin özürlü dolu
Haklılıklar haksızlığın esiri
Yalanların doğruluğun piri olmuş
Haram yiyenler
Helal kazananların bey efendisi
Gayrı meşru para babaları
Namussuzluğu rehber edinmiş
Ahlaksızlık sokaklarda cirit atarken
Bunlara mı yanayım
Kendi derdime mi?
Kıyamet alametleri dolaşır yeryüzünde
Allah yardımcımız olsun
Her şey karışık vay halimize

Hadi ÇAĞLAR       17/03/18

Hadi Çağlar 2
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Vefasız

Deli gibi severken
Terk edip gittin birden
Şaşırdım kaldım ortada
Senden bunu beklemezken
İnsafsızsın insafsız
Dostluk bilmez vefasız

O geçen günlerimizi
Keşke yaşamamış olsaydık
Madem çekip gidecektin
Bu aşkı hiç yaşamasaydık
İnsafsızsın insafsız
Dostluk bilmez vefasız

Hadi Çağlar 2
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Viran

Gün doğdu sabah oldu
Gönlüm hüzünle doldu
Bu yıl da kurak geçti
Bağım bahçem viran oldu

Meyve dalında kurudu
Susuzluk her şeyi vurdu
Allah tan gelene amenna
Mahsulümüz viran oldu

Bütün otlar sarardı soldu
Kıtlık yaşamımızı vurdu
Bu sene kısmet buymuş
Hayatımız viran oldu

Yiyecek içecek azaldı
Ekinler tarlada kaldı
Emekler heba oldu
Umutlar bitti viran oldu

Yiyecek kalmadı yazıda
İlaç oldu canlılara azıda
Kayboldu börtü böcek
Gönüller viran oldu

Hadi Çağlar 2
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Vur

            VUR

Korkma yürü Türkün türküsünü söyleyerek
Ödün verme başını dik tut ya rab diyerek
Bin tepesine indir yumruğunu vur acıma
Düşmana aman verme onu küçümseyerek

Vatan için ölmek varken gerisi yalan
Kâfir zulmüne boyun eğmez imanı olan
Öyle vur ki helak olsun bu hainler
Gazabına uğrat leşleri olsun geride kalan

Anasından doğduklarına pişman et
Amerika’n uşaklarına Afrin’i dar et
Topunla tüfeğinle vur kâbusu ol
Firavun soyuna Suriye’yi mezar et

Hak talaya bir bir ulaşır şehitlerim
Kanları yerde kalmasın yiğitlerim
Postallarınızla vura vura ezin kafalarını
Kökü kazınsın yeryüzünden bu itlerin

Hadi ÇAĞLAR

Hadi Çağlar 2
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Vur Elleri

 VUR ELLERİ
Vur elleri elleri de
Görelim güzelleri
Döne döne oynasın da
Âlemin güzelleri
Döne döne oynasın da
Şangırdasın zilleri

Bir oyana bir buyana
Kıvrılır bedenleri
Ne de güzel oynuyor da
Köyümün güzelleri
Döne döne oynasın da
Şangırdasın zilleri

Görenleri mest ediyor
Şakırdayan elleri
Döne döne oynasın da
Meydanların gülleri
Döne döne oynasın da
Şangırdasın zilleri

Hadi ÇAĞLAR  03.05.18

Hadi Çağlar 2
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Yağmur

Bizim köye yağmur yağmaz
Ektiğimiz arpa, buğday olmaz
Kurur gider verim alınmaz
Yağdır Mevla’m yağmurunu

Gökte bulutlar görünmez
Bekleriz umutlar tükenmez
Senin neye gücün yetmez
Yağdır Mevla’m yağmurunu

Çoluk çocuk toplanıp yol aldık
Dua için göl kenarına vardık
Kurban kesip  sana yalvardık
Yağdır Mevla’m yağmurunu

Bütün canlı hasret suya
İçemiyor doya doya
Hasret kaldık ıslanmaya
Yağdır Mevla’m yağmurunu

Kuraklığa yok çaremiz
Tükendi bitti ekmeğimiz
Aç susuz tükendik hepimiz
Yağdır Mevla’m yağmurunu

