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Ağla

Yüreklerde kanayan yaralar için
Ağla! .. Bugün, ağlama vakti
Bir avuç dua, kurtuluş için
Yanan yürekleri dağlama vakti

Ağla! .. Öz yurdunun vurulmuşu
Gül'ün kaderidir solmak
Ağla! .. Ey dünyanın kovulmuşu
Suçun müslüman olmak

02/Ekim/2004
Malatya

Fırat Çelik
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Ağlama Anne

Bir davam var anne
Beni sakın bekleme
Ben gurbetin koynunda
Yüreğim hep sürgünde
Acılar kırdı beni
Kırdı kalbimi anne
Umudumu sakladım
Umutsuz bedenimde

Bir davam var anne
Beni sakın bekleme
Uçurtmalı gülleri
Güzel ülkeme anne
Güllerde uçar birgün
Bahar kokan günlere

Bir davam var anne
Beni sakın bekleme
Yüreğimde sarsıntı
Kalbimde derin bir iz
Gurbet eller çok soğuk
Gurbet eller kimsesiz
Anne! ... buralar sessiz
Anne! ... buralar sensiz

' Canım anneciğim... '
Beni sakın bekleme
Sana tekrar kavuşmam! ...
Belki! ... son bir kez daha! ..
Bir mezarın ardında! ...
Ölüm kadar yakında!
..................................
Aman anne, ağlama.

30/Eylül/2004
Malatya

Fırat Çelik
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Allah'a Doğru

Kuşlar beni götürün
Dağlara, dağlara doğru
Doruklarda gezdirin
Çağlara çağlara doğru

Gidelim, seyredelim...
Eski çağlara doğru
Gidelim, seyredelim...
Sonsuz bağlara doğru

Eski çağlarda bizim
Tek yönümüz kıblemiz
Her yer bizim kubbemiz
Kuşlar uçun gidelim
Allah'a, Allah'a doğru...

02/Temmuz/2006
Siverek

Fırat Çelik
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Âsaf

Âgâh oldum da birden
Sâdra şifâ haberden
Ay parçası yusufçuk
Firâk etti gâibden

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Atlılar

Ufuklarda bir sancak, sis ve perçem
Geliyor, geliyor şanlı atlılar
Zulmete perde, karanlığa da gem
Vuruyor, vuruyor şanlı atlılar

Önden gidenler yıldırım hızıyla
Koşuyorlar, dalga dalga atlılar
Gürleyen sesler ve gök nidasıyla
Çakıyor, çakıyor şanlı atlılar

Atlılar, devler gibi kanatlılar
Kılıçları göğe doğru çekerler
Gökten yere bir şimşek gibi parlar
Akın akın yere düşer zaferler

16/Temmuz/2007
Malatya

Fırat Çelik
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Ayrılık

Ayrılık...
Ayrılığı cennetten ayrılan Hz.Adem'e sor
Oğlunu dalgaların pençesinde bırakan Nuh'a
Zindandaki Yusuf'a sor
Ve Yusuf'u için inleyen Hz.Yakub'a sor can!
Yüreğinin sesini susturmak için dağları oyan..
Şirinine sevdalı Ferhad'a...
Şems için kavrulan Mevlana'ya..
Ve binlerce evladını gurbete gönderen..
Ayrılığa ağıt yakmış..
Yarınların sabahına hasret, Anadolu'ya...
Anadolu'ya sor can!
Ayrılığı sor..
Vefa diyerek gidenlere..
Resulünü Medine'ye gönderen
O kutsal topraklara..
Mekke'ye...
Mekkeye sor can!
Gidenin ardından bakıp kalanlara..
Ocak gibi yananlara sor
Gözleri yatırıp ıraklara
Uzaklara dalanlara..
Ve uzaklarda kalanlara sor can!
Ayrılığı gurbete sor...
Dağlara ve yollara..
Annenin sıcak kucağına..
Ve anne kokulu yurtlara sor can!
Gözlerdeki yaşlara..
Ve yaşlardaki mânâya sor
Ayrılığı sor! ..
Ayrılığa en yakın olana..
En iyi hissettirene..
Damarlarındaki kan'a..
İşgâl edilen vatana sor
Ve zamana sor..
Yanan can'lara ve cananlara..
Ayrılığı sor can!
Ayrılığı, ayrılığa sor can.

12/Mayıs/2004
Malatya

Fırat Çelik
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Bekle Küçüğüm! ..

Bekle küçüğüm! ..
Bu zulüm böyle gitmez
Dünya zalime dar
Dünya zalime yetmez! ..

