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-“ Çekebilir-misin Yüreğimin Resmini.-“

Marifet değil, çiçek,
Börtü böcek resmetmek.
Mesafeyi zorlasan,
Maki-neni zumla san.
Kalbimin içini,
Daha içini görebilir misin.?
Çekebilir-misin yüreğimin resmini.?

Celal Çetin
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-“ Dosta tavsiye.”-

Dosta tavsiye, acı amma gerçek.
Sanma senin başına gelmeyecek.
Sahte dostların sıra bekleyecek.
Namusuna helal getirme dostum.

Dara düşmeden deme dostlarım var.
Hayat bugün değil, birde yarın var.
Sırasını bekleyen dostların var.
Ne namus bilirler nede ar dostum.

Şartlar, seni her ne kadar zorlasa.
Ve hatta, dostların seni horlasa.
Durumlar çok vahim, çıkmazda olsa.
İnce yerlerinden bahsetme dostum.

Nefesin koksa, açlıktan gebersen.
Zayıf noktanı ele, göstermesen.
Dik yürü, kuyruğu dik tut gene sen.
Kürdanı dişte, ihmal etme dostum.

Tecrübeyle, yaşanmış sabit hani.
Kolay lokma olma, yutarlar seni.
Acizane tavsiyem, dinle beni.
Kanayan yaranı elletme dostum.

Düşenin dostu olmaz, düşme dostum.
Dost gerçeği söylermiş, küsme dostum.
Düşmanımın düşmanı, benim dostum.
Sahte dostluklara güvenme dostum.

Celal Çetin
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" Affet bizleri Allah”ım."

Sitem ettik zaman zaman,
Dem vurduk fakirlikten.
Habersizdik verdiğin bir uzvun,
Ne büyük zenginlik olduğundan.
Ayakkabısı veya çorabının eksikliğinden,
Şikâyetinin yersiz oluşunu.
Ayağı olmayanı görünce anlıyor insan,
Kim kaça satar,
Rahatça kaşığı kavrayan parmaklarını.?
İsyanımızdan sana sığınırız.
Affet bizleri Allah”ım.

Celal Çetin
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" Aşk..! "

Aşk, dillerde olursa laf. Fikirlerde kalınca gaf. Gönüllerde olunca saf.
Aşk aşamadır arkadaş.

Tüm sevgiler Ona çıkar. Engeller yolları tıkar. Sevda nice bentler yıkar.
Aşk aşanadır arkadaş.

Aşk çoğalır yaşandıkça. Şevki dosta uzandıkça. Yollar açar tıkandıkça.
Aşk aramadır arkadaş

Gülü bulan olur bülbül. Yar elinden alır sümbül. Bineceği olur düldül
Aşk yaşamadır arkadaş.

Aşk bir şarkı bir şiirdi. Mecnuna çöller gezdirdi. Ferhat’a dağlar deldirdi.
Aşk dramadır arkadaş.

Ömürler kısa vakit az. Aşk, âşıklara eder naz. Tarifsizdir âşıkta haz.
Aşk anlamadır arkadaş.

İnsanı Dünyaya saldı. Âdem muammaya daldı. Hevasında Havva vardı.
Aşk insanadır arkadaş.

Şiir yazdım dostlar size. Yakışsın istedim bize. Her mısrası sekiz dize.
Aşk zanaat dır arkadaş_________()

Celal Çetin
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" Bir sen daha bulunmaz.! "

Düşenin dostu olmaz.
Düşmemelisin dostum.
Dost acı söyler.
Küsmemelisin dostum.!

Eşek çamura çökende,
Sahibinden kuvvetlisi olmaz.
Seni en iyi sen bilirsin.
Bir sen daha bulunmaz.!

Celal Çetin
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" Cesaretin var mı, Bir daha bakmaya Gözlerime.? "

Bir hatırlatayım dedim,
Gözlerimin mavisini.
Kim bilir, işe yarar belki.
Belli ki unutmuşsun,
Hastayım gözlerine demeyi.
Ne oldu, iyileş timi yaran,
Şifa mı oldu geçen zaman.?

Celal Çetin
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" Demir leblebi "

Dünyaya gelenden sual sorulmaz.
 Ahrete gidenden haber alınmaz.
 Hayal ile de, Yaradan bulunmaz.
 Kul gözüyle bakana, Hak görülmez.

 Yar candır, Ondan gayrisi sevilmez.
 Gel olmadan asla, Ona varılmaz.
 Gönül’e akmadan, sırra eritmez.
 İlim ile tanınır, Hak görülmez.

 Çirkinlere methiyeler dizilmez.
 Güzele, güzelliğe doyum olmaz.
 Kısmetsizlere, define rastlamaz.
 Şeriat da haktır, Hakir görülmez.

 Her damla ondandır, Ona varamaz.
 Deryaya karışan damla olamaz.
 Hazine sırlı, kolay bulunamaz.
 Sermaye olmadan da, Hak görülmez.

 Hak olmadan, kul bu sırrı çözemez.
 Boya boyacısını seyredemez.
 Hak dilerse, gayrisini gördürmez.
 Kimler demişse yalan, Hak görülmez.

 Odun ateşe atılmadan yanmaz.
 Kül olan ateşini nasıl bilmez.?
 Doğru demişler, kul Hakkı göremez.
 Celal Hak, haksızlara hak görülmez.

Celal Çetin
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" Ey Yar.! "

Senden başkasını görmedim, göremedim,
Gönül gözümle baktığım hiç bir yerde.

Yarattığın her varlık,
Var ettiğin ortamla, mükemmel bir uyum içinde.

Bu ahengi, bu akordu, kim nasıl yapabilir?
Bütünün değil amma nesneler,

Senden esen yeller, gözlerime vuran gölgeler.

Celal Çetin
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" Ne Çıkar? "

Şiir benim, Âlemde okunurum.
Yorum ile dokunsam ki ne çıkar?

Elin olsun Cennet ile Cehennem.
Sahip ile sokulsam ki ne çıkar?

Âlemde Âdem dedikleri menem.
Esma ile okunsam ki ne çıkar?

İlahi aşka dem vurmuşum senem.
Kol ile kanat çırpsam ki ne çıkar?

Teni ısıtan aydınlatan fersem.
Kara ile anılsam ki ne çıkar?

Senin ile başım semaya değem.
Sevdan ile yok olsam ki ne çıkar?

Aynada görülen bensem suretsem.
Sen ile şekil alsam ki ne çıkar?

Sansür ile Enel-Hak'ı diyemem.
Mansûr ile söylesem ki ne çıkar?

Celal ile halim Kemale ersem.
İsmim ile birlesem ki ne çıkar?

Celal Çetin
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" Para.! "

"Şu para diye andığımız nesne.
Hani, it yemez de derler ona ya.
Öyle olmazları olduruyor ki,
Gücünü küçümsemek ne mümkün.
Anayı kızdan, kızını yardan ayırıyor.! "

"Ona, tapanlar bile var.
Hâşâ, ALLAH değil biliyorum.
Amma, Ona yakın bir şey,
Nedense, böyle diye sim geliyor.
Sözü dilden, kimini dinden ayırıyor.! "

"Gelişi kaplumbağa misali,
Aheste aheste ve cilveli.
Gidişte Tavşana benzer her hali.
Onun için birbirini yiyor ahali.
Kimisi bedeni candan ayırıyor.! "

Parayla saadet olmaz deseler de.
Diyende inanmıyor söylediğine.
Sitem ile sövülse de mucidine,
Ucubenin yeri bir başka bende.
Şükredeni doyumsuz dan ayırıyor.! "

”Ben onu çok, ama çok sevdim,
Nedense o beni hiç sevmiyor.
Para Tren, cebim istasyon.
Düdüğü çaldığı gibi gidiyor.
Beni kardan, kendini Gardan ayırıyor.! ”

Celal Çetin
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" Seveceksen.”

Seveceksen, ederim bileceksin.
Kafandan acabayı sileceksin.
Önce, talihine güveneceksin.
Seveceksen nifaksız seveceksin.!

Seveceksen bahtıma diyeceksin.
Yüreğinle konuşup geleceksin.
Sevdiğine kör olup bakacaksın.
Seveceksen hilafsız seveceksin! .

Seveceksen kem küm etmeyeceksin.
Aşkı bilmiyorsa öğreteceksin.
Belki de sen ondan öğreneceksin
Seveceksen yalansız seveceksin! .

Seveceksen önce hak edeceksin.
Gerekirse bedel ödeyeceksin.
Bazense kendinle cenkleşeceksin.
Seveceksen amansız seveceksin.!

Celal Çetin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

" Uyalım Genel Merkeze."

Beri dur, halkaya katıl.
Geri durma öne atıl.
Yem olma, beleş’e satıl.
Hele sabır Candaş hele.

Akıllılar saygı sayar.
Deli oğlunu everir.
Laf sahibinden çoğalır.
Hele sabır sırdaş hele.

Şeytan veriyor vesvese.
Başka söylüyor herkese.
Uyalım genel merkeze.
Hele sabır yandaş, hele.

Koz vermeyelim düşmana.
İnce yerin ararlar ha.
De ki, bozkurtlar ayakta.
Hele sabır haldaş, hele.

Şer bilinende hayır var.
Nifak tohumu saçan var.
Bugün deme yarını var.
Hele sabır kandaş hele.

Toroslardan başlayalım.
Çakalları taşlayalım.
Hayinleri fişleyelim.
Hele sabır kindaş, hele.

Tasaların olmasın yük.
Gevreğini içine bük.
Diyelim ki, Allah büyük.
Hele sabır gardaş, hele.

Celal Çetin
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"Alıp ceketi elimize"

Alıp ceketi elimize,
Uzak diyarlara,                                                                                    Gidelim mi,
Diyorsun Gönül?

Ne fark eder?
Hayallerim
Gölgem,
Kaderim

Bizim ile.
Yollarda beraber
Yürüdükten
Sonra.

03/05/2014

Celal Çetin
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"Anladım"!

Anladım, gönlümde çakan şimşek, sende çakmadı.
 Anladım, Gönül gözün benden yana, bakmadı.
 Anladım, sevda yelin, benden yana esmedi.
 Anladım, anladım da günlerdir ağladım.!

 Anladım, yüreğin yetmedi, terazin tartmadı.
 Anladım, şiirlerim boşa selam yolladı.
 Anladım, hoşlanmadığını asaletinden söylemediğini.
 Anladım, anladım da günlerdir ağladım.!

 Anladım, davete icabet etmeyişini.
 Anladım dostlarına bile dâhil etmeyişini.
 Anladım, kara sevdamın bile, para etmeyişini.
 Anladım, anladım da günlerdir ağladım.!

 Anladım, anlamadığımı sevmelerden, övmelerden.
 Anladım, iltica edemeyişim oldu neden.
 Anladım, vazgeçmem iki beyazdan birini üzerinde görmeden.
 Anladım, anladım da günlerdir ağladım.!
 () 10/12/2013

Celal Çetin
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"Bana Benden Yakın, Dost Bulamadım"

Su dedim, bana dost- musun,?
Gel beraber olalım dedi,
Boğmaya kalktı.
Toprak dedim bana dost-musun,?
Fazla geç kalma, buluşalım dedi.
Gönül gel senin ile arkadaş,
Sırdaş olalım, ilham veriyorsun dedim.
Bir gün beni dinledi,
Sonra sen kimsin dedi.
Kime dostum desem, beni benden aldı.
Tırnağın varsa başını kaşı.
Bana, benden yakın dost bulamadım.

Celal Çetin
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"Cezve, Fincan"

Cezve, fincan paylaşmışsın, feyste.
 Anlayamadım bu ne demekse.
 Emrin, başım gözüm üstüne,
 Gel kahvemi iç demekse.

 Yavukluya verilir, oyalanmış mendil.
 Sahibini açık ve net bildir.
 Hediyen başım gözüm üstüne,
 Mendilim senin demekse.
() 12.12.2013

Celal Çetin
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"Cumanız Mübarek Olsun"

"Cumanız mübarek olsun"“BU GÜN CUMA”
Bugün Cuma, birazdan gideceğim namaza.
Gene aynı duayı edeceğim.
İnsanlar ellerini açtıklarında,
Duyuyorum seslerini.

Hiç kimse kaza bela istemiyor.
Sağlık sıhhat diyor, cemaatin yarısı.
Şu köşedeki ihtiyar, doymamış dünya malına,
Hala dünyalık istiyor, utanmadan.

Arabasını yeni almış, solumdaki adam.
Aman diyor, kazadan beladan esirge.
Ömrümüzü uzun et demekte, kırk kişi.
Tefekkür ettim, yapılan duaları,
Hesap ettim, kabulü ile olacakları.

Kabul oldu varsaydım biran, kıyamet yakın,
Zamansız, hemen koparacaklar baktım.
Kaportacı, evine ekmek götüremeyecek.
Sağlıkcılar geldi aklıma, Doktorun, eczacının işi vahim.
Cenaze sektörü, kendisi öldü bu sefer.

Kabul olsa, şu köşedeki ihtiyarın duası,
Kimseye bir şey bırakmayacak,
Üçün yanına beş ister, utanmadan,
Sanki, kefenin cebi var.
Anlayacağınız, epeyce akıl verdiler ALLAHA.

En son ben ettim duayı, arkalarından.
En son ben sürdüm ellerimi yüzüme.
ALLAH hım dedim, Şu kullarının yaptığı,
Duaların kabulünden, bizi muhafaza buyur.

Biz bilmiyoruz istemesini, sen bilirsin pek ala vermesini.
Hakkımızda hayırlısını, diyecektim.
Böyleydi son zamanlardaki duam.
Vicdanım seslendi içimden, dedi ki.

Be hey bunak, ALLAH sana hayırsızını mı veriyor ki?
Hayırlısını istersin, utanmadan.
Titredim o anda, kendime geldim.
Lal oldum şimdi, söylemiyor dilim.
 (.) 30/05/2014

Celal Çetin
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"Çelişki"

Bir kadınla üç şey yapabilirsin:
Ya onu seversin.
Ya onun için acı çekersin.
Ya da onu yazarsın."
         (Lawrence Durrell)

"Yo, bende farklı oluyor:
Bir kadını sevebiliyorum.
O beni sevmiyor.
Onun için acı çektiğim, doğru karar.
Kalemim, onu hala yazıyor.
Benimki, üçü bir ara da.
Ful dediklerinden.

Lawrence Durrell mi yanlış?
Benim sevdalandığım,
O kadın mı karışık?
Özel mi ki yoksa? "
                            19/05/2014

Celal Çetin
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"Çıraktan,Şırak”

Düşman arama artık, Eyüp amca.
Kadim dostun, orakçı yeter sana
Rahmet dilemek kaldı, şimdi bana.
Öyle güzel vurmuş ki, tam beline! .

Ölmeden koymuş mezara seni.
Yaşım eli beş, korku sardı beni.
Ahrete merdiven dayadık yeni.
Öyle güzel vurmuş ki, bam teline! .

Korkalım Gardaş, Kadirin şerrinden.
Orakçılık miras kalmış, ceddinden.
Kolla kendin, biçer ince yerinden.
Öyle güzel vurmuş ki, sam yeline! .

Kurt kocayınca, yazacaktı kalem.
Şairin gazabından, tırstı ustam.
Ustam dedi çırak, şırak tamam.
Öyle güzel vurdum ki, yan yerine! .
 ()  31.05.2014

Celal Çetin
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"Dost"

Kızmana gerek yok ki dostum,
Bu sinir, öfkeleniş neden.?
Suç mu seni fazla düşünmem,
Kalbini mi kırdım yoksa bilmeden.?
Okunmaz şiir, anlaşılmaz şair,
Kalem tutanın ruh haline girmeden.
Dost dokunsun, temas olsun yeter.

Belli ki beğenmemişsin,
Sana dostlukla yazan kalemi.
Kanım idi akan mürekkebi.
Oysa beğenerek yazmış,
Beğeneceğini bile sanmıştım.
Yanlış okuyor, horluyorsun, tefsiri.
Dost okusun, haki bilsin yeter.

Özenle seçmiştim cümleleri,
Yazarken yüreğimi de koymuştum,
Kelimelerin tam altına.
Şiiri okudun, kalbe dokunmadın mı?
Göz yaşarımdı sonlarındaki noktalar.
Virgüle, noktaya bakınmadın mı.?
Dost diyelim, Baki bilsin yeter.!

Şiiri, belki de şairi, anlamadıysan,
Sorun yok, aziz dostum.
Eksiklik bendedir, yazamadım,
Anlatamadım belki.
Hiç okumadın say, yada, okuyamadın.
Dost olalım, saygı olsun yeter.

Ayrı dilden konuşuyoruz, tercüme
Tercüman mı, lazım belki de?
Ayrı telden mi bağlama?
Çalıyoruz, çalmaktayız belki de.
Unut gitsin, dostum,
Dost kalalım, baki kalsın yeter.

Celal Çetin
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"Dostum"

Bir demir leblebi versem,
Dostum ağzına.
Çiğnemeden yutabilir misin ki?
Çiğnemeye kalkma ha.
Otuz iki dişin kırılır belki.

Zira Dua eden, duyan,
Takdir-i İlahi, ayrımı ki?

Ne sen varsın Âlemde, nede ben.
Ortadaki kamu, hepsi bir beden.
Dostum desem sana.
Dosta Dostu, satabilir miyim ki?

Şiirlerimde beni bulacak,
Kısmetinde varsa, kendin olacaksın.

Kısmetsiz define bulunmaz.
Ateş olmadan, odun yanmaz.
Kül olan ateşi nasıl bilmez?
Kimler demiş, Hak görünmez.

Celal Hak, Sen Celal’den başkamı?

Her damla, deryaya varamaz.
Deryaya karışan, damla olamaz.
Zincire vurdum nefsimi.
Halkaya karıştım.

Yok, oldu öldü benliğim.
Celal’de Celal, etti tecelli.

ALLAH aşikâr, görünür.
Zatıyla sıfatıyla.
Her yerde her zaman.
Her bakanın gözü görmez.

Yâda her çakalın mı, yazsaydım?

Celal Çetin
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"Garantiye Dikkat!

Satıcıların, garantiden anlatmak İstediği, nedir
Garanti şartları nelerdir?

Aracımın debriyaj balatası yanmıştı,
Serviste başıma gelenler.

Balata, garanti kapsamında değilmiş
Biraz keyfiyete kalmış.

Kullanıcı hatası deyiverdiler.
Efendim, yarım debriyaj yapmışım.
Bir türlü anlatamadım meramımı.
Mahkemeydi, keşifti, bilirkişi bilir işi
Dedik, olmadı.
Verdik kırkı, bitti korku.

Mazot pompası bozulsa, kesin kötü
Yakıt almışsındır.
Alt takım arızaları, Kaldırıma vurmuşsun.
Direksiyon arızaları, fazla bükmüşsün.
Boya hataları, hatalı deterjan,
Kuşlarda, suçlanacak tabi ki.

Binmeyeceksin, düşürmeyeceksin,
Bozmayacak kırmayacaksın.
Garantisi varda, garantimiz var mı?
Bu mantıkla, kırk yıl garanti vermek
Zor mu?