Şu dilsizler yüzü hürmeti
Darda bırakma ümmeti
Gökten indir bereketi
Yağdır Mevla’m yağmurunu

Heder olmasın emeğimiz
Erimiş kurumuş bedenimiz
Buna dayanmaz yüreğimiz
Yağdır Mevla’m yağmurunu

Hadi Çağlar 2
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Yağmuru Sevmiyorum

YAĞMURU  SEVMİYORUM
Bir dağ köyünde
Anam doğurmuş beni
Doğayla iç içe
Haşır neşir büyüdüm
Bir tarafta orman
Diğer yanda hayvanlar
O güzelim kuş sesleri
İnsanın ruhunu okşar
Rahatlar bütün bedenler
Köylük yerde
Şafak söker sökmez

Hayvanların bağırtısı
Bir birine karışır
Horozlar öter
Tavuklar gıdaklar
Köpekler havlar
Kuşlar cıvıldaşır
Kadınlar koşar ahıra
Sağar inekleri
Erkekler düşer
 Birer birer
Tarla yollarına
Kiminin omuzunda kazma
Kimininkinde kara saban
Önlerinde öküzler
Tozu dumana katarak
Yürürler tozlu yolda
Bir başka köyde yaşam
İmece vardır
Mağduriyet yaşanmaz
Köy merası geniş
Toplanır çocuklar
Gruplar halinde
Kimi çelik çomak
Kimi kör ebe oynar
Kimi topaç çevirir
Kimi uçurtma uçurur
Mutludur herkes
Hallerine şükrederler
Yaz bir başkadır
Yakar kavurur sıcaklar
Ayak yalın dolaşayım desen
Toprağa basamazsın
Yakar tenini su toplar
Eli nasırlı insanlar
Analarım bacılarım
Aksakallı dedeler
Yünleri tiftikler ebeler
Kimi kirmen çevirir
Kimi eldiven çorap örer
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Sohbetler koyulaşır
Birlikte işler kolaylaşır
Hasatlar kaldırılır birlikte
Kışlık erzaklar hazırlanır
Sonbahar girince
Kurutulur sebzeler meyveler
Öbeklenir hayvanlar için otlar
Saplar saman yapılır
Okul ihtiyaçları
Alınır şehirden
Önlükler dikilir grazetten
Bir başkadır bur da hayat
Kış geldi mi toplanırlar
Ya ocak başına
Ya soba etrafına
Hikayeler anlatılır
Dilden dile dolaşanlardan
Bazen kendimizi
Bulurduk hikaye içinde
Öksüz büyüdüm 
Dedem baba ebem ana olmuş
Tarlada çalışırken yağmur yağmış
Bir ağacın altına sığınmışlar
Yıldırım düşmüş Üzerlerine
Oracıkta ölü vermişler
Aklım erdiğinde anlattılar
Ne zaman yağmur yağsa
İçim yanar
Ağlarım yalnızlığıma
Kaderime ağlarım
Ana demeyi
Baba demeyi
Sarılmayı
Okşanmayı özledim
İşte ben bu yüzden
Doğayı severim amma
Yağmuru sevmiyorum
Her yağışında
Onları hatırlıyorum

                   HADİ ÇAĞLAR   21 /  11  /  19

Hadi Çağlar 2
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Yaktı Beni

YAKTI BENİ

YEMİN ETTİM SEVMEMEYE
BİR KERE SEVDİM
BİN PİŞMAN OLDUM
AYRILDIK GÖZYAŞLARIYLA
   TANRIM BU AYRILIK BANA
   ÖLÜMDEN BETER OLDU
   SEVGİLİNİN ÖZLEMİ
   YAKTI BENİ KAVURDU

MUTLULUKTU YOLUMUZ
ŞİMDİ ODA FES OLDU
ALNA KONAN BUSELER
EBEDİYYEN KAYBOLDU
   TANRIM BU AYRILIK BANA
   ÖLÜMDEN BETER OLDU
   SEVGİLİNİN ÖZLEMİ
   YAKTI BENİ KAVURDU

HADİ ÇAĞLAR    25 .03 .1986

Hadi Çağlar 2
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Yalan

YALAN
Kim demiş seni sevmediğimi
Kalbimde yer vermediğimi
Yalan yalan yalan
Aşkındır içimde yanan
Yalan yalan yalan
Sana adanmış bu can