Sen yüreğini sakla
Beklenen baharlara...
Gözünde akan yaşlar
Unutulur da gitmez! ..

Bu yolun bir sonu var
Kışın ardında bahar...
Yere düşen tüm kan'lar
Yok olur da gitmez! ..

Devran döner gün olur
Kılıç keser söz olur
Karanlıklar güz olur
Hak kulun ihmâl etmez

02/Ekim/2004
Malatya

Fırat Çelik
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Bekler misin İstanbul

Seni anlatmak çok zor, yaşamadıkça
Seni yaşamak çok zor, alev alev yanmadıkça
Sen ki göklerde yıldız, dünyamıza aysın
Yedi yüzyıllık aşkın havasını taşıyansın
Sensin dünyadan zulmü kovanlara kucak açan
Mübarek dudaklarda müjdelenmiş sevdamızsın
Allah diyen gönüllerle yanıp tutuşan
Unutulmuş tarihimize ışık tutansın
Sensin İstanbul’um o güzel günleri bize anlatan
Üç asırdır hüzünlüsün gözü yaşlı
Seni anlayan yok diye bir hayli sancılısın
Üzülme İstanbul’um elbet bir gün..
Filistin’de, Çeçenya’da ve Irak’taki kanlarımızla
Dört bir yanda ağlayan analarımızla
Dinmek bilmeyen gözyaşlarımızla
Alem-i İslâma ve tüm insanlığa
Ve hatta gülü hiç koklamamış milyonlara
Verebilmek için güzel bir hediye
Hep beraber geliyoruz manevi fethe
Yeter ki sen İstanbul’um bizi bekle
Ahh...sen gül kokulu şehrim, bağrımı yaktın
Aşk dolu günleri bir nebze olsun hatırlattın
Yine bekler misin İstanbul’um aşk dolu günleri
Heyecanlı bakışlarla gelen Sultan Fatih’i
Bizlere küs olan Ayasofya’nın kapılarını
Eski heybetin ve ihtişamınla
Üç kıtada dalgalanmış bayrağınla
Bizlere açar mısın ey İstanbul?

26/Ekim/2003
Malatya

Fırat Çelik
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Bizim Koğuş

Daracık oda izbe bir dünya; koğuş
Kesiksiz zaman ve soluksuz kabir
Zindan; dipsiz uçurum ve doğuş
Ha bin yıl kalmışsın içinde ha bir!

Şu bizim koğuş hikayesi zor ve karışık
İç içe dünyalar yalnız ölümle barışık
Birbiri ardına duvarlar, hayat çapraşık
Bir uzun tünel ki hiç bitmeyen...

Ne hassas terazi bu ölçüsü yok
Kader örmüş ağını kancası yok
Yol uzun, dağlar viran, yolcusu yok
Bir garip yuva bacası tütmeyen...

Menfezi dar, ateşi hâr, aşı katışık
Bir zehirli sarmaşık ki çepçevre dolaşık
Ümit orada kapkaranlık bir ışık
Bir efkârlı baca ateşi sönmeyen...

İçinde lôş bir hava tek sâkini yaşayan kubur
Saniye saniye zaman örüyor yokluğu
Kudur istersen kudurabildiğin kadar kudur
Tek çare anlamak, yekpâre sonsuzluğu...

16 / Eylül / 2016
Cuma
Bandırma 1 No'lu T Tipi Cezaevi
B-6 Koğuşu

Fırat Çelik
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Cinler

Uyanın cinler uyanın
Nedir uyuşuk haliniz?
Uyanın cinler uyanın
Siz hangi kavimdensiniz?

Geliniz türkü dağlara
Dağlara doğru geliniz
Geliniz türkü dağlara
Neden çıkmaz hiç sesiniz?

Söyleyin cinler söyleyin
Farkınız ne insanlardan?
Söyleyin cinler susmayın
Dağlarda türkü söyleyin.

15/Temmuz/2006
Siverek/Ş.Urfa

Fırat Çelik
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Çocuk

Tüm zenginliği nedir ki dünyanın?
Bir çocuğun gözlerinde aradım
O eşsiz bakışlarda saflığının
İçinde emekledim, adımladım
Dünyanın tüm zenginliğini, alın!

Tüm heyecanı nedir ki dünyanın?
Bir çocuğun sözlerinde aradım
Coşkun bir su gibi akan zamanın
Her tümcesinde kazınmıştı adım
Dünyanın tüm heyecanını, alın!

Tüm marifeti nedir ki dünyanın?
Bir çocuğun gönlünde yakaladım
Bir sabah gökyüzünde yıldızların
Gölgesinde sarmalandım, saklandım
Dünyanın tüm marifetini, alın!