Böyle aksilikler, hep benimi bulur
Bilmem.
Dün çarşıdaydım, bizim memleket,
Adana, sıcaktır.
Terledim, kan ter içinde yürürken.
Karşı kaldırımdaydı seyyar satıcı.
Yelpaze satıyordu.

Avazı çıktığı kadarda, bir TL,
Bir yıl garantili diyordu.
Bir tane aldım, on adım yürüdüm,
Sapı elimde kaldı meretin.
Döndüm, değiştir dedim.
Ne dese beğenirsiniz?

Bir dakika bey efendi dedi,
Bunu nasıl kırdınız, demez mi?
Anlattım dilimin döndüğü kadar.
Yanlış kullanmışım,
Garanti kapsamında değilmiş.
Yelpazeyi sabit tutup,
Kafamı Sallamalıymışım.
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Temel fıkralarına benziyor değimli?
Yelpaze kısmı, şirin neşesi, esprisi.
Diğeri bizzat, Dacıa servisi,Yaşadığım olay.
Nasrettin Hoca misali, güldürürken
Uyarayım dedim.
Nasıl neşe kattım mı sizlere biraz?
               21.05.2014

Celal Çetin
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"Güzel Kızım Facede.”

Güzellikler paylaşıyorsun, Az az,
facede.
Teşekkürler.
Büyük Üstatların sözleri, ilham veriyor
Bizlere.
Derman geliyor dizlere.

Bir öneride, bulunabilir miyim Sizlere.?
Söyleyen Üstatları da, ekleseniz,
Paylaştığınız güzelliklere.
Ola ki, kaynağı bulamadınız.
Razıyım, alıntı yazsanız.
Bedeli vardır, pahalı ödersin,
Ahvaline, çaresine bakarlar.
Ah olur,
Alev olur,
Har olurlar, yakarlar.
Yara alırsın, yaralanırsın,
Bedenin sızlar.

Sözün sahibine ayıp olur.
Ahları tutar, yanarsın,
Azap olur.
Âcizane, baba tavsiyesi benim ki.
Belirtirsen, Kişiye hürmet olur.

Eksiğim kalmasın, tavsiyemde,
Ziya Paşamın, sözünü de yazayım ki.
Tektir,
Tektir ile uslanmayanın, hakkı Kötektir!
ALLAH hın sopası yoktur.
Vesile kıldıkları vardır.
(09.06.2014
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"Kadın.! "

Beni bana anlat diye, trip atmışsın ya,
Kadını anlatmak, yorum yapmak zor.
Mevzu derin, konu mankeni kadın.
Yeteneklerimi, kalemimi, zorluyorum!

Gözlerin karşıya kime bakar, bilmez'ken,
Şeytanın bile aklı ermezken, işine,
Gönlünden hangi fotoğraf geçiyor,
Kalemin ne renk yazıyor, kim bilir?

Nasıl anlatılır, nasıl sırrı çözülür?
Tartmadan nasıl bahsedilir, gramından?
Adamına göredir herhalde, ceylan bakışı.
İncidir, kıymetlidir, akıtacağı gözyaşı,
Hem de en büyük silahıdır kadının!

Her kadın, değerini kendi belirler.
Rüzgârın kararsızlığı doğru karar.
Örneğin; birisinin arkadaşlık teklifini,
Bugün kabul eder, yarın vazgeçer.
Tavşan'ın ürkekliği, kadınına göre değişir.!

Mücevherat ile eşleşirler, kırılgandır kadın.
Hepsine uyarlanamaz tabii ki bal tadı.
Öyle kadınlar tanıdım ki, zehir etti yediğim aşı.
Hissettirdi bedeninde, zemherinin soğuğunu! .

Kuyruğuna basmadığın sürece, kaplan olmazlar.
Gevezelik, ortak noktadır, kadın’da.
Zaten suskunu da çekilmez.
Kumrunun sevgisini yaşatacak kadınlar, nadirdir.
Denkte bir çıkar, balaban armudu derler.
Söylememe gerek var mı?
Bilirsinizdir herhalde, ayılar ne yerler!

Ne mutlu, kadının özelini bulanlara.
Erkeğine, erkek olmanın gururunu yaşatan lara.
Kadın başka, kadın başka, daha başka,
Kadın nasıl anlatılabilir?
Bir yazı dizesinde, koskoca KADIN’IN,
Nasıl yaratıldığı, tüm hasletleri, hasretleri,
Beklentileri, nasıl sığdırılabilir ki.?

Özeline yazabilsem, roman olurdu.
Roman dediklerini, yazabiliriyim sence.?

Celal Çetin
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"O benim"

Mevlana Hazretleri, Mesneviyi yazmış.
Okusun diye Yunusa vermişler,
Okumuş yunus.
Devrişler sormuşlar.
Efendimizin yazdığını nasıl buldunuz?

Cevap vermiş Yunus.
İyi olmuş hoş olmuş, biraz uzun olmuş der.
Siz yazsanız, nasıl yazardınız dediklerinde.
Ben olsam, bu kadar uzun yazmazdım, der.

Ete kemiğe büründüm, Yunus oldum
Göründüm derdim,
İşi bitirirdim diye söyler.
Devrişler, Mevlanaya durumu arz ederler.
Dinler Mevlana, anlatılanı.
Yunusun sözünü duyunca, etrafını bir tur döner.

Bende bu sözü önce duysam,
Mesneviyi yazmazdım der.
Beni fazla uzatmışsın.
O BENİM!
()  29/05/2014

Celal Çetin
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"Ortaklık"

Birisi ile ortaklığım vardı benim.
Başlarken, onun tecrübesi,
Benim, sermayem vardı.
Bir süre, yolunda gitti işler.

Şimdimi?
Satacak bir şeyimiz,
Kalmamış olacak ki,
En son, beni sattı Ortağım.

Öyle dengeli becayiş,
Bir karlı alış veriş, oldu ki!
Onun parası, benim,
Tecrübem oldu usta.

Vicdanı varsa, sızlar dedim.
Yoksa diyorsun, değil mi?
Hayvansa, davacı olunmaz ki!
Tecrübe, kolay kazanılmıyor Ustam!
()  29.05.2014

Celal Çetin
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"Öyle Diyorlar"

Hayali bir sevdiğim vardı, benim.
 Yıllarca boşa aramışım, öyle diyorlar.
 Onu sordum, gelenden geçenden.
 Sorduklarım beyhudeymiş, öyle diyorlar.

 Dediler, kimin kızı senin sevdiğin.
 Dedim, yokmuş babası, öyle diyorlar.
 Olabilir dediler, ya kimmiş anası.
 Dedim, anası da yokmuş, öyle diyorlar.

 Dediler, nerelidir hangi eldendir.
 Dedim, mekânsız imiş, öyle diyorlar.
 Dediler, sarışın mı esmer mi sevdiğin.
 Ne sarışın nede esmer, öyle diyorlar.

 Dediler, şimdi evi nerdedir sevdiğinin.
 Dedim, Mekke’de imiş, öyle diyorlar.
 Dediler, var git Arap eline, bul sevdiğini.
 Dedim, parasız gidilmez imiş, öyle diyorlar.

 Dediler, Hacılar gider her yıl, Arap eline.
 Uğrasınlar oraya, söyle diyorlar.
 Dedim, söyledim, tarif ettim hem evini.
 Söylenen ev boş imiş, öyle diyorlar.

 Söyledim isminde, Haçça giden Hacılara.
 Çağırmışlar, ses vermemiş, öyle diyorlar.
 Dedim, sorsaydınız oradaki kullara.
 Sormuşlar, gören olmamış, öyle diyorlar.

 Dediler, nerden bildin orada olduğunu.
 Dedim, bilmem, hep öyle diyorlar.
 Dediler, hayali aşk, kara sevda seninki.
 Bu hayal ile yar bulunmazmış, öyle diyorlar.

 Dediler, güzel mi bari uğruna yandığın.
 Dedim, görmedim, fakat öyle diyorlar.
 Dediler, görmeden sevilir mi hiç.
 Dedim, çirkin sevilmez imiş, öyle diyorlar.

 Dedim, işlediği nakışları gördüm, gösterdim.
 Bunu yapan, çirkin olamazmış, öyle diyorlar.
 Vah, vah, diyerek, gülüyorlar bana.
 Ahretten evvel buluşamazmışız, öyle diyorlar.

 Bir çöpçatan duymuş, kara sevdamı.
 Himmet etmiş, acımış bana, öyle diyorlar.
 Yapıştım ellerine, dedim kıy nikâhımızı.
 Dedi, Celal, nişan, düğün sonra, öyle diyorlar.
 ()  8.8.1991
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"Rahmet dilemek dostlarına kaldı.”

Kara haberi Adana’ya düştü.
 Dediler ki Oğuz öğretmen öldü.
 Daha açmamış tomurcuk bir güldü.
 Rahmet dilemek dostlarına kaldı.
 Cansız bedeni gelecek Bitlis’ten.
 Adı söylenecek minarelerden.
 Ömrü bu kadarmış ne gelir elden.
 Son vazife sevenlerine kaldı.
 Nurluydu yüzü her zaman gülerdi.
 Babası ona deli fişek derdi.
 Yoktu emmisi, Celal amca derdi.
 Rahmet dilemek Şimdi bana kaldı.
 Dünyaya gelen her canlı ölecek.
 Zamansızdı desem isyan olacak.
 Gencecik beden toprağa girecek.
 Sabır dilemek şimdi bana kaldı.
 ALLAH verdi, ALLAH aldı Oğuzu.
 Biz kime, nasıl edelim buğu’zu.
 Demek Dünyadaki rızkı buyu’du.
 Dostların Fatiha’sı ona kaldı
 Geri gelmez ah edip ağla sakta.
 Azrail’e sitemler yolla sakta.
 Ateş düştüğü yeri yakacaksa.
 Su döküp söndürmek dostlara kaldı.

Celal Çetin
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"Sevdim! "

Ben seni ne bilirdim, O bildirdi.
O Sevdirdi, sanki ben mi?
Sevdim!
Misafirin oldum, bir sığara İçimi.
Çay mı, kahvemi, deyişini
Sevdim!

Geleceğini keko söyledi,
Demeni.
İzdivaç mı, diye soruşunu
Sevdim.
Gelen eskisini aradır saya,
Deyişini.
Gülüşünü, dik duruşunu
Sevdim!

Gönlümün, Ruhuna Muhabbetini.
Geçimle boğuşmanı.
Sevdim başının örtüsünü.
İffeti bilişini,
Rızkını, REZZAK tan isteyişini,
Sevdim!

CELAL kıskanç tır, sevdirir mi yâdı?
Sendeki beni, bendeki seni sevdim.
Gayrı değiliz ki, seven bilir, seveni
Sevileni.
ZÜLCELÂL sevdirdi, bende
Sevdim!

Vaktini almayım, müsaade
Dedim idi.
Estağfurullah’ı, başka deyişini
Sevdim.
Uğurlayışını, ALLAH’ a
Emanet edilişimi.
Celal’i, adam yerine koyuşunu
Sevdim!

8.11.2013

Celal Çetin
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"Söz Benim.! ”

Şairler bülbül, sevdikleri güldür.
Dostluklar, gönülden gönül’e yoldur.
Celal, gönül ehillerine kuldur.
Aşk şarabını içmek zordur Birhan.!

Ne sen varsın nede ben, bu âlemde.
Çürüyecek etler, bu bedenlerde.
Defineler gizli harabelerde.
Söz söylenmez sözün üstüne Birhan.!

Figansın ey bülbül, gülü sorarsın.
Beyhude yere kendini yorarsın.
Söz benim, gayride boşa ararsın.
Adım Aşk dedim, Cemal Safi Birhan.!

Celal Çetin
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"Tünelin Karası, Oldu sevda yarası."

Tünelin karası, kara sevdamı hatırlattı.
Raylara baktığımda,
Canımı yaktı.
Tünelde, resmettiğin adam,
Sanki bendim.
Fotoğraf onu anlatıyor,
Bana ağıt yakması kalmış!

Tren mi geçti, Cemal ğardaş,
Az evvel, buradan.
Ayrılık Treni miydi adı,
Karamıydı?
Hayalim, az evvel geçmiş ki,
Bu tünelden.
Treni'n dumanı,
Yârimin kokusu kalmış.!

Ah! , Cemal ğardaş,
Sorma başıma geleni.
Giderken vefasız,
Bir kısa mesaj atmış.
Dönüşü yok,
Yolculuğumun demiş.
Telefon ’da mesajı,
Bende karasevdası kalmış.!

Ah! Be, Cemal ğardaş,
Bu kahpe tren,
Adını, kara sevdalılardan mı,
Almış.?
Sürünüp gitmiş,
Baksana raylardan.
Sende, tüneli rayı, fotoğrafı,
Bende yarası kalmış.!
(Celal Çetin.23.04.2014)

Celal Çetin
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“  Dön Buyana “

Kendinden beni kıskanan nazlı yar.
Güzeli sevmenin günahımı var?
Anlasana, sensiz Dünya bana dar.
Dön buyana, derdimi bir soruver.!

Yokluğun kış, hayatım buza keser.
Sevda yelin benden yana sert eser.
Çok naz aşığı usandırır, bezer.
Dön buyana, bende seni görüver.!

Gönlümdeki taht’a, oturan dilber.
Bülbül aşkıyla açmaz mı güller?
İki canda bir ten olmuş bak eller.
Dön buyana, feryadımı duyuver.!

Nikâhta keramet olurmuş, derler.
Hocaya, benimle evet deyiver.
Geçiyor gün, tükenmekte ömürler.
Dön buyana, seccadeyi seriver.!

Arın oldum ben, çiçeğinden emdir.
Güzel kokular sal, özünden bal ver.
Bülbülün oldum, sana feryadım var.
Dön buyana, konacağım dalı ver.!

İslenmiş cam, ışık vermez fenersin.
Celal'e neden sırtını dönersin.
Ses seda yok senden, hangi kararsın.
Dön buyana, Güneş gibi yanıver.!

Celal Çetin
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“  Fazla sitemkâr olmasak mı? Be yüreğim. ”

Fazla sitemkâr olmasak mı,?
Be yüreğim.
Anlıyorum seni, böyledir.
Dert adamı söyletir.
Feryadımız, ahımız, isyana girer
Belki.

Lütufta, kahırda yücedir.
Yücedendir.
Ümit verenler, kahredenler,
Vefasızlar, Sevdalarımız,
Olmasa.
Şiirin, şairin hali nicedir?

Öyle bir hal, ahvaldir ki,
Tanrının isteği.
Yazılış doğrultusunda.
Yerli yerince.
Olması gereken, yerdedir.

(06/05/2014)
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“ Aç Kollarını Sevgilim.”

Denizden esiyor karayel,
 Çagırıyorsun beni.
 Üşüdüm, Kar oldum,
 Yağdım,Toroslara,
 Örtü oldum serildim.
 Şavkın vurdu Yüceden,
 Imıl ımıl eridim.
 Davete icabet sünnet,
 Senden sana yürüyorum.

 Hayat dediğin, baştan sona,
 Zaten bir kumar.
 Her doğan canlı, canı için,
 Düşeş gelmesini umar.
 Kaybetmek, Kazanmak var.
 Atalım zarları diyorum.

 Toroslardan sana bakıyorum.
 Dere oldum, Irmağına akıyorum.
 Duya biliyorum sesini,
 Yüceden seni görebiliyorum.
 Aç kollarını sevgilim,geliyorum,
 Derinlerinde dinlenmek istiyorum.

Celal Çetin
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“ Aycan! ”

" Şems-i Tebrizi den midir, dem Aycan
İlham, perilerinden misin, Aycan.
Yazdığım şiirimi gördün, Aycan.
Beğendim, sana yazıyorum, Aycan! "

"Şairlere yaren, bir yar gerekir.
Biri sebep olmalı, tahrik eder.
Umut verirler veya kahrederler.
Hani diyorlar, ilham verir, Aycan.! "

"Şairler bülbül, sevdikleri güldür.
Dostluklar, gönülden gönüle yoldur.
Celal, Gönül ehlinin de kuludur.
Doldur, aşk şarabı, içilir, Aycan! "

" ALLAH hın dostlarını seviyorsun.
Yanılmıyorsam, Tasavvuf ehlisin.
Konmuşsun ince bir dala, bülbülsün.
Figansın, gülümü ararsın? . Aycan! "
16.05.2014
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“ Ben Sana Neyim.? ”

“Aldığım nefesimsin.
 Verdiğin Nefesim.”
 “Üflemesini bilirimsin?
 Ben sana Neyim.? ”

Celal Çetin
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“ Bir Başka Mutluydu Eskiler.”

Yoktu eskiden, devasa apartmanlar.
Görülmezdi, evleri üst üste yığmalar.
Sorsak, üst katta kimler oturuyorlar.
Bilmeyecek, uzak komşuların mı vardı.?

Yoktu şimdiki gibi sanalda ikramlar.
Can dandı komşuluk, sahici idi davetler.
Evlerde karşılıklı içilirdi, kahveler.
O zaman, kahvelerin kırk yıl hatırı vardı.

Kenar kenaraydı oturduğumuz evler.
Bilinirdi, konu komşuda ne pişer.
Evden eve, elden ele değişirdi tabaklar.
Eskiden sofraların da bereketi vardı.

Çin den gelmezdi, kullanılan mallar.
Sağlam yapardı, yaptığını ustalar.
Şimdiki sanatkarın kıymetimi var.?
Eskiden el üstünde tutulanlar vardı.

Bir başka mutluydu belkide eskiler.
Değneği at yapar, koştururdu çocuklar.
Atmazdı eskiyen çamaşırları anneler.
Elleri ile, bez bebek yapanları vardı.

Celal Çetin
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“ Bir Kadın Arıyorum. ”

Her sabah öperek uğurlayacak.
Özleyecek ve de yol gözleyecek.
Canım diyecek, hoş karşılayacak.
Kadın aranıyor, benim olacak!

Titiz olsun, gömlek ütülenecek.
Sade kahvemi, her gün getirecek.
Hatta birde, kadir kıymet bilecek.
Kadın aranıyor, bana uyacak!

Ak dedim kara’ya, bir uyaracak.
Amma kara, çok tekrarlamayacak.
Sonrada, sen bilirsin bey diyecek.
Kadın aranıyor, laf anlayacak!

Aşçı olsun, pişirsin güzel yemek.
Misafir, salonda hoşnut olacak.
Bana, fahişeler aratmayacak.
Kadın aranıyor, huri'm olacak!

Benimle ağlaya, yüze gülecek.
Seviyor'umu, yürekten diyecek.
Ömrü, benimle bile geçirecek.
Kadın aranıyor, kadın olacak!

Ölürsem, gözü İnciler dökecek.
Eşarbı, karasından bağlayacak.
Ardımdan, Fatihalar yollayacak.
Kadın aranıyor, duam olacak!
 07.12.2011.

Celal Çetin
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“ Bu Gece.! “

Yine seni andı, yaralı kalemim,
Bu kutlu gecenin yalnızlığında.
Beni sevmeni isteyecektim senden.
Yalvaracaktım, seni dilenecekti şiirim.
Seslendiğimi değişiyorum bu gece.

Aymazlığına ağlayacaktı, mısralarım.
Mürekkebi olacaktı gözyaşlarım,
Vazgeçtim sonra.
Destur sus, sevemeyeceğin geldi aklıma.
Sev dede sevsin diye, seslendim bu gece.