Kim demiş senin için ölmediğimi
Rüyalarda görmediğimi
Yalan yalan yalan
Hasrettir içimde yanan
Yalan yalan yalan
Aşkındır gönül yaram

Hadi ÇAĞLAR   12/12/2017

Hadi Çağlar 2
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Yanıyorum

YANIYORUM

Yıllar sonra gördüm seni
Bir heyecan tuttu beni
Ateş sardı bedenimi
Yanıyorum yanıyorum

Gözlerimden yaşlar aktı
Başıma şimşekler çaktı
Titredi bedenim ter attı
Yanıyorum yanıyorum

Tutuldu dilim lal oldu
Boğazımı hıçkırık boğdu
Yüreğim yandı ateş doldu
Yanıyorum yanıyorum

Tut elimi kurtar beni
Özledim yıllarca seni
Güneş vurdu yaktı teni
Yanıyorum yanıyorum

Hadi ÇAĞLAR  07/04/18

Hadi Çağlar 2
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Yaralıyım

YARALIYIM
Aşk yolunda yorgunum.
Koşa koşa yoruldum.
Kimse bilmez derdimi,
can evimden vuruldum.
Yaralıyım yaralı.....
Sana vurgun olalı...
Bu acılar tükenmez....
Felek vurdu vuralı...
Bu aşk böyle yürümez.
Geleceği görünmez.
Duygular bir olmazsa.
Tam gönülden sevilmez.
Yaralıyım yaralı...
Sana vurgun olalı...
Bu acılar tükenmez...
Felek vurdu vuralı...
H.ÇAĞLAR 28/08/2016

Hadi Çağlar 2
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Yarınlar yaşam dolu

      YARINLAR YAŞAM DOLU
Doğaya gözlerimi açtığımda…
Seni gördüm!
Taptazeydin hayat doluydun.
Kopardım seni tüm çiçekler arasından…
Benimsin diye!
Okşadım yapraklarını,
Buram buram kokuyordu avuçlarımda.

Solmak yok artık!
Benim  için yaşayacaksın.
Besleyip büyüteceğim seni!
Tohumlanıp kök salacaksın…
Hayat bahçemde.
Bir ömür seni ve ürünlerini seveceğim,
Bak yarılar yaşam dolu.

           Hadi ÇAĞLAR     1980

Hadi Çağlar 2
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Yarim

                 YÂRİM
Yârim bana haber salmış,
Alsın beni götürsün diye.
Çaresiz kaldım gidemedim,
Evim barkım yoktur diye.

Gurbete vurdum kendimi,
Geçim derdi zordur diye.
Sevgimi içime gömdüm,
Mutlu bir yuva kursun diye.

Yıllar geçti aradan,
Geldim yârimi görürüm diye.
Kara topraklar yutmuş onu,
Kahroldum yârim yârim diye.

HÜ da istemezse kul kavuşmaz.
Dualarım seninle affet diye.
Fani dünyaya sitem olmaz.
Yapamam isyankâr olurum diye.

Hadi ÇAĞLAR   13.05.16  Saat.23.00
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Yaşamaya bak

 YAŞAMAYA BAK

TAKMA KAFANA HİÇ BİR ŞEYİ
BİTMEZ BU ÂLEMİN DERTLERİ
DÖNÜLMEZ BU SAATTEN SONRA GERİ
UNUT HER ŞEYİ YAŞAMAYA BAK

ANLAMAZSIN YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR
BAŞINA GELECEKLERİ KİM BİLEBİLİR
HAYAT GÜZELDİR KÖTÜYÜ İYİYE ÇEVİR
UNUT HER ŞEYİ YAŞAMAYA BAK

GÜL DALINDA İNSAN ÇOCUKKEN GÜZEL
YAŞLANDIĞINDA ARKADAŞ OLUR EZEL
AH VAH KAR ETMEZ GEÇER ZAMAN OLUR GAZEL
UNUT HER ŞEYİ YAŞAMAYA BAK

