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Affet Allah'ım

Çok günahım var Allah'ım yine hata yaptım
Yanacağımı bile bile kendimi ateşe attım
Durmadı gönlüm yine gözlerimi ıslattım
Bu da geçer diyerek hep kendimi aldattım

Pişmanlığın doruklarındayım Allah'ım affet beni
Bu kaçıncı tövbem bilmem ama kabul et tövbemi
Ne olur Allah'ım sana gösteremedim ya sevgimi
Affet beni, kanıtlayacağım bu sefer kendimi

Sonum hep aynı, yine senin kapına geliyorum
Zaten,senden başkasına da hiç gidemiyorum
Anlamıyorlar Allah'ım derdimi dökemiyorum
Atıyorum içime öyle ama sindiremiyorum

Kabul etmedi yüreğim , istemedi acılarımı
Peki şimdi nerede saklayacağım duygularımı
Dualarım ..? Ya onlar .. Getirir mi bana huzur sularımı
Ben de yelken açar unuturum belki yaşadıklarımı...

   Fadime ÇETİNKAYA..

Fadime Çetinkaya
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Ah Gözlerim

Ah gözlerim ! Neler gördü şu yaşında
Küçücük bedenim her şeye tek başına
Dayanır oldu yüreğim acılar karşısında
Ve hüzün vurgulu misali, bir kış ortasında

Karlar örtsün bedenimi, gizlesin kederimi
Demesin kimseye anlatamam kendimi
Bir uğultu işitirsen duyarsın belki söylediklerimi
Susup kalırsam da sen savun bendimi

Ah gözlerim ! Çok döktüm yaşını
Az belaya düşürmedim bu genç başımı
Yanan kurularım ile boşa yaktım yaşımı
Ve unutmayacağım asla bu işin başını

Yağmuru istiyor gönlüm,çisil çisil yağsın
Huzura erişsin artık, gönlümde ferahlasın
Geceyi bekleyen gözlerim  vuslata dalsın
Ve açmaya kıyamadığım an.. İşte o an kapansın.

           Fadime ÇETİNKAYA..

Fadime Çetinkaya
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Ahir Zaman

Boşunadır şan şöhret girmez ki mezara
İnsanoğlu kapılır paraya pula
Karnı doyar da şükretmez Yaradana
Nankördür insan çalışmaz hayrına

Acizdir insan sığınmaz Rabbine
Ağlar durur da sormaz kendine :
Neydi insan, boşuna mı yaratılmıştı ?
Tüm mahlukattan üstün sayılmıştı

Göz görür de kulak duymazmış
İnsanın değeri tabuta girdiğinde artarmış
Sevgi , saygı hepsi yalanmış
Makam ve mevki de bak geçmişte kalmış

Boşa geçen günlerin alınmaz ki dersleri
Kırılmış düşlerin ruhları olmuş serseri
Peki sözler ? Kim tutacak verilmiş o sözleri
İnsan mı, hani şu leş kokan cesedi ... ?

      Fadime  ÇETİNKAYA....

Fadime Çetinkaya
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Askerim

Vuruldu Türk'umun askeri
Düştü toprağın bağrına
Cennette hazırdır yeri
Ağlama annesi gelecek bir gün yanına

Mis kokuyor şehidimin kanı
Hafızalara kaziyacagiz o kutlu anı
Anlatsın neslin bilsinler nasılmış ataları
Sen de bekle hain alacagiz canını

Yetim kaldı şehidimin yavrusu
Bir daha gelemez ki onun babası
Ama unutmasın intikamı alacak başkası
Babası olmasa da huzur kokacak yuvası

Hainin yanina bırakmaz Türk'ün evladı
Onu öldürmek için herkes olur celladı
Önce kapa kopacak ardından kolları
Şimdi görsün işte vurmak nasılmış vatanı

Annesinin kınalı kuzusu! Titreme mezarında
Herkes seni bilecek,yapacağız dağa taşa
Rahat uyu sen orada, sakın unutulursun sanma
Çok şey borçluyuz sana,hayat kattın vatanıma

Her gün güneş senin icin doğacak
Koca bir nesil adini sayıklayacak
İcin rahat olsun bir damla kanın dahi kurumayacak
Zira,kurursa eğer iste o zamn kıyamet kopacak..!