Şu kutlu gecede ellerimi açıp,
Şikayet edecektim seni, Ona.
Sevmiyor beni kulun diyecektim.
Seni geçtim, Ona havale ettim bu gece.

Büyük bir derdim var diyecektim,
Rabbim'e dönüp.
Mevlana’nın sözü geldi aklıma.
Büyük bir Rabbım var dedim,
Derdime dönüp.
Mevlana'nın sözüne, uydum bu gece.

Celal Çetin
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“ Bu ne Gizli Sır, ALLAHIM.”

Ömür denen, iki hece.
İki gündüz, bir de gece.
Bir hoş sedadır fanide.
Sensin Baki’de, ALLAHIM.!

Gelenden sual sorulmaz.
Gidenden haber alınmaz.
Bir muammasın çözülmez.
Bu ne gizli sır, ALLAHIM.!

Aynada özümü gördüm.
Aşk ile nefsimi kırdım.
Her parçada kendim oldum.
Âdem diyorlar, ALLAHIM.!

Ben boyacı, âlem boya.
Seyrederim doya doya.
Aşkı bulan beri dura.
Dengi dengimdir, ALLAHIM.!

Aynı dili konuşanlar.
Ancak Bir Birini anlar.
Tamamlanır eksik yanlar.
Dostun dostumdur, ALLAHIM.!

Celal Çetin
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“ CELAL Ol Derse Olur.”

Sevdirdi seni,
 Seninde beni sevmendi,
 ALLAHA duam.
 Sanırım hoşlanmadın,
 Alerji duymuşsun ki benden.
 Günlerdir senden,
 Ne selam var,
 Nede Aleykümselâm.
 Şu azgın teke hastalığına yakalanmış,
 İhtiyar, deyip,
 ALLAHIM şunun yüzünü bana,
 Göstermemi diyorsun.?
 Ondan olsa gerek,
 Kabul olmayan, ısrarcı duam.
 Boyayı mı beğenmedin,
 Boyacıyı mı bilebilsem.?
 Duruşumu mu,
 Gülüşümü’mü beğenmedin gülüm.?
 Yâda Dünyaya,
 Senden hayli erken gelişimimi.?
 Belki de sen haklısın,
 Ben haddini bilmezin biriyim.
 ALLAH nasip etmeyeceği bir şeyi,
 Hayal bile ettirmezmiş.
 Bak böyle diyor,
 Bu konuda Hazreti Osman(r.a) .
 CELAL ol derse olur,
 Hükümlü benim.
 Hüküm benimi ki be gülüm.
 Bak şimdi seninle,
 Yunus Emre’yi taklit edelim mi?
 CELAL neyler,
 Neylerse güzel eyler diyelim mi.?

Celal Çetin
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“ Celal sana kurban, efsun bakışlım.”

Bu gün bayram ve sen yoksun yanımda.
Bir yalnızlık dolaşıyor odamda.
Matem şarkısı çalıyor kafamda.
Benden farklı mısın, efsun bakışlım.

Vardı bayramı Şimdi bile yapmak.
Vardı Kurban etini bile tatmak.
Kısmet-imdi elinden kahve içmek.
Yoksa yapmaz mıydın, efsun bakışlım.

Geçen günlerine şöyle bir bakın.
Mutluluk bize alo kadar yakın.
Bir cesaret göster tavrını takın.
Geçen günler ömür, efsun bakışlım.

Enginlerden yüksekleri seyreyle.
Seninle kurduğum düşü hay-reyle.
Beni sevdiğini bir kere söyle.
Celal sana kurban, efsun bakışlım.

Gel bugünü arefeden sayalım.
Eşe dosta mutlu haber salalım.
İki bayramı birlikte yapalım.
Bayram, bayram olsun, efsun bakışlım.

Celal Çetin
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“ CELAL Sensin, CELAL Senden Başka mı.? ”

Kalpler değil, kalp-tekidir sev diyen.
Ayrıldığım bütünüm körükleyen.
Bir ise sevdiren, kim olur seven.?
Kalp benimde içindeki başka mı.?

Sensin yüreğimdeki, sevilen im.
Hayallerde rüyada, görülenim.
Alemde Âdem, dedikleri benim.
Havva bildikleri, senden başka mı.?

Marifet-indi muma ateş olmak.
Kısmettir yanan ateşe dokunmak.
Anlatabildim mi sevmek ne demek.
Tek düşünme mumu, ateş başka mı.?

Ben mum-sam, sendedir yakan ateşi.
Tamamsa yanmamız erime vakti.
Sahi kime sordu, Şems-i Tebrizi.?
Sahi nedir sevmek, diyen başka mı.?

HAKKI sevmek, seviyi birleştirmek.
Bilirim, yere geçmez çatal değnek.
Mesele, hayrı şer’i Birden bilmek.
Anlatabildim mi, sana başka mı.?

Âdem sevgisinde, sırdır Yaradan.
Sevgimizi sanma öyle sıradan.
Benlik hicap sa, kaldırsak aradan.
CELAL sensin, CELAL senden başka mı.?

Celal Çetin
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“ Cesaretin Varmı.? ”

Sen, sevda fırtınasında üşüdünmü.?
Limanıma sıgınma isteyişin ondanmı.?
Seninle göreyimmi, sevda düşünü.?
Son baharımdayım, cesaretin varmı.?

Bırakmam seni, sular durulduğunda.!
Yeni yerler, taze aşklar düşlemeyeceksin.
Her kuşun eti yenmez, biliyorsundurda.
Boğazında kalırım bak, cesaretin varmı.?

Gideceğimiz yol yokuş, iyi düşündünmü.?
Ömür mevsimi son bahar, ardı arkası kış.
Saçlarıma karlar yağanda üşümeyesin.?
Dizde derman, yüreğinde cesaretin varmı.?

Bir deli cesareti değilmi, ikimize lazım olan.?
Belki üçgün sürecek, mutluluk denen kavram.
Bir uzun günün beyliğide beylik değilmi.?
Ömrüm senin dermi, dilde cesaretin varmı.?

Celal Çetin
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“ Çıkardığın Kefeni, Koy sandığa “

Bir daha anmasın ölümü dilin.
Yazmasın bizi kahreden kalemin.
Bizi öldürdün, edelim mi yemin.?
Gösterdiğin hançeri koy kınına.!

Beğenmedim ben, dünkü ruh halini.
Kaygımdan uyuyamadım inan ki.
Bendim, acil koduyla çalan zili.
Kusurumu affeyle, koy nazara

Dün sabah salanı verdik dağlara.
Namazını da kıldık gıyabında.
Ömrünü uzattık, belki bir daha.
Çıkardığın kefeni koy sandığa.!

Ölmeyi çok mu düşündün dün gece.?
Azrail’i çağırdın, hece hece.
Bu nasıl sesleniş, nasıl bilmece.?
Kötü günlerini sar, koy mezara.!

Şiiri sevmedin dedin mi densiz.?
Duyduğum kaygıyı saydın mı yersiz.?
Sevmişimdir seni senden habersiz.
Bir rüya görmüşe say, koy kenara.!

Celal Çetin
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“ Elif Diye Sevdim, Vav Etti Beni.”

Hayır dedi dilin, halt ettin yani.
Bir kara dumana, çenç ettin beni.
Elif diye sevdim, Vav ettin yeni.
Lav edişini, yenice fark ettim.!

İyileşmiyor açtığın yaralar.
Duyuluyor mu, attığım naralar.
Kalem hala seni yazar karalar.
Kara sevdamı, yenice fark ettim.!

Kaderimmiş, yazılmayana yazmak.
Mısralar olmazı zorlamakta bak.
Bende sevgisi, sende nefreti, fark.
Sevdirmeyeni, yenice fark ettim.!

Her zaman hedefi vurmaz ki nişan.
Karavana da atar bazen insan.
İzdivacına talibim bak, her an.
Kısmetse dedim, yenice fark ettim.!

Celal Çetin
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“ Ey Aciz Nefis Uyan. “

____(1-)  Konuşan dilse,
Kasaptaki koyun neden melemez.?
____(2-)  Gözlerse gören,
Ruhunu teslim etmiş niçin görmez.?
____(3-)  Kalıpsa duyan,
Ardından ağlayanı neden işitemez.?
____ Ey aciz nefis uyan,
Arala kapıyı, Dosta gayrı kalmışız…!

Celal Çetin
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“ Geleceğim Demiştin.”

Kar yağsında gelirim, sözün vardı.
Geleceksin diye, kar bolca yagdı.
Sitem etti kar, dereleri sardı.
Bahar kışı deldi, Birsen gelmedin.!

Sobam yanıyor, çaydanlık üstünde.
Celal Tekirde, yolun beklemekte.
Mart geldi, kediler bile ahenkte.
Mestan aşka geldi, Birsen gelmedin.!

Nebatlar uyanıyor açtı çiçek.
Vuslat vaktimiz, ne zaman gelecek.
Sen gelmezimsen ayrılık olacak.
Bülbül dile geldi, Birsen gelmedin.!

Geceler uzun olmaz sabahlarım.
Tavana vurur çektiğim ahlarım.
Yastığı yorganı sarar kollarım.
Şiir sana geldi, Birsen gelmedin.!

Azrail çıra yakmış bizi arar.
Mutlu insanlarda ömürler uzar.
Sana kaldı şimdi nihai karar.
Celal sana geldi, Birsen gelmedin.!

Celal Çetin
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“ Gerek ”

Yollara düştüm, aradım Güneşi.
Çok yollara gittim erişemedim.
Yollar uzun, bilirim ömrüm kısa.
Bana kısadan da kısa yol gerek.

Tabip, derdi mi, iyi bilmeyince.
Çokça yazar ilacı, acabayla.
Şifası olur mu, belkide olmaz?
Bana, lokman gibi, bir hekim gerek.

Arardım gecelerde güneşimi.
Karanlıktı, sorduklarım bilmedi.
Yıldızlardan sordum, tatmin etmedi.
Güneşimi gösterecek ay gerek.

Efendimi ay gördüm, gecelerde.
Güneşim, ALLAH ha, bir dar misaldi.
Her can göstermiyor aksimi, bana.
Bana, sırlı, ayna olmuş, cam gerek.

Sordum aya, Güneş nerede, diye.
Bak dedi, bak işte orada Güneş.
Hani ki dedim, göremiyorum ben.
Dedi ki, Celal, görmene gün gerek.
()  9/7/1991

Celal Çetin
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“ Gönül.”

Bir hatır sorar, sonra kaybolursun.
Önce dost sonra, Gayrice olursun.
Bilmem ki, beni de nasıl bilirsin.
Ben seni tanıyamadım Gönül.

Gönül gel senin ile anlaşalım.
Yâd isek, yeter gayrı tanışalım.
Dost kimdir, nasıl olur konuşalım.
Dosta düşmana, örnek olsun Gönül.

Ben seni hiç görmedim, sende beni.
Tanımam, ayıt olduğun bedeni.
Diyelim ruhun ruha muhabbeti.
Bunu da kenara koyasın Gönül.

Gönül, kendine benzeyene akar.
Bir kibrit ile, bir ormanı yakar.
Dost dostuna, penceresinden bakar.
Pencereyi kapamayasın Gönül.

Celal Çetin
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“ Güneş gözlüğünü gecemi taktın.? ”

Kafama taktım bir kere,
 Gözlüğü değil arkadaş,
 Kafasına takanlara taktım.

 Kafama taktım bir kere,
 Gündüz değil arkadaş.
 Gece takanlara taktım.

 Kafama taktım bir kere,
 Takabilirlere değil, arkadaş,
 Yakıştıramadıklarıma taktım.

Celal Çetin
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“ Kadınlar, Erkekler.”

Siz hiç " Erkek Hastalıkları Uzmanı " diye doktor duydunuz mu..?
Duyamazsınız çünkü yok... Hasta olan hep kadınlar...
Kimden ötürü?
Sizden ötürü...
Hasta etmeyin insanı..! (Demiş kadınlar)  (Alıntı)
Erkeklerden cevap var.
Diyeceğine değil, duyacağına bak.
Zülfü yâre dokunma var.!
Kadın hastalara, uzman doktorlar,
Bizim derdimiz çaresiz.
Kimden ötürü?
Sizden ötürü...
Hasta etmeyin insanı..!
Doktorumuz olmazsanız, ölürüz be ölürüz.!
Hasta olmak bazen özeldir.
Gönül işlerini düzeltir.!
Bazı kadınlar, akıllı ve güzeldir,
Biz onlara“sana hastayım”deriz.
Kimden ötürü?
Sizden ötürü...
Hasta etmeyin insanı..!
Uzmanlık alanınız değilse, ölürüz be ölürüz.!
(Celal Çetin)

Celal Çetin
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“ Kanda Var, Kavgada.”

Beri bakın beri, be heyyy bunaklar.
Askerimi şehit ediyor,
Bayrağımızı indirmek istiyorsunuz.
Rahatsız mısınız varlığından,
Dalgalanmasından.?
Kanda var, kavgada.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Rengini soldurmak mı meramınız.?
Kem bakıyorsunuz, nazlı hilalimize,
Dokunmayın Mehmetçiklerimize.
Celal den ihtar olsun size.
Kanda var, kavgada.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Soldurmaya kalkarsanız rengini.
Gerekirse, kazmayla kürekle,
Göğsümüzdeki yürekle,
Asaletimizden gelen bilekle,
Kırarız uzanan ellerinizi.
Kan verir, can verir, renk oluruz.
Kanda var, kavgada.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Gün olur, devran Türk’e döner.
Takke düşer kel görünür,
Hainlerden hesap sorulur.
Kim dedi Türkün askeri biter,
Bayrağı göklerden iner.
Kanda var, kavgada.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Asker doğar, Türkün her neferi,
Düşürmez bayrağını yere.
Siper eder göğsünü, gere gere.
Allahuekber’i alırda dile,
Kanat olur, kartal olur, taşır göklere.
Kanda var, kavgada.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Düşmana, pahalı ödetmiş ceddimiz,
Pabuç bırakmamış,
Cüret gösteren yedi düvele.
Kağnı sürmüş ninemiz,
Mermi taşımış cepheye.
Sarmış, kundağını cephaneye.
Kanda var, kavgada.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Yavaş gelin, bire it soyları,
Kurtlar sofrasıdır Anadolu.
Şahadet şerbeti bizlere kutlu,
Oluruz Cennette mutlu.
Şehitler Peygambere komşu,
Kanda var, kavgada.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Pusuda bekliyor boz kurtlar.
Çakalların kaydını tutar,
İtleri sayar baş kurt.
Ünlemesi, gürlemesi yakındır.
Kulağımız açık olsun,
Tanrı Türkü korusun.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Celal Çetin
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“ Kırkından Sonra, Severse İnsan ”

Okşamaz kıytırıklı sevmeleri.
Bir başka kalple sever sevileni.
Bilir hayalde düşte görüleni.
Kırkından sonrası, sevince insan.

Har kızıl olmayınca, hamur pişmez.
Yetmeden, meyveler pazara düşmez.
Kendini tanır, Haktan gayrı görmez.
Kırkından sonrası, sevince insan.

Sevgiyi gülde görür, elde bulur.
Güle figan eden bülbülde görür.
Sevdiğine bent olur, ona yürür.
Kırkından sonrası, sevince insan.

Dünyayı görür, bir tepsi bal börek.
Ortasından yer, nimeti bilerek.
Yetişemediğinde şükrederek.
Kırkından sonrası, sevince insan.

Karşı cins olur önce sanıları.
Sonra, Leyla da Mevla bulmaları.
Özüne bakar, görmez başkaları.
Kırkından sonrası, sevince insan.

Ateş görür sevdiğine, mum oluş.
Kahrı lütfü bir bilir, birden buluş.
Cenneti cehennemi, gözler duruş.
Kırkından sonrası, sevince insan.

Celal Çetin
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“ Kurt izini takip et.! ”

Sapına kadar Türk’üz,
Türk olmasına da,
Göğsümüzü gere gere,
Söyleyemiyoruz.
Çakallar karanlıktan istifade,
Toplanmış ulumakta,
Birlik olup da oşt,
Diyemiyoruz.
Antep ten ötesi vahim.
Vatan toprağımı,
Bilemiyoruz.?
Son kalede kaldı bir umut.
Kurt izini takip et.!

At izi it izine karıştı,
Seçemiyoruz.
Dağlarımızda daha dün,
Ne Mutlu Türküm yazardı,
Göremiyoruz.
Bu ölüm uykusu sanki
Kalkamıyoruz.
Son kaleye kaldı kurtuluş,
Kurt izini takip et.!

Celal Çetin
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“ Mutluluğun Sınırı.”

Mutluluk yağmurlarının altında.
Şemsiyesiz kal, İnşallah. Demişler.
Âminlerde dozajı kaçırmayın.
Günahsız olan Gönüllerinizde.

Şemsiye tutmak gerekir bazanda.
Sicim gibi yağan mutluluklara.
Tahammül sınırlarımızı zorlar.
Alışık olmayan kalplerimizde.

Gelecekse üstümüze mutluluk.
Aheste aheste, kar gibi gelsin.
Birbirlerine değmeden yol alsın.
Sevdaya hasret yüreklerimizde

Celal Çetin
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“ Neymiş Efendim “

Hanımına yardım eden, adam,
” Kılıbık değil”,
Kalbi ılık bir adammış.
Ben katılmıyorum,
Arkadaşlar.
Bizi böyle tatlı, süslü laflarla
Kılıbıklaştırıyorlar.
Dikkat edin arkadaşlar!

Kendimden örnek vereyim.
Yeni evliydim,
Hamur yoğuruyordu, benimki.
Yazmasını, düşürmüş gözüne,
Elim hamurlu, canım
Dolasan, dedi.
Yaptım tabii ki, dayanamadım
Cazibesine.
Birazdan başladı ikinci fasıl.
Sıvamıştı kollarını,
Hamura değmesin diye.
Mahsustan düşürmüş kurnaz,
İkinci canımı da aldık tabii ki.
Dolasan, dedi.
Hoşuma gidiyordu, zevkle yaptım,
İkinci vazifeyi.
Şimdi başlıyor asıl fasıl,
Üçüncü deneme,
Sağlamlaştırma, pekiştirme.
Hamur koyu oldu dedi,
Ekledi,  canımı da.
Bakracı verdi elimize,
Çeşmeyi işaret etti tabii.
Ah! Kör olası, o cicim ayları.

Sakalı kaptırdık bir kere.
Alıştık emredilenlere.
Direk su getir dese, yapar mıydım?
Erkeklik damarım tutardı, belli ki.
Sizin anlayacağınız yani ki.
Alıştıra alıştıra.
Kılıbıklar kulübüne üye olduk
Vesselam.
Benden söylemesi.
Hanımlarımız bizden kurnazlar.
Bu konularda uzmanlar.
Analarından ihtisaslılar.
Sen bilirsin bey değip, canımı
Ekleyerek, kendi dediklerini,
Paşa paşa, yuttururlar.                        .
19.04.2014
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“ Selam yolladım hayalinle sana.”

Seni karşıma alıp,merkez parkta,
 Hayalle çay içtik, haberin varmı.?
 Selam yolladım hayalinle sana.
 Sakladığın, Aleykümselam varmı?