DOST AHBAB HEP BİRLİKTE
GÜZELLİKLER YEŞERİR O YÜCE SEVGİDE
GEÇİRME ÖMRÜNÜ BEYHUDE
UNUT HER ŞEYİ YAŞAMAYA BAK

Hadi ÇAĞLAR       21/01/2015

Hadi Çağlar 2
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Yaşıyoryz işte

YAŞIYORUZ İŞTE

Paramız yok pulumuz yok
Yere serecek çulumuz yok
Yaşamaksa yaşıyoruz işte
Barınacak evimiz yok

Ekmeğimiz aşımız yok
Suçumuz günahımız yok
Yaşamaksa yaşıyoruz işte
Su içecek tasımız yok

Avareyiz işimiz yok
Dert çok derman yok
Yaşamaksa yaşıyoruz işte
Sahip çıkan pirimiz yok

Fakirlikten hiç korkmayız
Doğru yoldan sapmayız
Yaşamaksa yaşıyoruz işte
Harama dönüp bakmayız

Şükretmesini biliriz
Ne bulursak onu yeriz
Yaşamaksa yaşıyoruz işte
Kimseye minnet etmeyiz

Kaderden dönülmez
İşimiz hiç görülmez
Yaşamaksa yaşıyoruz işte
Yaradan’a sitem edilmez

Hadi ÇAĞLAR    19/04/18

Hadi Çağlar 2
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Yayla

YAYLA

Torosların yaylasına ulaşıp durduk
Ayaklarımıza kara su indi yorulduk
Sarp yollardan yürüdük gün boyu
İndirdik yüklerimizi çadırları kurduk

Çoluk çocuk gitti yakacak toplamaya
Koyunları keçileri saldık otlamaya
Çobanıdır kangal köpekleri hayvanların
Cesaret edemez yırtıcılar saldırmaya

Yanımızdan kaynar pınarlar çağlar
Soğuktur suyu içenin yüreğini dağlar
Kar suyundandır sanki gözeleri
Dokunsan suya bütün bedenin sızlar

Temizdir yaylanın havası suyu
Göğe uzanır ağaçlar salınır boyu
Türlü çiçekler açmış dağda bayırda
Dolaşır üzerinde böcekler gün boyu

Baharda doğa uyanmış canlanmış
Sanki her taraf yeşile boyanmış
Arılar bal için çiçekleri geziyor
Kovanlar yan yana  sıralanmış

Bir kız iner dağdan aşağı yolaktan
Eğilip su içti yar dibindeki yalaktan
Başını kaldırıp yavaşça bana baktı
Gözümü alamadım o kiraz dudaktan

Daha on altısında sırtında şeleği
Topukları dövüyor örülmüş beliği
Şalvarı bacağında yağlığı başında
Üzerinde yaşıyor Yörük geleneği

Etrafta keklikler gezinip ötüyor
Çadırlardan dumanlar tütüyor
Çobanlar hayvanları koymuş ağıla
Sağılan sütler bakraçlara dökülüyor

Sonbaharda yayladan göçler başlar
Obaya döner herkes burada kışlar
Satılır pazarda yapılan peynirler
İhtiyaçlar alınır çocuklar okula başlar

Had, ÇAĞLAR  19/02/19
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Yeter

YETER

Yeter Allah'ım çektiğim yeter.
Buradan Hizana yol olur gider,
Bir ben miyim suçlu kulun?
Affına sığındım bitsin bu keder.

El açıp dualarla kapına geldim.
Ömrümce bu hayatta acılar derdim.
Yeter Allah’ım ıstıraplar yeter.
.Çeke çeke bak ne hale geldim

Feleğin sillesini her zaman yedim.
Bu gün yarın derken  tükendim.
Güzel günlere hasret eklendi.
Mutluluğu beklerken göze geldim

Hadi ÇAĞLAR    12/09/2017
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Yeter allahım

YETER ALLAHIM

Dünyamı bana küsmüş ben mi dünyaya
Yaşamadan ölmüşüm yaşıyorum diyemem
Tüm dertleri yükledin sardın başıma
Yeter Allah’ım yeter dahasını çekemem

Etrafıma bakıp ta her gece ağlıyorum
El açıp huzuruna geldim ya rap
Günahkar ben miyim buna yanıyorum
Yeter Allah'ım yeter dahasını çekemem