               Fadime ÇETİNKAYA

Fadime Çetinkaya
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Esintiler

Bazen olgunlaşmayı beklemeli insan ;
- demin suyu
-kışın baharı
-benim seni  ve
-mezarında beni beklediği gibi....

Fadime ÇETİNKAYA...

Fadime Çetinkaya
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Esintiler II

Mum gibi olan insanlara sahip çıkın ;
zira
onlar sizi aydınlatmak için
kendini feda eden
koca yürekli
insanlardır....

Fadime Çetinkaya
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Garip

Aradan çok zaman geçti
Ben meçhule hasret
Yüreğimden yankılanan ses :
'' Dayan ve sadece sabret ''

Sebepsiz fırtınalara karıştık
İçimde bir dalgalanış
Ruhum ise yangınlara gebe
Durgundu bu hazin haykırış

    Fadime  ÇETİNKAYA..

Fadime Çetinkaya

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gök Mavisi

Tatlı usultular kapladı beni
Tarif edemem ki kendimi
Anlamak istiyorsan bak maviliğe
Nasıl da yakışmış göklere..

İşte ben de öyleyim
Bırakın da böyle gideyim
Bir mavilik damlarsa yeryüzüne
Yağmurlara sarılarak öleyim...

  Fadime  ÇETİNKAYA...

Fadime Çetinkaya
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Hayallerimin Dünyası

İnan! Öyle bir inan ki
Düşlerin karanfil koksun
Yalnızlık bile diz çöksün
hayallerinin önünde

Damarlarında sabır dolaşsın mesela
Ruhun bir çocuk gibi
Usulca açsın ellerini semaya
Ve yüzüne yağınca tipi
Bir toprak avuçla serp dünyama

Hiçbir hayal tek değildir
Ekmesini bilirsen çabucak yeşerir
Meyve verir sonra şaşırırsın
Ve asıl işte o an başarırsın

Bilmesin kimse başarını
Yaradana aç sırlarını
Kendi galaksini kur sonra
Ve gezegenini yansıt avuçalarına

Fadime ÇETİNKAYA..

Fadime Çetinkaya
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İnci

Ruhum mesken gazele neredesin inci
Bir temmuz sıcağı vurdu sokaklarımı
Daralıyor ruh arıyor sonbaharımı
Güneş bile fayda etmiyor,neredesin inci?

      Fadime  ÇETİNKAYA

Fadime Çetinkaya
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Kadın

Nedir şu kadın dedikleri
Şiddet midir en sevdikleri
Peki ya körelen hisleri
Kim durduracak bu zalimleri ?

Kırılan hep kadını koludur
Şiddetleri ise kan dondurur
Bunu yapanlar da babalarını aslan oğludur
Gidişatları ise adamlığını sonudur..

Yaraları sadece çocukken olsun
Bedenlerine asla dokunulmasın
Burkulan yürekleri onarılsın
Ve kadına kalkan elleri kırılsın

Hani Allah'in emanetleriydi kadinlar
Bosuna mi geldi size çağrılar
Ya bu ? Adamlığını hangi kitabına sığar
Sığmaz ki zaten,işte sizsiniz riyakar

Esas olan kadını benimsemekti
Yollarına her zaman güller sermekti
Derdini bagirmadan,usulca söylemekti
Ve kadını bir ömür gözetmekti

Doğmadan düşersin ya kadının karnına
Evlendiğinde karın saklar seni yarına
Ve düşersen toprağın bağrına
Unutma arkandan ağlayan kadındır daima...

       Fadime ÇETİNKAYA..