Celal Çetin
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“ Sevdam, Senden Esen Bir Deli Boran.

Sana bana çektirdiğin eziyet.
Güzellik doğurur, iyiyse niyet.
Gel, sende davetime et icabet.
Çilem dolmadı mı, donuk bakışlım.?

Sana yazdım bildiğim heceleri.
Yastığı kucaklarım geceleri.
Halvet oldu şimdi bak niceleri.
Haldan bilmez misin, yanık bakışlım.?

Davranışın açık her bir yoruma.
Şimdi sensizlik tak dedi bağrıma.
Sendeki susma, gider ağırıma.
Sesin neden gelmez efsun bakışlım.?

İkimiz için ne hayaller kurdum.
Işığına dönen pervane oldum.
Bülbül oldum goncayı sende buldum.
Gördüğüm rüyamı gece bakışlım.?

Ömürler kısa yaşamaksa güzel.
Seni başka sevdim, kişiye özel.
Sayılardan çakmam, branşım sözel.
Şiir sevmez misin hece bakışlım.?

Sevdam, senden esen bir deli boran.
Nazın, karşı duruşun beni yoran.
Bir âminindi, bana lazım olan.
Neden diyemedin, dua bakışlım.?

Celal Çetin
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“ Şairlik ”

Şairlere yar gerekir, bir yaren.
Birde sebep olmalı,tahrik eden.
Ümit veren, umutları kahreden.
Hani derlerya, aşka ilham  veren.

Hergün bir şiir yazardım önceden.
Kaybetti perimi, bilmemki neden.
Elektrik almak lazım birinden.
Yoksa şairlik gitti gider elden.

Gerçekler görünmüyor hayallerden.
Kesinti oluyor, herhalde halden.
Adını ben düşürmedimki dilden.
Bekliyorum başka pencerelerden.

Celal Çetin
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“ Şarkılar Tefsire Muhtaç.”

Anladım üşümekte sin, ben gibi yalnızlıkta.
Gel diye el edersin boşluğa, karanlıkta.
Çay demledim diyorsun, orasını anladık ta.
Aşikâr söylemez ki, Şarkılar tefsire muhtaç.!

Celal Çetin
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“ Şiir sensin ”

Şiir, ne dağdadır,
nede sokakta.
Şiir,
Aşk ile dinleyen kulakta.
Şiir benim,
marifet okumakta.
Şiir Ademdir, şairi ayrımı.?

Şiir,
dostuna gülen gözlerdedir.
Şiir,
Aşkı söyleyen sözlerdedir.
Şiir,
mutluluk veren yüzlerdedir.
Şiir sensin,
şair senden gayrımı.?

Celal Çetin
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“ Ucube.”

Bir ucube yaptım sevgilim sana.
Kusur bulma, çoban armağanıma.
Say, sana olan özlemin nakşına.
Masanın bir kenarına koyuver.!

Yokluğumda beni hatırlatacak.
Kırmızı gül sevgi, sembol kalacak.
Alt ve üst, katran ağacı olacak.
İçinde kalbimde saklı, buluver.!

Muhafazasını şişeden yaptım.
Sanma ki içindekini ben içtim.
Yüzünü görünce kendimden geçtim.
Ara sıra, bana sarhoş deyiver.!

Aşkı anlatır, mavi beyaz çiçek.
Sor, seni sevdiğimi söyleyecek.
Aşiyan niyetimi gösterecek.
Kuşlarını ikimiz düşleyiver.!

Sor güle, yaprağı neden kırıkmış.
Diyecek Celal’e sevgin burukmuş.
Sana sevdam ucubede birikmiş.
Sevmiyorsan, vur taşlara kırıver.!

Celal Çetin
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“ Ulan..AŞK.! ”

Ulan Aşk, seni turşu suyuna benzetenler var.
 İçenin midesini bulandırır,
 İçmeyenin ağzını sulandırır, diyorlar.
 Seni, mantar yemeğine benzetenlerde var.
 Ancak yedikten sonra belli olur,
 Yiyene afiyet mi, zafiyet mi verdiği, diyorlar.

 Ulan Aşk, diyorlar ki, kum saati ile akrabalığı var.
 Önce Yüreğe ahenkle akar,
 Dolduğunda beyni boşaltır, diyorlar.
 Seni, saygısızlıkla suçlayanlar bile var.
 Kalplere davetsiz gelir, sormadan gider diyorlar.

 Ulan Aşk, seni hileci kumarbaza, benzetenler var.
 Sevdalılara hepyek attırır,
 Dübeş ile mars eder diyorlar.
 Senin ile iskambil oynasak, ne fark eder.
 Elindeymiş tüm kozlar, her türlü üter diyorlar.

 Ulan Aşk, sensin sermaye, ütülsem’ki ne zararım var.?
 Hayatımız baştan sona, zaten kumar,
 Kaybetmekte, kazanmak var diyorlar.
 Senin meziyetlerini, sıralamada Vicdan, ne fark eder.
 Sevdaya susamış yürekler, bir daha atalım zarları diyorlar.

Celal Çetin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

“ Yar eli, kuru soğan kırmayınca.”

Ses, geniş vadilerde yankı vermez.
 Dibi derin, kayalık olmayınca.
 Samanlıklar, her zaman seyran olmaz.
 Kuşdili bilecek yar olmayınca.

 Ömür, takvim ile hesaplanamaz.
 Günleri, Yar ile yaşamayınca.
 Her dağın doruğu, yayla olmaz.
 Başı kar, esen yeli olmayınca.

 Dünya malı, zenginliğe sayılmaz.
 Yar eli, kuru soğan kırmayınca.
 Davulun sesi, her zaman hoş gelmez.
 Tokmağı vuran ehil olmayınca.

Celal Çetin
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“ Yeni Yıl ”

Dediler bugün yılbaşı.
Hindi kesmekmiş modası.
Halt etmenin Arapçası.
Hacı ile haç karıştı.!

Eski yıl bitti dediler.
Çam ağacı süslediler.
Gece bir şey beklediler.
İsa da Musa karıştı.!

Dinlerde diyalog dendi.
Bismillah la kesti hindi.
Bilmem neyi kutlar şimdi.
Hilal ile haç karıştı.!

Kırıla gitti dualar.
Atılıyor kahkahalar.
Kulak tıkıyor naralar.
Amelle Âmin karıştı.!

Karıştı Marina Meryem.
Uyanık olmalı her dem.
Herkeste bulunmaz erdem.
Essah yalan’a karıştı.!

Çalındı saz içildi mey.
Anladık mı kutlanan ney.
Gidişat iyi değil Bey.
Davut la Dav it Karıştı.!

Oturup ağlamalı dost.
Eder iken gâvura jest.
Sırtımızdan kayıyor post.
Kilise cami karıştı.!

Celal Çetin
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“ Zaman. "

***Zaman sen,
nede çabuk harcadın beni.

*** Bir zamanlar,
kendim şiirdim.

***Şimdilerde,
şiirler yazar oldum,
eski resimlerime.

***Resimlerdeki gençliğim,
şimdiki tecrübem olsa.

***Yusuf olurdum,
Adananın kızlarına.

***Roma’yı desem,
abartı olurdu da,
yakardım ADANA yı.

***Züleyha misali,
ellerini keserlerdi vallahi.

***Geçti gidiyor,
güzelim gençlik serden.

***Çaresi yok dostlar,
ne gelir elden.

***Her yaşın güzelliği,
denilerekten,

***Yaşlandığımı,
hatırlatıyor dostlar.

Celal Çetin
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“2X2= Dört Etmiyor”

Sevda düştü, ağaran başa.
Soğuk su katar,
Pişmiş aşa.
Bakmaz, ilerleyen şu yaşa.
Gönül e, sevda yeli
Esince.!

Akıl terazim, artık
Tartmaz.
Çirkinler, kafama yatmaz.
Güzeller eskisi gibi,
Bakmaz.
Akılsız başıma, aklar
Düşünce.!

Eş dost, ne iş diye soruyor.
Akıl, aşka çıkış yolu arıyor.
Aşkım, Gönül'ü tavaf ediyor.
Elif gibi, dik duruşu
Görünce.!

Tecrübe, ömre kâfi
Gelmedi.
Sıfat kocadı, gönül genç mi?
Ya da, sevda için, biraz geç
Mi?
Eskidik mi yaş elliyi
Geçince? !       (14.04.2014)

Celal Çetin
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“Alışık"

Bu günlerde, Yer karanlık, gök ışık.
 Aşklarda böylesinedir, karışık.
 Anladım, yar aymazlıkla buluşuk.
 Belki, oda başkasına alışık.!

 Bize Haber salmış, biraz buruşuk.
 Aracıya başka türlü konuşuk.
 Demişi, kardeşim işe karışık.
 Belki bahane, yalana alışık.!

 Yar bize küstü’mü, yada barışık.?
 Meramı ne dostlar, aklım karışık.?
 Muamma, aşikâr söyleyemez’ki.
 Belki ar eder, fıtratı alışık.!

 Karanlık, yakmıyor bize bir ışık.
 Yaşam güzel, ömürlerse azıcık.
 Toroslar kar oldu, gelmez birazcık.
 Belki de, o sıcaklara alışık.!

 Kararsızlık, sütten yanışımı’ki.?
 Korkuları yenmek, kolay değil’ki.
 Önce kötüyü, tanımıştır belki.
 Belki teni, yalnızlığa alışık.!
 ()  11.12.2013

Celal Çetin
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“Allah'tan Ümit Kesmek Olmaz ki.! ”

Dediğin gibi, bazen her şeyi görsen de,
Görmeyip konuşmamayı yeğlersin.
Demem o ki, suyun akışını seyredersin.
Önceleri iyi yaptığını zanneder,
Sonrasında,
Bir Aşkın içine ettiğini fark edersin.
Olsun, yanlışsız insan olmaz ki.!

Seviyorum seni, intizar edemem.
Gönlümdeki yerini başkasına devre-demem.
Sözün nişanın toyun olmuş,
Lal oldu dilim, kutlu olsun, diyemem.
Gelin binmiş deveye, gör kısmet nereye,
Gene de bu sözden vazgeçemem,
Allah'tan ümit kesmek olmaz ki.!

Celal Çetin
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“Aziz Dostum, facede.”

Güzellikler paylaşıyorsun, Aziz
Dostum, facede.
Teşekkürler.
Büyük Zatların sözleri, ilham veriyor
Bizlere.
Derman geliyor dizlere.

Bir öneride, bulunabilir miyim?
Sizlere.
Yazan büyüklerimizi de, ekleseniz.
Paylaştığınız güzelliklere.

Vebali tutarsa, vicdan sızlar.
Alev olur, Nar olurlar.
Âh olur, Har olurlar, beden sızlar.
Sözün sahibine ayıp Olur.

Ahları tutarsa yanarsın.
Azap olur.
Âcizane, dost tavsiyesi benim ki.
Belirtirseniz,
Kişiye hürmet olur.
 19/05/2014

Celal Çetin
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“Bana Ağbi Deme Dilber..!

”
Gönül rüzgârın, benden yana esmez mi?
Ağabey dersen, Celal sana küsmez mi?
Alırsa kalemi, sana mısralar dizmez mi?
Öldürdün beni, bana ağbi deme dilber..!

Sevmişti karaca oğlanda birini, ben gibi,
Oda ona emmi dememiş miydi, sen gibi?
Sanırdım, seninde bana gönlün var gibi.
Öldürdün beni, bana ağbi deme dilber..!

Kimlikte, evli yazması mı yoksa kabahat?
Benim mi suçum, buna baht derler baht.
Mutlu olsam, kuramazdın gönlümde taht.
Öldürdün beni, bana ağbi deme dilber..!

İzdivaç dedim sana, beni duymadın mı?
Yoksa sen, daha abilerine doymadın mı?
Beni sevmedin, yar yerine koymadın mı?
Öldürdün beni, bana ağbi deme dilber..!

Ağabeyin olmakta şerefti, belki benim için.
Üç bacım var, dördüncüsü, neden niçin?
Başka düşlemiştim seni, iki can bir ten için.
Öldürdün beni, bana ağbi deme dilber..!

Nazmıydı, cilvemiydi bilemedim seninki.
Şimdi bak, ben sana öyle bir laf derim ki.
En büyük aşklar, ağbi diyerek de başlar ki.
Öldürdün beni, bana ağbi deme dilber..!
()  13.11.2013
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“Bekârlık”

Ey rezaletle yaşadığım bekâr Odası.
Ne havlusu bulunur, nede karyolası.
Gazete kâğıdından duvar halısı.
Pabucumu elime verdin bekârlık.!

Ütüsüz Pantolon, düğmesiz yakam
Kirli mendille ettiğim fiyakam.
Zeytin ekmek çok defa nafakam.
Beni harbisinden yordun bekârlık.!

İçinde ben, birde onun hayali yaşar.
Bulaşıkları mutfakta fareler yıkar.
Bekârlık sultanlıkmış aklım şaşar.
Beni can evimden vurdun bekârlık.!

Bulunmaz içinde özlenenin nefesi.
Birde eşin dostun ne zaman demesi.
Yeter gayri oğul uşak düşlemesi.
Kolumu kanadımı kırdın bekârlık.!
 19/11/2013

Celal Çetin
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“Bende seni gör, sensen”

Çıra dibine kör yanar,
Vücudu, ışığını gölgeler..! .

Gözlere bakınca olur
Kendini görmeler...!

Kişi, kişinin aynasıdır,
Demez mi Peygamber? .!

Ben sendeyim, bensen,
Bende seni gör, sensen..! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 ()  26.05.2014
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“Beraber Âmin”!

Duyarmısın, Ses versem Toroslardan?
Akçatekirden hani şu yayladan.
Sana bana, Duam varda Mevla’dan.
Seninle beraber, Âmin diyelim.!

Silinecek alnımızdaki yazı.
Meğer özlermiş Siyahta Beyazı.
İki dilden söyleyelim niyazı.
Seninle beraber, Âmin diyelim.!

Yokuştan sonrası serin bir yayla.
Sende yor, görülen rüyayı hayra.
Gerisini Kadir Mevla’m kayıra.
Seninle beraber, Âmin diyelim.!

Bazen, yürekten feleğe kahrettik.
Mutluluk, ince hesaptı, etmedik.
Belki, istemesini bilemedik.
Seninle beraber, Âmin diyelim.!

Yalnız taştan duvar olmaz derlerdi.
Bak bahar geldi nebatlar güverdi.
Sevmenin sevilmenin vakti geldi.
Seninle beraber, Âmin diyelim.!

Başlasın yüreğinde gizli neşe.
Satalım, kara kaderi beleşe.
Çıkalım karanlıklardan Güneşe.
Seninle beraber, Âmin diyelim.!

Celal Çetin
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“Bir bardak çayım, sana harammıydı huri bakışlım.? ”

Duydumki bizim yaylaya teşrif eylemişsin.
 Bir bardak çayım, sana harammıydı huri bakışlım.?
 Ümit veriyordu gözlerin,gülüşlerin yalanmıydı.?
 Aşkın faturasını yalnız ödeyemem, elif duruşlum.!
 (Celal cetin)

Celal Çetin
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“Bu Olsa GereK”

Kapadığı kapıları, beklemek.
Biliyorum, benimki kuru emek.
Vedalaşmasını bile özlemek.
Karşılıksız sevmek, bu olsa gerek.!

Sanal bile olsa, onu seyretmek.
Günde üç kere, sayfasını gezmek.
Kümesini, tilki gibi beklemek.
Vefasızı sevmek, bu olsa gerek.!

Kolaydı, sevenle beraber olmak.
Kolay değil, sevmeyenleri sevmek.
Kolay, deveyi hendekten atlatmak.
İnadını sevmek bu olsa gerek....!

Kara kaderim imiş, onu sevmek.
Derlerdi ya sevdiğine mum olmak.
Ona yanmak, eriyerek kör olmak.
Karanlığı sevmek, bu olsa gerek.!
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“Dua”

Açmış Ellerini, ediyor
Niyaz.
Duadır, kulun ALLAH’A
Ettiği naz.
Kul olduğunu bilir en az.
Bir sesleniş, yöneliş,
Dışa vuruş.

Bir dua ile analım dostları.
Makbul görür, kulun kula
Duası.
Âmin’ler, pekiştirirler duayı.
Bir dileme, bekleyiş,
Becayiş.

Yaptığımız, her fiil,
Menfaattir.
Selamlaşma bile, duadır.
Karşılıklıdır, selamet,
Berekettir.
Bir karlı, ticaret,
Dosta katılış.  (02.05.2014)

Celal Çetin
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“Evla’yı gördüm,

///   "Mevla’yı gördüm,  kelebekte
                    ///      Çiçekte.
                 ///     En güzel ressam, değil mi ki
              ///     YARATAN?
            ///     Bu ahengi, bu akordu, kim nasıl
          ///    Yapabilir?
        ///    Bütünü değil amma, nesneler,
      ///    YARATAN dan esen yel,
    ///   Göze vuran gölgeler.! ."

///  22.04.2014)   ///

Celal Çetin
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“Geceler"

İnsan gecelerde kendini arar!
Dertlerimiz gece olunca azar!
Kalemler'imiz, geceleri yazar!
Gündüzün uykusudur geceler!

Yalnızlıklar, gecesi sabaha ar!
Gecelere örnek olur bir mezar!
Karanlık kalanlar güzeli bozar!
Ömrünüzün örtüsüdür geceler!

Mutluluk bir beklenen hecedir!
Sabahlar, olmadı hayli nicedir!
Mutluluğumuz, bize gayricedir!
Umutsuzlara dürtüdür geceler!
                             28.05.2014
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“Gören Maşallah Desin.”

“Gören Maşallah Desin.”
Gören Maşallah desin hele,
Şu gün görmemiş güzele.
Bende gözler çalar yeşile,
Nazarım değer bence.
Helal gelmesin güzelliğine.
YAR, sanatını vurmuş yüzüne.

Mahzun yüzünü perdele işi.
İffeti bilişi, saçlarını saklayışı.
Mevla’mızsın nakış nakış işleyişi.
YAR, iffeti vermiş yüzüne.

Kirpikleri ok, kaşlarına takar.
Haşin bakışı, çok can yakar.
Öldürücü gözlerle bakar.
YAR, nazarı girmiş yüzüne.

Gerek yoktu makyajına, süsüne.
Kâfi gelirdi, er kişiyi öldürmesine.
Aslında yeterli, doğallığı, bilene.
YAR, boyasını sürmüş yüzüne.
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“Hanİ”

“Hani”
Yürekten sevenimiz oldu da,
Kadrini mi bilmedik yani? .
O yaşanmış, anlatılan,
Efsane aşklar, hani?
Çöle itecek, Leylalar mı var?
Yada, aslı için güreşebilir mi,
Küpe takan Ferhatlar?
Eskimeyen aşklar hani?
Mendil ütüleyecek var mı ki?
Yada evine ekmek getirecek?
En azından saygı gösterecek.
Aranan sevgililer hani.?
Balolarda tanışılır oldu.
Yada plajı mı versek örnek?
Üç günlük yasak aşklar.
Hem de revaçta hani.!
Haklı söze, kim ne desin.
Sofram açık, isteyen gelsin.
Aşka aç olan, aşikâr söylesin.
Bahse konu, kadınlar hani.!
Gönül istemez mi bir sıcak yuva.?
Gece üşü gündüz üşü, işi daha.
Sevene biçilmez ki paha.
İstisnalar kaideyi bozmaz, hani.!