Hadi ÇAĞLAR   1987

Hadi Çağlar 2
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Yetmiyor

YETMİYOR
Seni içen gözlerim
Doyumsuzdur doyumsuz
Seni seven şu kalbim
Huzursuzdur huzursuz

Sana ne kadar baksam
Yemiyor yetmiyor
Seni ne kadar sevsem
Özlemin hiç bitmiyor

Ellerimde hep resmin
Bakmak bana yetmiyor
Ayrılmak öyle zor ki
Özlemin hiç bitmiyor

Sana ne kadar baksam
Yetmiyor yetmiyor
Sevgi dolu gönlümde
Özlemin hiç bitmiyor

Hadi ÇAĞLAR    04/10/87

Hadi Çağlar 2
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Yok

                 YOK
BENDEN SANA FAYDA YOK
DERT ARARSAN BENDE ÇOK
TATLI SÖZLERE ALDANMAM
SENLE MUTLU OLAMAM

            BİR ÜMİT Mİ YOK
            SUÇ BENİM Mİ YOK
            ÖYLEYSE KAYBOL GİT
            AŞK BİTTİ ÇARE YOK

İÇİMDE SEVGİ KALMADI
AŞK MI BİR YALANDI
DÖNEMEM ARTIK SANA
HAK VER SENDE BANA

            BİR ÜMİT Mİ YOK
            SUÇ BENİM Mİ YOK
            ÖYLEYSE KAYBOL GİT
            AŞK BİTTİ ÇARE YOK

GİDERİM ARTIK BURADAN
GELME SAKIN ARKAMDAN
YALNIZLIĞA DEMİR ATTIM
AYRILMAM BU LİMANDAN

            BİR ÜMİT Mİ YOK
            SUÇ BENİM Mİ YOK
            ÖYLEYSE KAYBOL GİT
            AŞK BİTTİ ÇARE YOK
                                      H.ÇAĞLAR 11/02/15

Hadi Çağlar 2
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Yok yok

Hak hakikat nerede
Takip eden kimse yok
Tartmaz adalet terazisi
Kefesinde kilesi yok

Ne oldu böyle bize
Haklı haksız bilen yok
Düşmüşler nefsin peşine
Helali haramı bilen yok

Dünya fanidir herkese
Baki olanı bilen yok
Kimi gelir kimi göçer
İbret alıp dönen yok

Hani anan hani baban
Atasını gören yok
Bastığımız toprakların
Kıymetini bilen yok

Kaldık yalnız buralarda
Akranlardan eser yok
Dünyanın düzeni hakta
Doğru yolda gideni yok

Herkes kendi âleminde
Eşi dostu bilen yok
Nicedir bilinmez halleri
Arayıp ta soranı yok

Hastalar yatar yatakta
Geleni gideni soranı yok
Garipler yatar sokaklarda
Bir yuvaya koyanı yok

Bilinmez insan kıymeti
Sevdirecek serveti yok
Bozulmuş ahlak düzeni
Öğüt verecek büyük yok

Yoksulun açılmaz kapısı
Giyeceği kürkü yok
Maddedir her şeyin başı
Beden var ruhu yok
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Yok-2

  YOK-2

O güzelim yılarda
Eskilerden eser yok
Her şey hala hafızada
Olanlardan eser yok

Etrafıma baktığımda
Akranlardan eser yok
İçim yanar andığımda
Halimden anlayan yok

Ağaç çardak altında
Yanımda kimse yok
Şöyle bir uzandığımda
Konuşacak kimse yok

Akşam olup yattığımda
Gözlerimde uyku yok
Sabah olup uyandığımda
Sofrada oturan kimse yok

Konuşacak çok şey var da
Dinleyecek kimse yok
Kaldım dertler altında
Çare olan kimse yok

Gözlerim ağladığında
Yaşlarını silen yok
Güç kuvvet bastonda
Düştüğümde tutan yok

Gözlerimi kapadığımda
Ağlayacak kimse yok
Şu toprağa konduğumda
Dua okuyacak kimse yok

Hadi ÇAĞLAR   18/04/20
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Yol alır giderim