Fadime Çetinkaya
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Kağıt Parçası

Ödünç alabilir miyim mısralarını 5 dakikalığına
Yazabilir miyim,anlatabilir miyim derdimi sana
Yak meşalemi yardım etmen lazım bana
Tutunacak dalım kalmadı artık,düşüyorum galiba

Bak sokaklarım bile yalnız kalmış şimdilerde
Kaldırımlarım ağlıyormuş,yapraklarım darmadağın
Güneş küsmüş geceye doğmayacakmış bir daha
Anlatabiliyor muyum artık yardım etmen lazım bana

Satırlarını ödünç almam lazım mesela
Seni yelken dertlerimi de dost yapıp açılmam lazım uzaklara
Kimseyi almak istemiyorum yanıma,sen ol yeter bana
Bir şiir yakarız sonra sayarız varlığa yokluğa..

Bak yol aldık şimdi açılıyoruz yarınlara
Gökte bir çift turna selam söylüyor sana
İyi bakmamız lazımmış ona yoksa küsermiş bana
Çünkü yarının anahtarı bugün de saklıymış daima..

               Fadime ÇETİNKAYA

Fadime Çetinkaya
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Ölüm Var

Ölüm var ! Bir gün gelir seni de bulur,
Ölüm var ! Kalbinin tam ortasından vurur
Ölüm var !  Yuvanı dağıtır savurur
Ölüm var ! Dünya kelamını unutturur

Güçlü ol ! Geride kalanların ihtiyacı var sana
Güçlü ol ! Yaraları sarıp kapatsana
Güçlü ol ! Kimse silmesin göz yaşını
Güçlü ol ! Yaradana aç sırlarını

Hatırla ! Çektiğin zorlukları hatırla
Hatırla ! Kim vardı yanında ?
Hatırla! Tek kalmıştın bir başına
Hatırla ! O günleri unutturma yarına

Gittiler ! Allah aldı onları
Gittiler! Çok güzelmiş makamları
Gittiler! Evleri cennet sarayı
Gittiler! Ama yok şimdi kapatacak yarayı

Olsun! Sen kalmıştın ama burada
Olsun !  Şükretsene Yaradana
Olsun ! Ve aç ellerini Hüda'na
Olsun ! Çünkü sen teksen de çoksun...

   Fadime  ÇETİNKAYA...

Fadime Çetinkaya
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Rab-ı Lazım

Nefis zamanı değil miydi şu yalancı hayat
Kalbin korunu söndürecek yok mu bir bad
Mazlumu görürsün de göz yumarsın fakat
Cesedin değil ruhun olacak bir gün azat

Yarınlarımız şüpheli bugünümüz dünden gitmiş
İnsanoğlu ezeli değil de tutmuş evveli seçmiş
Güvendiği o yıllar ise birer birer geçmiş
Derken koskoca bir ömür böyle bitivermiş

Ne kaldı o güvendiğimiz tarihimizden?
Hiçbir şey.. Hiçbir şey gelmedi ki elimizden
Peki o dökülen kelimeler neydi dilimizden ?
Keşke.. Keşkeler idi yaşanmak istenen yeniden

Yapılan hataların ufuklarındayız şimdi
Ey beşer ! Kim açıklayacaksın yaptığın gaşyeti?
Sen açıklayacaksın işte bak zamanın geldi
Ser hadi kelimeleri yere seç içinden vahşeti

Sana da o yakışır zaten, mahzunu etme teselli
Her şey açığa çıkacak sen de olacaksın tecelli
İstemeyecekler seni, bulamayacaksın kabili
Ve yüzüne vuracak hakikat,hatırlayacaksın gafleti

Fadime   ÇETİNKAYA..

Fadime Çetinkaya
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Sen insanoğlusun

Bir gülümsemeye karşı alıyorsan kurşun
İnsanlık ölmüştür bir saniye susun
Ve üç günü geçmiyorsa tutulan yasın
Unutma çünkü sen insanoğlusun

Hani bir söz vardı bilir misin
Komşun aç yatarken sen tok yatarsan çıkmazdı sesin
Unuttun demi ! Çünkü insanoğlusun...
Bulunmaz ki işte senin o pis nefesin

Sözde kardeştir her elini uzatan
İnsan ise : Et yığınıdır paraya bakan
Dert etme ;
Bulunur düştüğünde tekme atan
Sen insanoğlusun !  Bu muydu senin atan ?