Celal Çetin
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“Hayal”

Seveni, hayal pereselikle suçlama.
 Sevenin tek tesellisi, belkide hayalidir.
 Derler ya, şeytan ayrıntıda gizlidir.
 Belki hayal ettirendir YARADAN.

 Ümitsiz yaşanmaz, Mevla’dan.
 Gücün yeterse, Âmin de hayallerime.
 Terazin tartmıyorsa, çekil aradan.
 Hayalleri gerçek eder YARADAN.

 Ağlayarak geldiğimiz şu dünyada
 Mutlu olunmaz mı sanıyorsun?
 Yanlış bana göre senin sanın.
 Mutluluktan da ağlatır YARADAN.

 Dediğin gibi, doğarken ağladık.
 Bütünümüzden ayrılmak istemedik.
 Sebep tenimizdekini bilmedik.
 Candan ayrı değil ki YARADAN.

 Doğduk, etrafımızdakiler sevindiler.
 Bizlere güzel kader bile dilediler.
 Gelişimiz hayaldi bilemediler.
 Hayaller biziz, gerçek YARADAN.

 Ne gelen var aslında, nede giden,
 Ne doğan var gerçekte, nede ölen.
 Bir olur, İlmi ledün sırrına eren.
 Zatından zatına gizlendi YARADAN.

 Yaşadığını sansada, inansada insan.
 Kendisidir aslolan, hayal yaşamın.
 Hayali bilirsen kalkar perdelerin.
 Gider hayaller, kalır seni YARADAN.
 ()   28.12.2013
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“İnce Nokta, Yakala Aycan”

Güler yüzlerim, sevgim anahtarım.
Sevgi yeşertir, biten umutlarım.
Umuttur, bekleyişim diğer adım.
Sevgiden yarattık, Âlemi, Aycan.

Talebeydim,  kalınca, kitap yazdım.
Hocam, okyanusla beraberdim.
Gururla hocama, yanaşıyorum.
Öptüm eli, hürmet gösterdim, Aycan.

Buyur der, yer gösterir muhteremim.
Hocama sundu kitabımı, elim.
Duymak isterdim ya, hocamdan, ferim.
Neler yazdım hocam, bak dedim, Aycan.

Buyur dedim, Kitabı ona verdim.
Kitap neden bahseder, sordu hocam?
Hayvanlar, üremelerini yazdım.
Diye, cevap verdim, hocama Aycan

Deryaya fırlattı kitabı hocam,
Anlamadım, ne yaptın hocam dedim.
Boşuna gitti, yandı emeklerim.
Hocam cevabı verdi bana, Aycan.

Kulağı açık olanlar doğurmuş.
Kapalı olanları, yumurtlamış.
İlim noktaymış, cahillik çoğaltmış.
Noktayı yakala, bırakma Aycan.
             (19.05.2014 saat: 0053)
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“Kandil duası”

Dua güzel, hoş gelmek de
Kulağa.
Süsler duayı, gecede Vicdan.
Mevla bilir, kabul olacak duayı.
Bizler, Âminleri desek de.

Geceden sonradır sabah.
Erken gelmez, geceyi beklesek
Yıldızlarla süslesek de.
Bu gecenin hatırına, Yunus
Olalım.
Olamıyorsak, bari taklit edelim.

Her nesneyi, bir bilelim, birden
Bilelim.
Mevla’yı karşılıksız, korkusuz,
Âlemi yarattığı için sevelim.
Beni anlayacak, kaç kişi var?
Bakın böyle benim duam;

ALLAH’IM, seni övdüğün
Cennet İçin, Seviyorsam, beni
Cennetine koyma.
Seni, ödül için sevenler var,
Amenna.
Yanmaktan korkup, sana kul
Oluyorsam,
Korkudan Seviyorsam,
Zatını,
Kahharsın, beni kahret YARAB.
Cehennem korkusundan,
Sevenler var,
Amenna.

Ateşine pervane oldum, ya Rab,
Yandım aşkınla, benliğimi
Unuttum.
Sana rap toldum.
Beni bana bırak, Ya Rab,
Ben kendimi sana bıraktım.
Biz bize geldik, bizi bizden kim
sorar? (02.05.2014)
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“Kargalar Konmuş Gül Dalına.”

Figansın ey divane bülbül,
Gülünü mü ararsın?
Her çayırda biteni,
Gül mü sanırsın? .

Seyrettim sizi, az önce.
Baktım kargalar konmuş,
Gül dalınıza.
Korkarım kırar sizi.
Kargayı, bülbül sanırsın?

Sövdüm birine, istemeden.
Babam öldü Hakim Bey,
Analığım bana, diyordu.
Edep diye bir haslet vardır,
Herkeste bulunur mu sanırsın?
 (06.06.2014

Celal Çetin
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“Karla Yar Aşkı.“

Hayale daldım, Kar özledim çölde.
Sevdam Kara, sebebi bilmecemde.
Görmeden inanmıştım kim ne derse.
Çöldekine Kar, kolay anlatılmaz.

Onu konuşan herkesi dinledim.
Yapılan belgeselleri izledim.
Onu yazan kitapları, hatmettim.
Kar, ilimle daha fazla tanınmaz.

Hayal bu, yolum geçti Toroslardan.
Enginler erimiş, aylardan nisan.
Zirveleri, seyre daldım uzaktan.
Görenler, görmeyene anlatamaz.

Kitaplar, yazmıştı rengini beyaz.
Bilenlerdense, dinlemiştim en az.
Işık vurmayınca renk anlaşılmaz.
Onu gördüm şimdi, Ona yakınız.

Oraya yerleştim, bekledim kışı.
Ocakta gördüm, suluca yağışı.
Sonra, kepeklerin devir alışı.
Yağışlar bitti, Güneş doğdu biraz.

Yağışını gördüm, sırrına erdim.
Soğukluğuna benliğimi verdim.
Hayaldi, Yârimle sevdamı derdim.
Karla Kar oldum, bitti hasretimiz.

Kara sevdamı, kimler takdir etti.
Derler, derviş’in fikri neyse, zikri.
Celal Yarda, tefsirine Kar dedi.
Düşü ağyar olan, Yâri anlamaz.

Karla Kar olanlar titrer erirler.
Karda yâri görenler, sus mu derler.?
Harcamakla biter mi verilenler.
Balık su içmekle, Derya eksilmez.
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“Nerdesin YAR.! ”

Nerdesin yar, sana hasretim var.
 Baktığım son pencereyi kapadın.
 Bilesin, benim a hımı aldın.
 Elim kulağımda düşünceye daldım.

 Sonra Adanalı olduğumu hatırladım.
 Lan ALLAH sız, diye sim var.!
 () 19.07.2013
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“Nükte ile dokunsam, Şiir olur sana.”

Renkli geçmişti eski
günlerimiz.
Eskidi soldu sendi güllerimiz.
Matem oldu baksana
hünerimiz.
Zor gelmiyor mu yalnızlığın
sana.?

İlişkimiz beyaz berrak güzeldi.
Yeter, ayrılık bağrımızı deldi.
Emişmenin vakti zamanı
geldi.
Aklına girmez mi dediğim
sana.?

Sevgi ateşi sönse de kalıyor
küller.
Lal olup söylemese de
bizdeki diller.
Ayrılık, sevdayı dahada
körükler.
Nükte ile dokunsam Şiir olur sana.

Celal Çetin
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“O yazdı Gönlüme Seni, Silsin Silecekse.”! !

Seni unuttuğumu aklına getirme.
Anma ölümü, zamansız düşünme.
Öyle vurdun ki, gelemedim kendime.
Sarıldım çaresizliğimin çaresine.!

Aldanma, fırtına öncesi sessizliğime.
Saysan bunu, hüzünlü gönderişine.
Gözlerinin, seni seviyorum deyişine.
İnadına, dilinle farklı söyleyişine.!

Baktımdı, tarhana aşı gibi ruh haline.
Cevapsızdın, sevdiğine, sevmediğine.
Karar verme nefsinle, sahibini dinle.
Sordun mu, önünde beş kez eğildiğine.? !

Kızıyor musun, seni murat edişime.
Şaşıyor musun, yoksa üstüne gelişime.
Akıl erdiremedim, yürüyüşüne.
Dinlediğin şarkılarda, yeşil gözün işi ne.? !

Bir kuru emek mi yoksa benimkisi de.?
Pişman mı yâda, dilin, söyleyişine.?
Seni sevmememi isteme, bendende.
Seni sensizde severim, istemesen de.!

Hakkını helal et, aldandımsa fikrimde.
Uyar beni, yanılıyorsam zikrimde.
Dua et sahibine, şikâyet ederek de.
Gönlüme seni yazan, silsin silecekse.!
()  25.12.2013

Celal Çetin
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“Sana Hasret Gönüller”

Seven sevileni özler.
Sema ya akarsa sözler.
Sevilende seni gözler.
Sahilde bekler gönüller.

Kul kula ne verebilir.
Şimdi, demeliyiz gönder.
Yaratan, istemelidir.
Ona akmalı, Gönüller.

Yalnız, senimi sanırsın?
Geleceğini bekleyen.
Seslerim karşı sahilden.
Birliğe hasret Gönüller.
           (30/12/2013)

Celal Çetin
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“Sanalda içilmesin, Kahveler”

Feysbukta kahve ikramı, yoktu önceden.
Yaygınlaştı şimdi, bilemedik neden?
Hayal içiliyor, ekrandaki fincanlardan.
Sanalda içilmesin kahveler,
Kişilere zararı var!

Eskiden,  dost evinde içilirdi, köpüklü.
Kırk yıl derlerdi hatırına, daha dündü.
O eski yıllar, kırk dakikaya döndü?
Sanalda içilmesin kahveler,
Örfümüze zararı var!

Bir fincanı, kırk kişi höpürdetiyor.
İkram sahibinin nesi eksiliyor?
Çikolatası azaldı, kahvesi mi bitiyor?
Sanalda içilmesin kahveler,
Dostluğa zararı var! .

Bindik bir alamete, bonkörleştik.
Gidiyoruz kıyamete, nankörleştik.
Kahveyi oynattık, yerinden ettik.
Sanalda içilmesin kahveler,
Kırk yıla zararı var!
                            15.051.2014)

Celal Çetin
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“Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun.”

Sevgilisi olanlar kıymetini bilin.
Gününüz kutlu,
Geleceğiniz umutlu olsun.
Sevgidir her işin başı.
Kusursuz eder yavan aşı.
Bir sevgilim olsaydı,
Kutlardım bugün.
Güllerin en narininden,
Koyu kırmızılarından seçerdim.
Öpücüklerimle süsler,
Damlalar kondururdum tenine.
Gözlerimin yeşilini,
Yapraklarına sindirir,
Sevgimi katardım kokusuna.

Celal Çetin
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“Şairce, Şiirce”

İzninizle, fikrimi söylemek istiyorum.
Şiirin altındaki ismi tanıyanlar diyorum.
Dostluklar, beğeniyi etkiler biliyorum.
Nasıl ki, ünlenmiş bir ressam,
Kafası kızıp, fırçayı yaptığı resmin üzerine savursa,
Bir modern resim olur.
Çoğu kimse resmi anlamasa da, beğenmese ayıp olur.
Ressamın İsmi, kulaklara kazınmıştır zira.
Şiirde de durum farklı değildir.
Başımdan geçen yaşanmış bir olay.
Fakültede okuyan üç kızım var, ben onlar kadar okuyamadım.
Kendi yazdığım, kendimce çokta başarılı bulduğum, bir şiirimde.
Fikirlerini almak istedim.
Kızlar bir şiir yazdım, okuyayım bakalım, nasıl bulacaksınız dedim.
Ben şiiri okurken, birbirlerine mimik yapıyorlar,
Beğenmediklerini ifade ediyorlardı, adeta.
Ya babaaa, buda şiir mi ki, şimdi dercesine.
Sonra ağız değiştirdim.
Nasıl beğenmezsiniz, Fazıl Hüsnü Dağlarcanın ünlü bir şiiri, dedim.
Değerlendirmeleri değişti.
Hepsi bir ağızdan, heleee babaaa dediler,
Senin bu şiiri yazamayacağın belliydi.
Sanırım maksat hâsıl oldu.
Marifet, güzel şiir yazmaktan ziyade, isim yapabilmek.
Daha fazla eş dost edinebilmek.
Anlatabildim mi şair, şiir ne demek.!
Aklına gelende, yazar ve şair. (Celal ÇETİN)

Celal Çetin
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“Tilkinin Fikri.! ”

Bu yıl üzüm bol olacak,
Bağlarda, dedi tilki.

Nereden biliyorsun dedi,
Karşısındaki.

Canım öyle istiyor
Dedi, bizimki.

Canlar, Cennet istiyor da,
Günahımız çok belli ki.!

Celal Çetin
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“Yol Yokuş, Arkası Kış”

Özlemini duyduğun, benim evim.
Yağmur yağanda, şarkı söyler çatısı.
Yağmur bol yağmada bu sene,
Sensizlikten kurak geçiyor mevsim.

Kışın, yeşile kara bakar pencerem.
Soba tamam, çaydanlık üstünde.
Demlerim birazdan çayı,
Hayaline de doldururum bir bardak.
Camlarda buğulanır birazdan.

Dediklerin eksiği ile tamamda,
Son mısradakiler zor bu zamanda.
Meydanı verse at vermiyor.
Atı verse, hani meydan?

Belki de mutluluğa özlem,
Hayal belki bizimki.
Kadir kıymet bilen diyorsun.
Senin dediğin ikinci bahar.
Tez geçer, yol yokuş, arkası kış.

Kuşa süt nasip değilse,
Anasından,diyecektim.
Neyse gene de ümit kesmeyelim,
Mevla’dan.

(17/01/2014

Celal Çetin
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” Şairler başka bakar, Fotoğraflara”

Kaçıyorsun benden,
Ardına bakıyor musun arada.
Kaderinle bir olup, seni kovalarsak,
Yakalarım bak.
Korkunun ecele faydası yok.
Daha önce söylemiş miydim?

Kurtuluşun yok benden.
Kaçışın saklanışın, boşuna
Sevgilim.
Resmedilen bir tünelde,
Paylaşılan bir resimde,
Yakalarım seni.
Şairler başka bakar, Fotoğraflara.

Enginler de, ovadasın sen,
Yukarılarda, karlı dağlarda,
Ben varım.
Seyrederim, ben seni uzaklardan.
Demin gördüm seni, sevgili.
Elif gibi,
Dimdik duruyorsun, ağaçların altında,
Yeşiller arasında

Seni seviyorum diye,
Ünledim, az önce!
Sesim geliyor mu oraya?
Duyuyor musun?
Başını kaldırıp yukarılara,
Bir baksan, baksan diyorum!

Karacaoğlan’ın, Elif’i sevdiği gibi,
Sevdim Seni.
Dizeler dizdim, şiirler yazdım,
Sana sevgilim,
Okuyor musun?
Kaç kadın şiirlerimde, senin yerine,
Elifim olmayı arzular,
Kaçı seni kıskanır,
Vicdanına Soruyor musun?

Sevgimi tartamıyor,
Sevdamı kaldıramıyor musun?
Biraz Adanalıca olacak, amma,
Kusura kalma.
Ulan ALLAH sız, yoksa sen,
Sen, sevmeyi bilmiyor,
Ruh gibimi yaşıyorsun.
Canlı cenaze,
Yaşayan Ölümüsün, yoksa!

 (04.05.2014)
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” Şiir Aynadır.”

Bir şarkı çalar, kimi kalkar oynar.
Diğeri oturur ağlar.
Okuyucunun Ruh hali,
Şiiri tamamlar.
Okuyup yere çalanda olur,
Şairin rengini alanda.!

Karanlıkta kaldıysa okuyan gözler.
Hebadır, yazılan dizilen sözler.
Okuyucusunu bulan heceler,
Sevdalı yürekte dans eder.
Bakıra, gümüşe koyanda olur,
Yirmi dört ayara sayanda.!

Şiiri güzelleştirir kişide özel zamanlar.
Bazan bir sevda dile gelir,
Okuyucuda şiiri tamamlar.
Şiiri Ruhuyla okuyan tam anlar.
Gözleri ile bakanda olur,
Ruhu ile dokunanda.!

Kalemde olsa bile türlü hüner.
Okuyucu boşsa eğer.
Aynada görülendir,
Dizelere biçilen değer.
Kendi Dünyasında kalanda olur,
Gerçeğe dem vuranda.!

Celal Çetin
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”Bey’ in Göçü”

Eksik etek dediğimiz,
Ne beraber, nede ayrı kalabildiğimiz.
Diğer yarılarımız, Hatunlarımız.
Önemli bir konu, sıkıntımız var arkadaşlar.
Kimliğimizde evli yazıyor da,
Bekâr yaşıyoruz, pek çoğumuz.

Suçu nedir erkeğin?
Bal yapmıyorsa arılarımız.
Erkeğinize neden Muhannetsiniz?
Tabi’i ki istisnalar var,
Onlar kaideyi bozmaz.

Eşlerimiz sol yanlarımız,
Hanımlarımız.
Her Müslüman’a gerekli,
Lazım olan varlıklarımız.
Tası tarağı toplayıp,
Başka kadına doğru, yol alışım var.
Ne dersiniz arkadaşlar?

Sanırım bu olaya, beyin göçü deniyor.
Sıkıntı yok hanımlar,
Ayakta uyumayın, horlamayın,
Bizleri göçe zorlamayın.
Günaydın erkekler.
İyi uykular Hanımlar.
 (17.04.2014

Celal Çetin
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”Çözemedim, Aşkıma Karşılık Vermeyişini.”

Çözemedim beni bırakıp ellere gidişini.
Sana verdiğim emeği ağaca verseydim,
Kerem eder utanır, bana doğru eğilirdi.
Seni sayıkladım, güneşe yalvarsaydım,
Ar eder geceme doğar ışık yakardı.
Sana baktığım gibi, âmâya nazar etsem,
Gözümün ferinden iki gözü de açılırdı.
Çözemedim sevdama itibar etmeyişini.

Sana dediklerimi, ahraza lala deseydim,
Sevgime cevapsız kalmaz dillenirdi.
Sana yazdım şiirlerimi, bakire yazsaydım,
Aşka gelirdi belki, bekâretini verirdi.
Seni andığım kadar, Hakkı ansaydım,
Himmet eder, belki kırklara sayıverirdi.
Çözemedim Aşkıma karşılık vermeyişini.

Celal Çetin
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”Kırgınım Hocalar, Şöyle ki Size.”

Kırgınım hocalar, şöyle sizlere.
Çok yanlışlar demişsiniz bizlere.
Derya derindir, çıkmak zor yüzlere.
Gelin, Celal doğrusunu söylesin.

Onu başka türlü tanımışsınız.
Yollara çıkıp, yolda kalmışsınız.
Ampul değil, mum gibi olmuşsunuz.
Gelin, Celal doğrusunu söylesin.

Namaz Oruç Şahadet, Haç ve zekât.
Dediniz, işte bu kadar şeriat.
Şerri attık biz, sonrası bulduk tat.
Gelin, Celal doğrusunu söylesin.