Savrulurum kuru yaprak gibi
Rüzgâra kapılır uçar giderim
Bilinmez âlemin yolcusuyum
Sonsuza doğru  süzülür giderim

Yaşanmış yaşanmamış ne varsa
Koltuğumum altına çalar giderim
Yüklenmişim dünyanın yükünü
Kaderime inanır yol alır giderim

Hadi Çağlar 2
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Yörük kızı

Yörük kızı yayıktan doldurur ayranı
Kınalı eller sunarken titretir bu canı
Öyle bir bakışı varki aman Allahım
Sanki torosların bulunmaz ceylanı

Allı yemeni dolamış salınır karşımda
Daha gencecik on üç on dört yaşında
Sevsem mi sevmesem mi ey gönül
El alem ne der bu genç yaşımda

Hadi Çağlar 2
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Yuh olsun

        YUH OLSUN

Halk olmazsa devlet olmaz
İnsanı yaşatmayan vallahi onmaz
Vicdanı merhameti olan halkı soymaz
Halktan çalıp doyanlara yuh olsun

Köylü esnaf memur işçi emekli
Avuturlar vaatlerle hepsi çileli
Sosyal devletin mağdurları çok dertli
Emeği masada satanlara yuh olsun

Vergi yükü altında milleti ezdirirler
Her yıl arttırarak canından bezdirirler
Fakirden alıp zengine methiye dizdirirler
Ücretlinin hakkını yiyenlere yuh olsun

Her zenginliğin arkasında vurgun yatar
Helal ile haramı birbirine katar
Beytülmale el uzatanlar cehennemde saf tutar
Yetim hakkı yiyip örtenlere yuh olsun

Elektrik akaryakıt telefon doğalgaz
İnsafınız kurusun indirin biraz
Halkımızı görmeyin artık yolunacak kaz
Sırtımızdan servet yapanlara yuh olsun

Namertlere rahmet okuyanlara
Çıkarlar için suçluları koruyanlara
Masumlara acımayıp kapıya koyanlara
Hakkın yanında olmayanlara  yuh olsun

Hadi ÇAĞLAR         30/01/1992

Hadi Çağlar 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yürüyorum

 YÜRÜYORUM

Soğuk bir kış günü
Kar düşmüş sokaklarda
Aklımda sen
Gönlümde sen
Sönmemiş umutlarla
Yürüyorum…
Sana olan sevgimle
Aşk dolu kalbimle
Gönül bahçene
Yürüyorum…

Yağan yağmurla
Islanan bedenimle
Sana hasret yüreğimle
Kendimden geçmiş
Yürüyorum…
Affına sığınarak
Umutlara tutunarak
Gönül bahçene
 Yürüyorum…

Hataların kurbanıyım
İşlenmiş suç ortağıyım
Bu aşkın tutsağıyım
Çaresizliğin içinde
Yürüyorum…
Tabuları yıkmaya
Mutluluğu tatmaya
Gönül bahçene
Yürüyorum…
Hadi ÇAĞLAR   15/12/2017

Hadi Çağlar 2
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Zarife

               ZARİFE

Yoksul mahallenin güzel perisi Zarife
Kırıta kırıta yürürken o dar sokak da
Aldırmazdı sözlü tacizlere öflere
Delikanlılar baka kalırdı arkasından

Kimse cesaret edemezdi konuşmaya
Erkeksi bir yapısı kuvvetli bir çenesi vardı
Kimseye pabuç bırakmazdı dersini verirdi
Gazabına uğrayan yanaşmazdı bir daha

Dökülmüş sıvası taştan bir yapıda
Annesi ile birlikte yaşar zarife
Küçük yaşta babası hakka kavuşmuş
Evin direği anası ile birlikte yaralanmış

Ah be Zarife ne olacak bu benim halim
Uzaktan bakmakla yetiniyorum sana
Giremiyorum demir atmak için limanına
Her seferinde karaya oturuyorum

Bu kasaba  insanı baştan çıkarır
Yararlanmak için herkes yanaşır
Ellerine fırsat geçti mi acımazlar
İnsanlık ölmüş  be Zarife’m .

Hadi ÇAĞLAR              24/04/15

Hadi Çağlar 2
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