Utan şimdi melekelerin yazıyor günahını
Peki kim bulacak olmayan o sevabını
Ve nasıl açıklayacaksın mahşerde yaptıklarını
Sus insanoğlu , göreceksin zaten mizanı

İşte tüm mesele bu kadardı
Her şey doğrun ile  yanlışına bakardı
O çok bildiğin adetin, tören nerede kaldı ?
Ağla şimdi insanoğlu yerin mezarda,çoktan hazırdı

Can çekişiyorsun insanoğlu fark etmedin mi daha
Kırdığın kalplerin sesleri yükseliyor ta arşa
Ve cehennem diz boyu , ateşin bol olsun
Unutma çünkü sen insanoğlusun !

      Fadime ÇETİNKAYA...

Fadime Çetinkaya
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Sonbahar

Ey sonbahar! Alma benden hayallerimi sakın
Biraz daha bekle mutluluğumuz çok yakın
Koşarak geliyor yaprakların gönlüme
Eskisi gibi değilim ihtiyacım var tebessüme

Benim umudum sahilde bir kumdu
Umut eden ben değildim ruhumdu
Özgür bırak mutluluğumuzu aç kafesini
Sakın tutma bırak artık nefesini

Geleceğimizi anlatıyor bize aşkın sazı
İçim kıpır kıpır bırakmam bu hazzı
Yaklaşıyor bize sevda meltemleri
Unuttum artık bak , eski matemleri

Ebediyete uzanıyordu kalbin kıyısı
Martıların dilindeydi hayallerimin şarkısı
Sol yanıma aldım seni vermem kimseye
Ölürüm de bırakmam dünya yıkılsa bile

Sonsuzluk gülümsüyor bana yaklaşıyor ağır ağır
Gece kulaklarını kapayınca mı oluyordu sağır
Hayallerimi aldım ben artık mutlu olacağım biraz
Unutmam  seni sonbahar gelirim bekle bu yaz

Fadime  ÇETİNKAYA..

Fadime Çetinkaya
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Sonbahar II

Ey sonbahar! Yine buluştuk seninle
Koca bir yılı geride bıraktık öyle ya da böyle
Derdin vardı senin eylülden kalma
Söyle bana sonbaharım
Sakın benden utanma

Yaprakların kızarmış utandın mı yoksa?
Ya dalların ..
Kuruyan dallarını açıklasana
Yorma beni be sonbaharım
Anlat bana derdini
Belki kaybolmuşumdur
Sen de bulurum kendimi

    Fadime  ÇETİNKAYA

Fadime Çetinkaya
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Sonsuz Güç

Gecenin karanlığında çıkmaz bir yoldayım
Acmisim elime Hüda'ya yalvarmaktayim
Yine içimde bir sızı canımı yakıyor
Sabır ile demlenen çayımı yudumlamaktayım.

Benim de dualarım kabul edildi biliyorum
Sadece zamanın gelmesini bekliyorum
Demlenen cayima bir de sükut ekleyerek
Tek olan Allah'a yöneliyorum

Fadime ÇETİNKAYA...

Fadime Çetinkaya
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Ukte

Dertlerin bittiği yerde çok uzaklarda
Hayallerin gerçek olduğu bir adada
Zamanın durduğu saatlerin yok olduğu bir anda
Bir umut yeşerdi bir karış toprakta

Umudumu da alıp gitmek istiyorum bazen
Sonsuzluğa adım atmak geliyor içimden
Ama yapamıyorum  bilmiyorum ki neden
Susup kalıyorum öyle, korkuyorum kendimden

             Fadime ÇETİNKAYA...

Fadime Çetinkaya
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Üç Yapraklı yonca

Bir yonca ver yüreğe
Umuda açılsın kapılar
Ve dua gönder göğe
Belki yoncamın yaprağını dörde tamamlar....

          Fadime ÇETİNKAYA..

Fadime Çetinkaya
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