Hanı görünce menzil sanmışsınız.
Siz, bir hayali aşkla aldandınız.
Uyanın, bu handa çok eğlendiniz.
Gelin, Celal doğrusunu söylesin.

Kırıldım ben, darılmayın hocalar.
Yüzme bilmeyen, deryada bocalar.
Hakla Hak olmuş, bakın evliyalar.
Gelin, Celal doğrusunu söylesin.

Celal Çetin
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”Vicdan”

Hakkımı gasp eylemişti birisi.
Ahirde hesaplaşırız dedimdi.
Akil birisi, hele yürü dedi
Orada öyle, hesap falan yok ki

İtiraz ettim akile tabi ki.
Haksızlığı kâr mı ona, öylemi.?
Düşündü, sonra söyledi söylemi.
Vicdanı sızlar, azap duyar dedi.

Dedim, bazılarında vicdan yok ki.
Vicdansızlara, hayvanlardır dedi.
Güzel örnek oldu, mevzuna kedi.
Alt mısralar anlatsın, oku şimdi.

Bir ciğer aldık kasaptan, farz etki.
Çor çocuk yemek istiyorduk, belki.
Güzel parlattık, gerekli ateşi
Hanım salatayı doğradı bile.

Neden hesaba katmadık kediyi.
Kaptı kaçıyor, güzelim ciğeri.
Naçar, elimize aldık ekmeği.
Salataya demek kaldı, gel beri.

Biz salata yedik, kedi ciğeri.
Kedi dense, davacı olunmaz ki.
Ekledi yapılması gerekeni.
Onu sahibine, hav’al etmeli.

Ne dersiniz, dinlediniz akili.?
Anlatılan, akıla uyar mı ki.?
İnsan sıfatımı taşır çoğu ki.?
Sahibine havale etmeli mi.?

Celal Çetin
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”Yalnızlığımadır Feryadım Ahım.”

Kandırmaya çalışsa da bir nebze.
Yalnız olduğum gecelerimde, Mey.
Genelde hasretim var, bir nefese.
Buz ister misin Bey, diyen bir sese.!

Celal Çetin
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Aklımda Deli Sorular.

Eskiden yokluk vardı amma,
yaşam daha güzeldi sanki.
Kredi kartı deden illet yoktu o zamanlar.
Satıcıların veresiye defterleri vardı hani.
Ödeye bilenler ay sonunda öder.
Ödeyemeyenler halini arz eder,
diğer aya tehir ederdi.
Ne güzeldi o günler,
paranın bereketi, insanın kıymeti vardı.
Şimdi düşünüyorum da,
eski günler dahamı güzeldi.?
Bana mı öyle geliyor,
bana katılıyor musunuz yoksa.
Anlamaya çalışıyorum,
biz mi Dünyaya erken geldik?
Yeni nesil mi geç kaldı,
İŞTE MUAMMA BURADA.

Celal Çetin
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Aldığım, Küçücük Buse.”

Aldığım, küçücük buse.
 Değdi, aldığım nefese.
 Alıp kaçırsaydım, keşke.
 Keşke siz kalsaydı dilim.!

 Huzur veriyordu elin.
 Tatlı söylüyordu dilin.
 Olmaz mısın bana gelin?
 Adını anmakta dilim!

 Hayalinle yaşıyorum.
 Kaderime şaşıyorum.
 Olurunu bekliyorum.
 Kalmayalım iki dilim!
 ()   11.06.2014

Celal Çetin
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Alın Teri

Körük ilham verir yanan kömüre.
Sıcak demir boyun eğer cebire.
Bereket katasın ustam cebine.
Tiz ağlattın tın verdirdin demire.

Helal lokmalarının vesilesi.
Emekçinin döktüğü alın teri.
Öpülsün sanatkârın kirli eli.
Atam, ayna saymış medeniyete.

Celal Çetin
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Allah, muhannete muhtaç Etmesin.

Bugün cumartesi, yani hafta sonu,
Yarın tatil;
Bir Allahın kulu da diyemiyor ki....!
Hava soğuk yağmur yağıyor,
sen şimdi yaylada sıkılırsın.
Yak sobayı demle çayı,
çekirdek getireyim beraber çinttelim,
Elimizde kalan, öbek öbek son karları,
beraber çiğneyelim.
Komşunun çinkosuna yağan yağmurun sesini,
beraber dinleyelim.
Demiyor be demiyor.
Allah muhannete muhtaç etmesin'i söyleyeyim.
Yada belasını versin mi deseydim..?

Celal Çetin
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Annem

Dokuz ay on gün, yüktüm bedeninde.
Rahminde, bir parçandım, rahattım.
Rahmandın, Rahmandan ayrı değilsin.
ANNEM!
Cismim vardı, konulmamıştı ismim.
Dünyaya, bedeninden attım, adım.
Celal adım, Celalden ayrı değilsin.
ANNEM!
Her keslerden önce tanıdığımdın.
Başım, can arkadaşım, İlk aşkımdın.
Hakkın ödenmez, Haktan ayrı değilsin.
ANNEM!
Rezzak'ı tanımazdım, o günlerimde.
Helal sütünle besledin, Rezzak'tın.
Rezzak'tan ayrı değilsin ki.
ANNEM!
Senden öğrendim şiiri, şarkıyı, türküyü.
Uyuturken, usulca söylerdin kulağıma.
Neni derdin adına, şairden ayrı değilsin.
ANNEM!
Huysuzdum, geceleri çok ağlardım.
Apalaktım, her şeyi döker, kırardım.
Bağışlardın, Bağışlayandan ayrı değilsin
ANNEM!
Babamın karısı, varoluşumun yarısı.
Emdiren, çimdiren. Esirgeyendin.
Esirgeyenden ayrı değilsin ki.
ANNEM!
Bir ALLAH, bir sen, sığmadınız yüreğime.
Bilirsin, yere geçmez çatal değnek.
ALLAH bir, Biri sevdim,  ayrı değilsin.
ANNEM!                    (11.05.2014)

Celal Çetin
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Ara Beni, Bul Seni!

Özümü göremediler.
Bana Âdem dediler.
Celâl’e eremediler.
Ara beni bul beni.!
Ara beni bul seni.!

Sende hazineyim.
Bilinmeyi dileyen.
Yüreğinde saklıyım.
Ara beni bul beni.!
Ara beni bul seni.!

Makamı Sırrı bilir.
Gönülleri okuyan.
Viranende defineyim.
Ara beni bul beni.!
Ara beni bul seni.!

Kazma tutar mı ellerin?
Vur kalbinin orta yerine.
Kır kafes’ini, gör seni.
Ara beni bul beni.!
Ara beni bul seni.!
 ()  06.06.2014

Celal Çetin
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Arif Olanlar Seyreder Ahengi.

Hayat bir yol, yaratılanlar yolcu.
Tohumun içinde saklıdır rengi.
Canlı canlı yer, devam eder döngü.
Arif olanlar seyreder ahengi.

Mademki Âlemler Onun emrinde.
Sinek kanat oynatamaz nefsinde.
Bizler kukla, O kuklacı derimde.
Ham softalar, kızıla sayar rengi.

Obezler sıska ile tanınırlar.
Siyahları beyaz ile anımlar.
Yanlış bana, yanlış bizi tanımlar.
Doğrular eğriye muhtaç inan ki.

Her yolun başı da sonu da sevgi.
Değişiverir her bireyin rengi.
O Aşkın şevki, Müslim eder frenk’i.
Aşk yaşanırmış anlatılmaz sanki.

Celal Çetin
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At versinler Bana Sevdam yürüyor.

Sevgiye hasret aşka aç duranlar.
Bam telime usul cana vuranlar.
Kendi başına hayaller kuranlar.
El versinler bana sevdam sürüyor.

Cilvesi nazıyla beni yoranlar.
Ara sıra hatırımı soranlar.
Artık işe yaramıyor yalanlar.
Ses versinler bana Dünya dönüyor.

Birinci vites ile yol alanlar.
Aşkı pahalı ağırdan satanlar.
Bu günü yarınlarına katanlar.
Yel versinler bana ateş sönüyor.

Seviyor numarasına yatanlar.
Sevmeye sevilmeye geç kalanlar.
Mutluluktan alacağı olanlar.
Bel versinler bana beden çürüyor.

Alaca karanlıkta göz atanlar.
Tül perdesinin ardından bakanlar.
Arada sırada işmar yapanlar.
Sel versinler bana Toprak kuruyor.

Kalabalık meydanlarda yalnızlar.
Sarılmayan yara durmadan sızlar.
Beyaz atlı prens bekleyen kızlar.
At versinler bana Celal yürüyor.

Celal Çetin
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Başın Pınar Ayakların Göl Olsun.

Sırrını çözemedim kız senin.
Övgüler, dualarım şiirler sen.
Her şeyin en iyisine, layıksın.
Başın pınar ayakların göl olsun.

Seni kimin sevdiğini anlamadın.
Ruhum ruhunu sevmişti inan.
Sevgiyi, gayrına bırakır mı Yaratan?
Başın pınar, ayakların göl olsun.

Bedenimi, yakıştırmadın ya tenine.
Söyleyeyim, bedenlerin ederine?
Yüzeli TL derler, o devre mülkler.
Başın pınar, ayakların göl olsun.

Şimdi aklın karıştı beli ki.
Celal’i tanımaya meyletmedin ki.
Kalıba baktın, öze inmedin ki.
Başın pınar, ayakların göl olsun.

Mutluluğu yaşamadım ben.
Seni sandım yaşamama neden.
Sıfatını gördüm her nesneden.
Başın pınar, ayakların göl olsun.

Keşke tanışmasaydık seninle.
Şimdi üzülmezdik, ikimizde böyle.
Keşkeler’in bittiği yerdeyiz hem de.
Başın pınar, ayakların göl olsun.
 20.12.2013
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Bedeli Vardır Gözlerime Bakmanın.

Bedeli vardır, Gözlerime bakmanın.
Ya baygın baygın öyle bakmayacaktın,
Yâda böyle sensiz bırakmayacaktın.
Ahım la intizarımı alma sevgili.!
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Ben Ölüyorum Sen Yaşıyor-musun.?

Sitem şiirleri yazdırma bana.
Zaten şansım yok ki sevdadan yana.
Kırmızı gonca gül uzattım sana.
Ben güle sen dikene bakıyorsun.

Kişi sevdiğinde hata aramaz.
Ona kördür çirkinlikler bulamaz.
Çiğnemeden kimse lokma yutamaz.
Ben yaklaşıyorum sen kaçıyorsun.

Açtım sana gönül kapılarımı.
Viran mı edeceksin bağlarımı.
Yıkacak mısın tüm tabularımı.
Ben açıyorum sen kapatıyorsun.

Yalnızlığımız sürüp gidecek mi.?
Sevdamız başlamadan bitecek mi.?
Kader ağını tekrar örecek mi.?
Ben saçıyorum sen toplamıyorsun.

Kuş misali konmuştun yüreğime.
Dilim bile alışmıştı ismine.
Sevdim seni imanıma dinime.
Ben tutuyorum sen uçuyor musun.?

Mutluluğu yakalamak zor inan.
Yakaladığımı sanmıştım bir an.
Kelebek için üç gün uzun zaman.
Ben ölüyorum sen yaşıyor musun?

06/05/2017 Saat 004
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Bir Başkadır Benim Adanam

Yemeklerimiz salçalı ve yağlı.
Kadını kalçalı erine bağlı.
Erkeklerimiz, doğuştan sevdalı.
Dedim ya,
başkadır bizim memleket.

Adanalı kebap yer şalgam içer.
Külhandır yanlışlara racon keser.
Ulan Allahsız der, kendinden geçer.
Dedim ya,
başkadır bizim memleket.

Ovayı süsler, Ceyhan, Seyhan nehri.
Adana'da merkez, saat kulesi.
Menderes bulvarı halkın neşesi.
Dedim ya,
başkadır bizim memleket.

Yaylaları serin ovası sıcak.
Kışları garibana açar kucak.
Tahtacısı Ormanda sallar nacak.
Dedim ya,
başkadır bizim memleket.

Adanalı yazar silgi kullanmaz.
Adanalıda yanlışa yer olmaz.
Ağalar olmasa pavyonlar dolmaz.
Dedim ya,
başkadır bizim memleket.

Adanalı merttir anadan doğma.
Başka iller bilmez içkisi boğma.
Alışık değilsen ağzına koyma.
Dedim ya,
başkadır bizim memleket.

Allah'ına kadar sever sevdiyse.
Dostluğuna güven dostum bildiyse.
Helede kirvelik işin içine girdiyse.
Dedim ya,
başkadır bizim memleket.

Celal Çetin
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Bir Damla SU

Kimilerinin Deryası var.
Gözleri doymaz aç.
Öyle canlar var.
Bir damla suya muhtaç.

Celal Çetin
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Bir Güzel Gördüm, Eskilerden Dertli.

Bir güzel gördüm,
eski günlerinden dertli.
İhtiraslı, oldukça ateşli ve sexsi.
Canım demişti bana,
aklımı alıpta gitti.
Deli divane gezerim şimdi.

Bir sözümü yanlışa saydı.
Hem hakim oldu hem savcı.
Uygulayacak yargısız infazı
Cellal'e cellat oldu, avcı
İdam sehpasında titrerim şimdi.

Bulduğunu anlamaz,
Ne aradığını bilmezler.
Ey Ulu İlahi,
hepmi bana rastgelir,
elleme küserim diyenler.
Cehennemle korkutulmasın,
Dünyada gülmeyenler.
Cennet hakkımı, isterim şimdi.

Celal Çetin
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Bir Güzelin Ardından.

İslendi camın, ışıtmaz fenersin.
Hani candık, şimdi sırtmı dönersin.
Ses seda yok senden, hangi kararsın.
Yargısız infaz eyleme ey güzel.

Celal Çetin
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Bir kanadı kırık kuşum Alemde.

Yoruldum hayat gelme üstüme.
Benimle alıp veremediğin ne.?
Tekerini doğru döndürdüklerin var,
Üstünlükleri, benden farkları ne.?

Ya bu ruhu adam gibi yaşat,
yada Ruhumu bedenden boşalt.
Sabrımda kalmadı tahammülümde.
Bunuda böyle bilesin Felek.

Celal Çetin
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Biri yanar, biri yakar.

Üstat, Necip Fazıla sormuşlar.
Sigarayı neden bu kadar seversin diye.
Benim için bir tek o yanıyor demiş.
Doğruda söylemiş.

Yeni nesil sevgililer gibi nazlanmıyor,
Aşka saygısından, yanıyor en azından.

Şimdi yeni nesil sigara paketlerine,
Sigara, yavaş yavaş öldürür, yazmışlar.
Vefasız sevdiğime ne çok benzettim.
Ne alaka diyenleriniz var.

Biri yanar, biri yakar.
İkisi de acele etmiyor en azından.

İkiside öldürmeye kararlı.
Diyorum ki, sıgara dahamı ehveni şer?
Her arzuladığımda gelip yapışıyor dudaklarıma.
Nazlanmıyor, beraber ölelim diyor en azından! "

Celal Çetin
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Biz Şairler

Yağmura dizeler dizdiğimizde, şiir olur.
Çoğunluk, yağmurdan ilham aldığımızı söyler,
Kerameti yağmurda sanır.
Unutulsa da, yağmurun evvelinde bulutlar.
Hal ehli olanlar, yağmura sebep bulutu tanır.

Celal Çetin
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Boynu bükük, Yola saldın İmansız.

Almıştım seni, Adana garından.
Tattırmıştın bana tatlı balından.
Konuşmuştuk bugün ile yarından.
Bir tatlı anıda kaldın imansız.!

Bir ümit ile inmiştim ovaya.
Hasretim vardı bir yıldır sahaya.
Hevesimi kursağımda koydun ya.
Bir çözülmez düğüm oldun imansız.!

Beklentim arzum, bana göre yöndür.
Dedim çevir yüzünü bana döndür.
Yanıyorum gelde ateşim söndür.
Bir kibritte sen çaldın imansız.!

Bıkmıştım, hiç sevmezdim muhanneti.
Ummazdım senden böyle ihaneti.
Geçiyor ömrüm işte kaldı neti.
Bir geceyi hiçe saydın imansız.!

Komşuda pişmiş, bana neden düşmez.
Cimrilik hasettir beş para etmez
Cömertlik hasletine paha yetmez.
Bir isteği zora saydın imansız.!

Bu gün doğmuşsun öyle diyor Gooğle.
Dilim iyiki doğdun diyecekde.
Dünden beridir intizar etmede.
Bir heceyi zora saldın imansız.!
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Çapkın Erkek Yoktur.

Evinde güzel yemekler pişen,
hiç bir hem cinsimin,
lokantadan yemek yemek isteyeceğine,
İhtimal vermiyor, asla inanmıyorum.

Evde yemek pişirmesini beceremeyen kadınlar.
Ve açlığını bastırmaya çalışan erkekler vardır.

Dur hemen itiraz etme sözlerime.

Çöplükten beslenmeye alışmış kargalar,
denk de bir çıkarlarsa da.
istisnalar kaideyi bozmaz derler ya hani.
Onları saymıyor hesaba dahil etmiyorum.

Celal Çetin
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Çözemedim.!

Sana verdim bunca emeği, ağaç görmedi.

Görseydi, kerem eder, utanır bana gelirdi.

Seni sayıkladım, gecelerim güneş görmedi.

Siyahlığını görseydi, sevdaya ışık verirdi.!

Bakire yazsaydım, sana yazdığım şiirleri,

Akışından utanır, belki bekâretini verirdi.

Yaratanını ansaydım, andığım kadar seni,

Kulum derdi belki de, kırklara sayıverirdi.!

Sana ettiğim nazarım, bir âmâya gelseydi

Sevgime ar duyar, açardı yumuk gözlerini.

Yar gibi, kokmayışını, imana gelmeyişini.

Çözemedim ‘aşkıma’ karşılık vermeyişini.!

 07.12.2013
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Dert değil, Kadının Saç Rengi.”

Dert değildir ki, kadının saç rengi.
Erkeği boyar, yüreğinin sesi.
Nice açığı kapatır neşesi.
Sevgi rengine boyanmalı kadın.

Önemlimi ki, kadın başında renk.?
Yürekler, yüreklere olmalı denk.
Mühim olan, erkeği ile ahenk.
Yarin rengine boyanmalı kadın.

Celal Çetin
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Dost kahvesi Acının ilacıdır.

*********Kahveyi istediğin kadar köpürt.
Şekerde abartıya kaç istersen.********

**********Kıvamı sönük tadı buruk kalır.
Dostsuz içilende kahve acıdır.

***********Lezzeti ve kıvamı dosttan alır.
Dost kahvesi acının ilacıdır.

Celal Çetin
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Dünya üç gün;

Dün geride kaldı, yarının sahibi ALLAH.
Gün bugün dem bu dem.
Bu günün kıymetini bilelim cancazım.
Yarınlara geç kalmış olmayalım.
Kalan ömrünü benimle tamamlamaya varmısın.?

Ey gözlerinde esir kaldığım, sen bana ayarmısın.?
Mutluluğu yaşamadım ahir ömrümde.
Arayış içindeyim işte, çaresizlikle.
Ömrüm senin, feda olsun demeye Varmısın? .

Allahın bir lütfu, ondan gelen bir hediyemisin?
Yoksa sende diğerleri gibi bana zararmısın.?
Seninle göreyimmi sevda düşünü.?
Seni seviyorum Canım diye sesli söyle.
Aşikar söyle Canım sen bana yarmısın.?

Celal Çetin
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Erbabına Satılık Sözlerim Var.

Kalbi verende, içini dolduran da O dur.
Ondan izinsiz,
Sinek kanadını oynatamıyor madem.
Nasıl sorumlu tutulur,
Neden Cehennemle korkutulur Adem.
Dünya bir tepsi ballı börektir dostum.
Yetişe bilirsen ortasından ye.
Yetişemiyor san,
Kenarından ye ve şükret Ona.
Hükümlü biziz,
Hükmeden O.
Biçili elbisen, giymeme tasarrufun mu var.?

Celal Çetin
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Esmeyen Yellere Benzettim Seni.

Şaire bir yar gerekli, bir yaren.
Ümitler verecek veya kahreden.
Hani diyorlardı ya ilham veren.
İlham perisine benzettim seni.

Maşallah hı diyeyim önce sana.
Kusursuzsun güzelliğinden yana.
Belki nazarım değer narin cana.
Ateşler koruna benzettim seni..

İpek saçların ak yüzüne uymuş.
Melek mi adın ifadesi vurmuş.?
Gözlerine Hakkın nazarı durmuş.
Cennet hurisine benzettim seni.

Kirpikler ok, kaşlarına takarsın.
Haşin bakışlarla canlar yakarsın.
İnce narin oldukçada şikârsın.
Gönül avcısına benzettim seni.

Gerek yok ki makyajına süsüne.
Kâfisin karşı cinsi öldürmene.
Doğallık aslında yeter bilene.
Vav oldum Elife benzettim seni.

Züleyha görseydi sendeki teni.
Yusuf’undan kıskanırdı inan ki.
Güzelliğin soyundan gelmiş belli.
Figanım Gülüme benzettim seni.

Elin kimselere işmar vermiyor.
Gel eden çok aklına mı girmiyor.?
Gönül bu her çiçekten dermiyor.
Esmeyen yellere benzettim seni.

Celal Çetin
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Ey Adem Oğlu

Ey Adem oğlu, imkanın ve kısmetin var ise,
Kabe’yi bir sefer ziyaret, etmen yetmez mi.?
Kimi işinde gücünde kiminin donu yok kıçında.
Sen tok iken, aç yatmalar zoruna gitmez mi.?

Bir ağaçtır bu Alem, meyvesi değil mi Adem.?
Cennete ulaşmaksa arzun isteğin madem.
Yetim doyurmak, düşkünleri kollamak erdem.
Dünyada tat Cenneti, manevi haz yetmez mi.?

Müminin kalbi değimli ki Allahın gerçek evi.?
Gel senin ile melun taşlayalım, nefislerdir yeri.
Sende şeytan, taşla demiyor mu binlerce Veli.?
Aciz misin aklından, iki kere iki dört etmez mi.?

Gerekmiyorsa da deki bir garibe, hele şunu boya.
Çorbasında tuzun olsun, evdekilerin karnı doya.
Kırmızı ışıkta uzat elini, çocukların sattığı suya.
Dilenciye verdiğin sadaka, tembelliğe itmez mi.?

Celal Çetin
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Ey Sevgili!

Ey sevgili, eyer sevebildiysen beni,
Küfretsem sana iltifata sayarsın.
Sevemedinse suç benim mi?
Başıma taç etsem, ah ile anarsın.

Celal Çetin
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Farkına varanda Ölümsüzleşir Âdem.

Bir var, birde yok oluştan ibaret insan.
Aradığın bulanda, anlaşır cümle lisan.
Yakın olur uzak için anlattıkları Fiz an.
Farkına varanda ölümsüzleşir Âdem.

Celal Çetin
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Farklıdır Erkeklerin Ağlaması.

Kadınlar kadar sık ağlayamadığımız doğrudur..
Ağlıyorsak pimi çekilmiş bomba,
üzerine basılan mayına benzer göz yaşlarımız.
Kıyamet yarın, belkide yarından da yakındır.

Celal Çetin
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Gel Diyemiyorum Sana

Gel diyemiyorum sana,
biliyorum,
inadından vaz geçemezsin.

Celal sensizliğe çivi çaktı,
bilemezsin.

İntizar ettim ya sana,
sende artık gülemezsin.

Gel diyemiyorum,
ama bekliyorum işte,
Eyüp sabrı ile..

Celal Çetin
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Gene efkar bastı, çakmağın var mı.?

Bir becayiş yapalım mı seninle.?
Tut şu sigarayı ver çakmağı.
Oldu olacak, ikide çay sesleyiver bari.
Bir hikâye anlatayım, birde şiir okuyayım sana.

Bir hoca efendiye sığarayı sordum.
Hocam dedim,
Yeryüzündeki tüm yeşil yapraklı nebatlar,
Cenabı Allah'a secde etmiş.
Tütün etmemiş diyorlar, doğrumu.? .

Hocada bizdenmiş, tiryaki imiş yani.
Doğru ya, çakmağın var mı?
Getir o kafiri yakalım dedi.
Karşılıklı tüttürdük hani.

Üstat, Necip Fazıla sormuşlar.
Sigarayı neden bu kadar seversin diye.
Benim için bir tek o yanıyor demiş.

Doğruda söylemiş.

Yeni nesil sevgililer gibi nazlanmıyor,
Aşka saygısından, yanıyor en azından.

Şimdi yeni nesil sigara paketlerine,
Sigara yavaş yavaş öldürür, yazmışlar.

Vefasız sevdiğime ne çok benzettim.
Ne alaka diyenleriniz var.

Biri yanar, biri yakar.
İkisi de acele etmiyor can almaya.
İkisi de öldürmeye kararlı.

Diyorum ki, sığara daha mı ehveni şer?

Her arzuladığım da gelip yapışıyor dudaklarıma.
Nazlanmıyor, beraber ölelim diyor en azından! "

Celal Çetin
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Haberin Varmı?

Hiç kimse, beni sen gibi yakmadı.
Gözlerime senin gibi bakmadı.
Senden sonra, teklif veren olmadı.
İhale son buldu haberin var mı.?

Sihirli bakışına esir kaldım.
Daldım ah, senin hayaline bandım.
İsmini, şiirlerimde çok andım.
Kalem sana durdu, haberin var mı.?

Bitmez mi daha, bana ettiğin naz.
Hâla ayrı telden mi çalarız saz.
El değmedik kız oldun, hani biraz.
Nazlar beni yordu, haberin var mı.?

Ömür mevsimi geldi sonbahara.
Daha fazla dayanamam bu hara.
Umutla bir daha durdum kapına.
El kapına vurdu, haberin var mı.?

Sen olmazcımsın ben hala ısrarcın.
Gönül yarama dermandır ilacın.
Elimde bekler kraliçem tacın.
Aşk perisi sundu, haberin var mı.?

El sallasam, gelse bile ellisi.
Senin yerine geçmez hiç birisi.
Celal, sende bulduğunun delisi.
Gözler sende gördü, haberin var mı.?

Mecnunun Leyla sırda bildiğine.
Keremin aslısında sevdiğine.
Karaca, Elif dedi gördüğüne.
Sır Bir, sende döndü, haberin var mı.?
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Halimi mi Sorarsın Ey Yar.?

Beden yorgunluğunun ilacı,
bir kaç sigara, iki demli çay olur.

Ruh yorgunluğu biraz pahalı.
illaki yaren ile mey ister.

İki tek atsak şimdi seninle,
borçlar alacak listesine geçer.

Tozlu yolları benzetiriz asfalta,
Eğriler büğrüler düze keser.

Celal Çetin
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Hayalin Bile Özeldi be Güzel.

Dünkü geceydi, tamda uyku vakti.
Hayalin çaldı beynimde zilini.
Ben açmadım inan girdi içeri.
Beni hayalle suçlama be güzel.

Birden dikiliverdi başucuma.
Sonra uzanıverdi yan başıma.
Önce ben uzanmadım dudaklara.
Kendi yapıştı inan ki be güzel.

Sanırım bir müddet nefes almadık.
Yâda nefese ihtiyaç duymadık.
Belki ölmüştük farkına varmadık.
Ruhlar âlemine erdik be güzel.

Bulutların üstünde meyve sundu.
Dehasını yazmadı kalem durdu
Sanırım edepti hicabı vurdu.
Gerisini tamamlarsın be güzel.

Tuzlu yiyen rüyasında su arar.
Susamışım sana bendeki karar.
Sen sarmazsan beni hayalin sarar.
İnanmazsan hayale sor be güzel.

Dargın mısın benim hayallerime.
Dokundu mu yâda bir yerlerine.
Hoşuna mı gitti yoksa seninde.?
Hayalin bile özeldi be güzel.
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Her Fiil Ondan

***Ondan izinsiz,
kim nereye gider.
***Kadirdir,
gölgeleri takip eder.
***Kullar kullara,
ne edebilir ki.?
***Ne ederse kuluna,
Allah eder.
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Islık

Islık vardır atı durdurur.
Islık vardır atı yellendirir..
Makam ortamı şekillendirir.
Sen susarsın kader seslendirir.
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İki Evlilikte Böyleymiş İşler.

Yüz Şehit sevabı varmış,
Unutulan bir sünneti hatırlatana.
Valla ben demiyorum,
Hocalar söyledi bana da.
Hanımlar kızacaklar amma.
Erkeğin birden fazla evlenmesi,
Sünnet diyecektim,
Yüz Şehit sevabı var işin ucunda.

Bu sünnet günümüzde,
Unutuldu gibi geldi bana.
Hani ben bir hatırlatayım da,
Kim bilir işe yarar belki.
Birde iki evliliği yorumlayayım da.
Artık ne çıkarsa bahtınıza..

İki Evlilikte Böyleymiş İşler.

Erkek bahtiyar olurmuş,
Üç kafa birbirini tutarsa.
İki koyunun bir kuzusu.
Bir biri bir diğeri emdirir.
Bazen ikisi birden sever
Yur yıkar çimdirirmiş.

Erkek ihtiyar olurmuş,
Üç kafa birbirini tutmazsa.
İki ite bir yaban domuzu.
Bir birisi bir diğeri,
Bazen her ikisi birden ürer.
Vurur kırar sindirirmiş.

Celal Çetin
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Kahve Ve Hayalin

Dışarda yağmur yağıyor
ve odamda ben tek.

Belliki yaz yağmuru,
tez geçecek.

Kahve yaptım kendime,
bir fincan da hayaline.

Kahve diyorki soğuyorum,
beni kim içecek.

Celal Çetin
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Kısa Kalıyor Kaderimin Urganı

Anladım son baharım bitti bugün.
Yarınlarım kıştır kapımı çalanlara.
Hava dünkünden de soğuk.
Esen son rüzgarlar,
Söylüyor ayrılık şarkılarını.

Döküldü bugün tutunmaya çalışan,
İnatçı son yapraklarım.
Sonunda suya düştü umutlarım.
Anladım bugünde gelmeyecek,
Dost sandıklarım.
Arz ediyorlar özür ile beyanlarını.

Anladım bugünde yalnız odam.
Bekle geliyorum,
Dertlerimi anlattığım yastığım.
Gene sana baş koyacak bu adam.
Beklenen dostlar,
Bahane ediyorlar açılmış yaralarını.

Beni ısıtmak gene sana düştü.
Sarılıp yatmaya alıştığım yorganım.
Mutluluğu yakalayamıyorum,
Kısa kalıyor kaderimin urganı.
Kement atışlarım gösterdi ıskalarını.

Muhtemel, özlüyor gecelerim sabahı.
Ölüm sıfırlar belki yanlış hesaplarımı.
Örter tüm dertlerimi, yalnızlıklarımı.
Gerçek sevenim topraktır belki de,
Gel gel diyor duyuyorum naralarını.

İhtimal ölüm günümde kar yağacak.
Sevenim sevmeye nim bile ıslanacak.
Herkes ağlasa da,
Bazı gözyaşları sahte olacak.
Ruhum görüyor göz kenarlarını.

Celal Çetin
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Lider Nasıl Olmalı.?

Gerçekten meziyetli maharetli, birisi.
Besmelesiz adım atmamanın, dirisi.
Liderliğin yeni sürümü, son serisi.
Tabiri caizse,
zamanın lideri denilebilmeli..

Müslüman la namaz kılmalı,
Secde edip el bağlamalı.
Malum duvarda, yahu diye ağlamalı,
günahlarından arınmalı.
Üstün hizmet ve cesaretinden ötürü,
kendisine madalya verilebilmeli.
Lider mimarlıktan anlamalı,
paralel yapıdan bahsedebilmeli.

Yıllardır kapalı kalmış kiliseleri,
havalandırmalı, canlandırmalı.
Gerektiğinde papaz elbisesi giymeli.
Papaya el sallamalı,
Ermeni diasporasına selam yollamalı.
Dinler arası diye loğdan bahsedebilmeli.

Barzani ve Talabaniyi kardeş bilmeli.
Çıkaracakları marazada düzeni sağlamalı.
Türbelerimize sahip çıkmalı,
İtlerle dalaşmaktansa çalıyı dolanmalı,
tabanı yağlamalı, zafere inandırmalı.
Mecburiyetten olsa da, arada bir,
biz Türkleri de seviyoruz,
Muhabbetine girebilmeli.

Milliyetçiliği ayaklar altına almalı,
Duruma göre,
Milliyetçilerden fazla Milliyetçi olmalı,
Yerine göre.
Anasından, er kişi olarak dogmalı,
Cinsiyete göre.
Kadın olarak doğarsa nemi olurdu.?

İşit ile oynaşır, pkk ile kaynaşır,
Ha elma verdiğim oğlan der,
Irgatlara gaz verir, daha çok çalıştırırdı.
İsrail ile Flört eder sevişir,
Sam amcasıyla ile elleşir, nikâh kıyardı.
ABD'den hamile kalırdı.
Tabiri caizse,
Sürtük terimi ona uyardı.

Kürdistan koyardı, çocuğunun adını.
Bir oğlum oldu diye sesler,
Padişah sarayından beslerdi.
Anadolu’nun bahçesinde büyütür,
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Veledi zinasının gelişi sebebine,
Saray mutfagında helvasını yaptırır,
İştahla dışarda bekleyenlere dağıtırdı.

Kendisine usta üstat diyenleri,
Avret yerlerine kıl olmayı,
maharet sayanları gördük.
Ona Dünya lideri diyorlar.
he doğru, Dünyamızı yeteri kadar düzeltti,
Ahiretimize'de bir el atsa diyenler,
beğensin.
Nur içinde yatsın diyecekler,yorum yapsın.

Celal Çetin
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Maşallah diyeyim, hele şu güzele.

Maşallah diyeyim,
Hele, şugüzele önce.
Nazarım değer bence,
Baktığım gözlerim yeşil.
Mahzun yüzünü Perdeler,
zümrüt saçların, olmuş kâkül.
Melek desem, belki kâfi değil.
Yaratan şavkı, vurmuş, yüzüne.

Kirpiklerin ok, kaşlarına takarsan.
Haşin bakışın, çok can yakarsan.
Dulda vurmuş gözlerine bakarsan.
Yaratanım, nurunu vurmuş yüzüne.

Gerek yoktu makyajına, süsüne.
Kâfi gelirdi, erkişiyi öldürmene?
Aslında yeterli doğallığın, bilene.
Yaratan güzelliği, vurmuş yüzüne.

 08.05.2014

Celal Çetin
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Mevsim Şimdi Bahar.

Açmış bak papatyalar.
Aptal âşıklar şimdi çiçeğini yolar.
Seviyor sevmiyor diye saçmalar.
Kendileri bilmezde,
Çiçekten böcekten medet umarlar.

Ağaç dallarına su yürür.
Âşıklar bahara başka bakar.
Hızlı akar damarlarında kanlar.
Kuruyan sevdaları tazeler bahar.

Görüyor musun, dans ediyor renkler.
Baksana, nede güzel açmış çiçekler.
Raks ediyor kelebek,
Dinlesene, şarkı söylüyor arı,
Güzelliğe selam vermede bulutlar.

Baharda tazelenir aşklar.
Yuva yapmaya başlar kuşlar.
Yeniden doğuş, bir uyanış başlar.
Kim bilir, belki de,
Bendeki sevda, sendede başlar.

Ey sevgili, mevsim şimdi bahar.
küllenen aşktan, bende ümitler var.
Haydi sevgili söyle, hâlamı yüreğin dar.
Kutlayalım nevruzu, bahar olsun bize ar.

Celal Çetin
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Nazar Eyledim Güzele.

Bugün ben bir güzel gördüm.
Ruh halini tüzel gördüm.
Sanki bana özel gördüm.
Maşallah dedim güzele.

Dengini bulamayış var.
Sanki bir arayışı var.
Sağda yüzünde beni var.
Nazar eyledim güzele.

Araç kullanır acemi.
Acep o benden nicemi.
Çözemedim, bilmecemi.
Esrar dedim bu güzele.

Yaylada yaylanmak ister.
Kendince hayaller besler.
Kim bilir kimleri sesler.
Lal oldum ben bu güzele.

Uçuyor sandım bir akkuş.
Rüya desem, yâda ak düş.
Belki de olmayacak iş.
Göz koydum ben bu güzele.

Yanında tatlı cadısı.
Baş örtüsüde artısı..
Dedim Gönlümün şarkısı.
İnşallah dedim güzele.

Celal Çetin
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Ne dersiniz dostlar.?

Bir yolculuğa çıkasım var şimdi,
özlediğim diyarlara.
O taraflara seferiniz var mı
yakında, yeni yarlara.?
Bir bilet kestirin bana,
cam kenarına arka taraflara.
Başımı alıp bu diyardan,
eski yardan gidesim var.

Ardım sıra su dökmeyin,
günahıma girmeyin benim.
Gidilecek gezilecek diyar,
sevilecek yar özledim.
Öyle kutlu sefer olsun ki,
bir daha geri dönmeyelim.
Üşüyorum hakir görmeyin,
yün gömlek giyesim var.

Boşuna beklemeyin beni,
eskidiyar, ellerde neler var.
Buralar oldu bana dar,
biliyorum mevsim son bahar.
Olsun bire, birkaç günde olsa,
Celal'e Ogünler kar.
Eski günlerime hepsi zarar,
hepten zarar diyesim var.

Nefret ediyorum bu köhne handan,
haldan gidişattan.
Gelmesini umduğum yolcu var,
Gönlüme mesaj atan.
Hele buralara bu hana bir gelsin,
dertli kafama yatan.
Yolcuya da, geç kalma,
yemeği soğutma diyesim var.

Diyorlar, diyar ve yar değiştirmeyle
kader değişmez.
Dedim dostlar kaygılanmayın,
benim için fark etmez.
NET ve RET kararım,
Haktan gayrisi döndüremez.
İnsan iki kere ölmez diyesim var.

İsyana girerimi ki bilmem,
kızdım bugün bu günüme.
Anlayamadım bu feleğin,
benim ile alıp veremediği ne.
Bilmem ki dengemi bozulur,
seven kavuşsa sevdiğine.
Nefisler kendini arar,
gayrisine Aşk mı var diyesim var.
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Celal Çetin
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Nefretmiydi Seninadın.?

Ey yar dediğim, sendemi yalansın?
Eskiyi tamamlayanlardan mısın.?
Nasıl uyku tuttu boncuk gözlerin.?
Celalde bitmeyen imtihan mısın.?

Yeni bir umut, hayalimdin işte.
Bir terslik var bu işte, bu gidişte.
Islandı sevdamız doğan güneşte.
Sevda oyunu bozanlardan mısın.?

Muhtacım sana dedim duymadın mı.?
Sen beni yar yerine koymadın mı.?
Yoksa yalnızlığına doymadın mı.?
Yada hayallerle oynayan mısın.?

Canım demen can almak için miydi.?
Ateşine yandırmak işin miydi.?
Maksadında üç günlük geçim miydi.?
Bir dokunmada tozanlardan mısın.?

Nereden çıktın karşıma nereden.?
Zaten yaralıydım birçok yerimden.
Usandın mı gösterdiğim ilgiden.?
Fazla sevgiye kızanlardan mısın.?

Taştan ağır mı geldi sevgim sana.?
Zaten şansım yoktu sevdadan yana.
Bu defada sen hatırlattın bana.
Sille vurup ta kaçanlardan mısın.? .

Sana son baharım bile demiştim.
Ahir ömrümün kalanı bilmiştim.
Vallahi güzel, seni çok sevmiştim.
Üç gün emdirip yozanlardan mısın.?

Celal Çetin
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O hayırsız, Renkli Gözlü Kadına.

Aldatmasın sizi, kadınların boncuk gözleri.
Geldi gördü, tanıdı, defterimi dürdü ve gitti.
Önce varım, yarim dedi, canımı ekledi.
Gönlümü eyledi, canımı alıpta gitti.

Sonra ayagım kaydı oynamıyorum dedi.
ve penceresini kapayıp gitti, o kadın.

Şimdilerde nalet okumaktayım.
Şiirler yazmakta, sitemler etmekteyim o hayırsız kadına.
Nede güzel alışmıştım yalnızlıklarıma.
Dertlerimle baş başaydım.

Gelene ağam gidene Paşam demekti işim.
Tamda aradığımı kadını buldum demişken.
Felek dediki, dur bakalım senin için daha çok erken.
Bir kez daha geriye vurdu hayellerim.

Mutluluğuma ambargo uyguladı, haciz koydu felek.
Bir sonraki Aşka kaldı mutluluk.
Allah Sevgilinin bile hayırlısını versin
Böyle demekten gayrı çaremi var.

Celal Çetin
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O senmisin?

Cemalinde Celal'imi gördüğüm.
 Hayaline kör bir düğüm olduğum.
 Ümüt ile meyvasını derdiğim.
 O senmisin, son baharım dediğim.?

Celal Çetin
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Olgun Kadınları Sevin Azizim.

Olgun kadınların şaraba benzetilmeleri doğaldır.
*******Yıllandıkça kıvama gelir, daha da içilesi olurlar.
Zaman kavramı onları eskitse bile, ekşitemezler.
*******İşte bu sebepten, demlenmiş kadınlar değerlidir.

Celal Çetin
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Öpsem Seni Dudaklarından.!

Aşk şarabını bilir misin?
Yıllanmış şarabım ben.
Ateşine dayana bilir misin?
Öpsem seni dudaklarından.!
Öpsem seni dudaklarından.!

Kadeh tutar mı ellerin?
Şaraptan anlar mısın?
Yıllanmışını içtin mi sen?
Tatsan beni dudaklardan.!
Tatsan beni dudaklardan.!

Aşk şarabı kutsaldır,
Kutsayıp içtin mi sen?
Sevgilide yok olup,
Kendinden geçtin mi sen?
Kendinden geçtin mi sen?
Götür beni dudaklarına.!
Götür beni dudaklarına.!

Aşktan meşke geçeriz,
Öpsem seni dudaklarından.!
Öpsem seni dudaklarından.!
Götür beni dudaklarına.!
Götür beni dudaklarına.!

Sarhoşluğuna dayanabilir misin,?
Tiryakim, olabilir misin,?
İçebilir misin ömrünce beni?
Öpsem seni dudaklarından.!
Öpsem seni dudaklarından.!

Celal Çetin
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Selamünaleyküm Dostlar.

Mutluluğum salmış davet.
Davete icabet sünnet.
Sorana söylerim elbet.
Selamünaleyküm Dostlar.

Hayat çekilmez bir çile.
Sardı dört yanımı hile.
Dertleşirim sizler ile.
İyi ki varsınız Dostlar.

Dostluk Gönüllere yoldur.
Celal, muhabbete kuldur.
Aşk şarapsa hemen doldur.
Merhaba beklerim Dostlar.

Sövmeye çoktur da sebep.
İsyan etmem dur der edep.
Bendeki kalender meşrep.
Sağ olun var olun Dostlar.

Yağmurda aşk yaşamadım.
Sevdim de ulaşamadım.
Gözümde kaldı Muradım.
Şans dileyin bana Dostlar.

Celal Çetin
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Sen Bensin

Sarı saçlım,
uzaklarda olsan da, bendesin.
Kalbimdesin gönlüm desin,
beynimde sin.
Kulaklarımda çınlıyor tatlı sesin.
Sen bensin,
şirin papatyam sevda çiçeğim.

Bedenim,
damarımda kanımsın canımsın.
Gündüz hayallerim
gecelerimde rüyam sın.
Gözdesin gözüm desin
mihenk taşım sın.
Sen bensin,
nazarım sın süslü bebeğim.

Güneş gibi doğdun gönlüme,
ışıtır ısıtırsın.
Aldığım nefes içtiğim su
yediğim aşım sın.
Varım sın birim sin
peteğimde tatlı balım sın.
Sen bensin,
avuçlarıma kon uğur kelebeğim.

Muradım, başımda taç,
dertlerime ilacımsın.
Beklenensin özlenen sin,
aradığım yarım sın.
Yarim sin yarenim sin,
ilham veren perim sin
Sen bensin,
sensiz yaşamam çarpan yüreğim.

İnce bedensin,
narin sin oldukça da şikar sın.
Yaslan sol yanıma
sıkışır koluma yakışırsın.
Kınından sıyır kamayı,
daha ne sakınırsın.
Sen bensin,
çak çakmağını ateş böceğim.

Celal Çetin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen nerdeydin?

Bir bardak çayına rızkımı hepten verdiğim.
 İzdivacına, ömrümün kalanı dediğim.
 Bir tatlı gülüşüne esir olduğum.
 Yaradan merhamet dağıtırken sen nerdeydin?
 (Celal Çetin.)

Celal Çetin
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Sevda lekesi

Sevda lekesine, deterjan
Kâr etmez.
Kader her sevileni,
Yar Etmez.
Karşılıklı olana,
Bir ömür Yetmez.
Karşılıksız olana,
Kara Sevda derler,
İflah etmez! ”.
 (21.04.2014)

Celal Çetin
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Şehidim Helal Et Hakkını Bize.

Şehidim Hak yolcususun devam et.
Bilirim, Ruhuna mekândır Cennet.
Kan gölüne döndü, yandı memleket.
Ocaklar söndü, daha da sönecek.

Gariplikler var Türkün ülkesinde.
Şehrinde. Çoğaldı İtler dedimse.
Başka türlü olmuyor ki tefsirde.
Dolaplar döndü, daha da dönecek.

Tarihler boyudur Türk’te kader bu.
Kargalar buğdayımıza göz koydu.
Mahsülmü bitti kargalar mı doydu.?
Birçoğu öldü, daha da ölecek.

Atam Türk milleti asildir dedi.
Yedi düvel ile savaş eyledi.
Geçmişte de Türk milleti titredi.
Hainler gördü, daha da görecek.

Türk Kürt bin yıldır karmaştır, kalacak.
Anam Türk, dayım melez, ne olacak.
Anadolu’yu kim nasıl bölecek.?
Çok üzüldü, daha da üzülecek.

Bize hakkını helal et şehidim.
Kurdu kuzu ile geçinir gördüm.
Suçlu aradaki Munzurlar dedim.
Hınzır görüldü, daha da görülecek.

Celal Çetin
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Şehit Haberleri Sıradanlaştı.

Kimileri karayı ak biliyor.
Şeytanların gemisine biniyor.
Şehit kanında payı var bilmiyor.
Çare Zatındandır, kerem et Ya RAB.

Celladına Aşık oldu bu Millet.
Memleketi sardı vahim bir illet..
Kardeş, kardeşinden ediyor nefret.
Bizler ayrı düştük toparla Ya RAB.

Millet tepkisiz duyarsız uykuda.
Kimi deşarj oluyor mili maçta.
Kimi Esra Erol da, izdivaçta.
Ölüm uykusundan sen uyar Ya RAB.

Bazıları suçlandı balyoz ile.
Kimisi fişlendi Fetullah ile.
PKK barışı doladı dile.
Haksızların belasını ver Ya RAB.

Doğru bildiklerimden nasıl şaşam..
İnkâr edilir oldu dünkü yaşam.
Gelen ağam oluyor giden Paşam.
Bizi bizden iyi bilensin Ya RAB.

Şehit haberleri sıradanlaştı.
Millet böyle değildi başkalaştı.
Milli değerlerimiz laçkalaştı.
Sen bu Millete feraset ver Ya RAB.

Celal Çetin
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Şeytanla Kadın.!

Adamın birisi, kırk yıl yapmış ibadeti,
Bir şeytanı esir etmekmiş niyeti.
Destur gelmiş, koymuş şişeye laneti
Evdeki kadını hesap etmemiş adam.

Çıkacakken bir gün yolculuğa
 Hanımını çağırmış yanına.
İşaret etmiş, göstermiş raftaki şişeyi.
 Sakın açma ağzını diye tembihlemiş adam.

Yola çıkınca adam, merak sarmış kadını.
Almış şişeyi eline, açmış ağzını.
 Atmış şeytan kendisini dışarı.
 Evdeki şeytanı hesaba katmamış adam.

Ortalığı sarmış bir kara duman.
Kadının karşısına dikilmiş şeytan.
Sağ olasın demiş, beni kurtardın.
Kadının şişeyi açacağını ne bilsin adam.

Nedir demiş kadın, anlat mevzunu.
Hehehehey demiş, anlatmış konuyu.
Kocan ibadet etti kırk yıl, bunlar oldu.
Beni şişeye hapsetme mükâfatı aldı adam.

Anlamış kadın işin gerçeğini, vahametini.
Kolay demiş, belli etmemiş şeytana niyetini.
Ne yani, sen şimdi bu şişeden mi çıktın ki.?
İkna edememiş kadını şeytan, sıfatı adam.

İnanmam demiş kadın, sen bu şişeye sığman.
Gir göreyim demiş, sonra ederim sana iman.
Kadına kanmış, şişeye dalmış şeytan.
Tıpalamış şişeyi, hapis kalmış şeytan adam.

Kocası döndüğünde, sitem yemiş.
Söylenmiş adama, birde suçlu etmiş.
Şişede şeytan varda,  neden söylemeyiş.
Hayret kalmış, sormuş nasıl diye, adam.

Anlatmış kadın’ı, şeytanla arasında geçeni.
Sorgulamaya almış adam, kırk yıllık ibadetini.
Sitem etmiş, boşa mı saydın kırk yıllık ibadeti?
Anlamış vahameti, şişedekini azat etmiş, adam.
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Tatlıyı sevsin, Tuzuda bilsin.

Bir kadın arıyorum.
Nasıl bir kadın mı.?
Biraz aklı havada olan.
Yerde yürümeyi seven.

Biraz delice olacak.
Gözleriyle gülmeyi bilen.
Beni yeterince sevebilsin.
Adabı muaşereti de bilen.

Haksızlıklara tepki versin.
Kendini savunmasını bilsin.
Yerinde, erkek gibi sövsün.
Amma duracağı yeri gören.

Yanımda Elif gibi dursun.
Arzularıma Vav olsun.
Kara kaderime mim.
Tatlıyı sevsin, tuzu da bilsin.
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Varmısın?

Varmısın aşılmaz dağlara körük kurmaya.
 Kadere yazgıya gem vurmaya.
 El ne deri bırakıp kendin olmaya.
 Son baharını benimle yaşamaya varmısın.?
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Verecekse Mevla’m, Gönlümüze göre Versin.

Mümkünse 90 60 90, ölçüye uysun.
Bulunduğu ortamın rengini de alsın.
Cılızlar o bezler başkasına kalsın.
Verecekse Mevla’m en iyisini versin.

Huyu huyuma boyu boyuma uysun.
Yanımda yürürken kitap gibi dursun.
Düşmanlar çatlasın dizine vursun.
Verecekse Mevla’m, istemimi versin.

Yazdığımda kafiyeye heceye gelsin.
Geçim ehli olsun boynunu eğsin.
Kız, bir daha evlendiğime değsin.
Verecekse Mevla’m böylesini versin.
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Ya zel-Celali vel- ikram sahibi.

Resmimi koy, vefasızın kalbine.
 Yâda yer verme, ona yüreğimde.
 İsmini nakşet onunda gönlüne.
 Ya zel-Celali vel- ikram sahibi.

 Kulun Celal, Cemalini özlüyor.
 Ona sevdam anlamını yitiriyor.
 Güzelliği seni akla getiriyor.
 Ya zel-Celali vel- ikram sahibi.

 Bedeni sevmek değil değer vermek.
 Bilirim yere geçmez çatal değnek.
 İki sevgi taşımaz ki bu yürek.
 Ya zel-Celali vel- ikram sahibi.

 Dileyen, istediğini yapansın.
 Lütfeden, dilediğine kahharsın.
 Hindu için, Hindistan’ı yakarsın.
 Ya zel-Celali vel- ikram sahibi.

 Kerem eyle, oda tatsın sevgiyi.
 Benim gibi sevsin bendeki seni.
 Aşkımız olsun kavuşma nedeni.
 Ya zel-Celali vel- ikram sahibi.
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Yağmur Bekleyen Çöller Gibiyim.

Bu aralar çalınmayan bir kapı.
Kafamda azgın suların girdabı.
Sessizlik utangaclığın hicabı.
Yarenler elinde eller gibiyim.

Eskisi gibi ses vermez bağlama.
Umursuz kaldı bendeki ağlama.
Unuttular beni dostlar sağlama.
Zemheride kalmış güller gibiyim.

Ne bir yavuklum var sevebilecek.
Ne bir düşmanım kaldı sövecek.
Dostumda kalmadı akıl verecek.
Bendini aşamaz seller gibiyim.

Söz verenler gelemedi bir türlü.
Yollara baktırıyorlar gözümü.
Yalnızlığım hâkim dava hüzünlü.
Bakışta göremez körler gibiyim.

Yârim gelse ıslansa dudaklarım.
Elden geçirilse bulaşıklarım.
Çözülüverir tüm dolaşıklarım.
Yağmura susamış çöller gibiyim.

Sobayı yaktım çaydanlık üstünde.
Sofram hazır her şey yerli yerince.
Misafir ağırlarım değerince.
Sesi duyulmayan diller gibiyim.
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Yağmur Ve Hayalin

Dışarda yağmur yağıyor
ve odamda ben tek.

Belliki yaz yağmuru,
tez geçecek.

Kahve yaptım kendime,
bir fincan da hayaline.

Kahve diyorki soğuyorum,
beni kim içecek.
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Yalan Yanlış

Söylenen her yalan, ardında bir gerçeği saklar.

Her yalanın altında, doğrunun gizzemi gizlidir.

Yalanda yanlışta, yoktur aslında.

Nedenini, nasılını, kavrayamadıklarımızla başlar.! "

21/05/2014

Celal Çetin

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yalnız olduğum akşamlarda, İki tek attığım doğrudur.

Hayatı, çatlak bardaktaki suya benzetmişsin,
meyhaneci.
İçsende içmesende tükenecek yazmışsın,
duvara.
Madem öyle,
hadi bizim masaya bir yetmişlik daha söyle.
İçelim hayatı,
sıra bize gelmeden
Azrail selam vermeden,

Celal Çetin
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Yanılış vardır.

Taktir güler gayret ile tetbire.
Kimin elinde ne varki ne bile.
Kulların yazdığı hiledir hile.
Cüzi iradede yanılış vardır.

Sanırız ki gayret ile olacak.
Yarılmaz odun kırılırsa nacak.
Kader tetbiri boşa çıkaracak.
Benlik hicabında yanılış vardır.

Sular akarsa yatağını bulur.
Küllinin yanında cüzi ham durur.
Hakediş yoktur older Hak oldurur.
Hak işlerindede yanılış vardır.

Sıçramak gerek, vardır elbet kısmet.
Güreşene lazım giyecek kıspet
Oltanın ucuna yem tak bir zahmet.
Bedelsiz işlerde yanılış vardır.

Uyarayım dedim dostlarım sizi.
Çokları anlamaz şiirimizi.
Sen ve ben, biz biliriz ikimizi.
Yargısız infazda yanılış vardır.

Ne zengini tok gördüm, ne fakir aç.
Dedimki Celal bu tartışmadan kaç.
Diyorlar ki aşağıda kızgın saç.
Korku işlerinde yanılış vardır.

Sende anlamadın beni ey tüzel.
Her olmazda vardır, bellidir bedel.
Ben bedelini ödedim be güzel.
Deveye dikende yanılış vardır.
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Yazıcıoğulları bana gardaş

Yazıcı oğulları bana gardaş.
Maşallah diyeyim, nazar değermiş.
Mevla’m gözlerime yeşili vermiş.
Semerelerde ismim geçiyor mu? .

Yazıcı oğulları genişlemiş.
Yeni nesiller, bizde varız demiş.
Kucaktaki cadı, çok masum durmuş.
Dillenmiştir, dedeyi soruyor mu? .

Serhancım zayıflamış, forma girmiş.
Seher yengem, Orhancını özlemiş.
Korhan, kellik sende erken başlamış.
Zenginliğe işaret oluyor mu?

Erhan saf, Şevket dedeyi andırmış.
Orhan delifişek yaşın doldurmuş.
Nermin’e dostum, sarı gelin dermiş.
Kayın babacığını anıyor mu.?

Alp büyümüş, Alperenliğe ermiş.
Ahu, arada, güççük gelin olmuş.
Melike serpilmiş, ergenlik vurmuş.
Celal amcasını da biliyor mu?

İpek, arada gözlerden kaybolmuş.
Kıdemli gelin Sinem, güzelleşmiş.
Gürhan denizlerde, balıkta yanmış.
Baba dostun, aklına geliyor mu?

 24.05.2014)
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Zordur Şairlerin Kahrı.

Bir daha şiirden anlamayan kadınları
sevmeyeceğim.
Boşa gidiyor heba oluyor
harcadığım emeğim.
Bu şiir sana idi,
neden beğenmedin mimoza çiçeğim.
Bir daha yazarsam
ismini aşikar edeceğim.

Zordur şairlerin kahrı.
Sabahları,
yastığının altında günaydın ister.
Yatmadan evvel  iyi geceler.
Gün ortasın da,
hatırlanmak ister şair.
Demem o ki, zordur şairlerin kahrı.
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