Tüm merhameti nedir ki dünyanın?
Bir çocuk avucuyla serpiştirin
Ham tomurcukta yeşeren hülyânın
Ömründen çaldıklarınızı verin
Şu merhametsiz dünyanızı, alın!

Fırat Çelik
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Dünya

Dünya; yeryüzünde gelip geçici bir zevk
Alem-i ervah'tan alem-i berzah'a geçen bir berk

14/Ağustos/2004
İstânbul

Fırat Çelik
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Gittiniz

Şimdi siz…
Gittiniz…
Acılara tutunan yüreğimde
Tüm erguvan çiçekleri soldu
Yittiniz…

Hıçkırık boğumlarıyla yaşamaktı benimkisi..
Cansız bedenin yüreğinde
Hıçkırık boğumlarıyla gülmek
Hayata, sevgiye…

Şimdi..
Savaşını verdiğim kavganın
Kaybeden savaşçısıyım ben
Ah yıkılmışlığım..
Yılmışlığım
Ses/sizliğin sancısıyım…
Savaşını verdiğim kavganın
Kaybeden savaşçısıyım..

Tüm yorgun çırpınışlarda
Aradım se(si)  ni(zi)
Yanımdaydı hep umutsuzluk
Yanımdaydı hep hüzün
Yorgun çırpınışlarda
Aradım se(si)  ni(zi)

Şimdi siz...
Gittiniz...
Öyle usûl
Ve öyle sessiz
Terk ettiniz…

30/Mayıs/2007
Malatya

Fırat Çelik
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Gözyaşı

İçimdeki derdime ortak ol gel
Dualarımla birleş, kalbimde derinleş
Dermanımsın benim; gözyaşımsın
Sensin benim gözlerime yeni bir eş.

Aradım aradım kimseyi bulamadım
Zamanın raksına dert yanamadım
Yıkık minareyi görmemek için
Gözlerimi hep, yaşlarla sakladım.

28/Ocak/2004
İstânbul

Fırat Çelik
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Hancı

Şimdi sessiz ve derin bir çığlığın
İçine hapsedilmiş bir sancıyım
Sonu gelmez bitmez bu karanlığın
İçinde bilinmez bir yabancıyım

Hani nerede tüllenen şafaklar?
Gündüzler batınca geceler ağlar
Kır saçlarımda bitmek bilmez ak'lar
Baharlar gelsin de ben bir hancıyım

25/Aralık/2016

Fırat Çelik
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Hayâlde Yolculuk

Bir hayâl düşlüyorum
Mavi gökyüzü, sonsuz
İçinde ıssız gemi
Semânın sakinleri
Yüzüyorlar korkusuz
Korkusuzca alemi
Hafif aralıyorum
Perdesini mâzinin
Bir bir karalıyorum
Görüyorum üst üste
Geçmişten kesitleri
Resimleri mâzide
Tek tek yüzleşiyorum
Sessiz ve süresizce
Seyrediyorken ruhum
Bedenim çok geride
Kat kat yükseliyorum
Kayboluyor ahenkte
Ahenkte eriyorum
Mavi gökyüzü, sonsuz
Deryaya düşüyorum
Renk renk akan cümbüşün
Esrarında soluksuz
Geziyorum ufkunda
Dipsiz samanyolunda
Yalnızca ben, ben varım
Ankâ gibi ardında
Burcunda yıldızların
Birden süzülüyorum
Ve mehtâbında ay'ın
Tüy gibi yüzüyorum
Hayret kapanmaksızın
Tir tir ürperiyorum
Mavi gökyüzü, sonsuz
Ve birden penceremde
Orduları ruhların
Doluşuyor her yerde
Hücremde boşlukların
Konuyor yerlerine
Kıpırtı seziyorum
Bir letâfet hücremde
Nâif seyrediyorum
Ve ruhum bedenimde
Haps oluyor tenime
Haps oluyor ruhum
Soğuk ve üşüyorum
Sonsuz nokta gözlerim
Gözlerimde uçurum
Kaydıkça düşüyorum
Yedi gök yedi perde
Kayboluyor ansızın
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Kayboluyor, her yerde
Rüyâlar benim sızım
İçimdeki mâhzende
Görünmez bir hırsızım
Hücremde perde perde
Mâhrem sırrı yıldızın
Dipsiz mezarım nerde?
Durmadan deşiyorum
Ölümsüz ân göklerde
Ölümsüzleşiyorum
Hücremde ben hücremde
Hükümsüzleşiyorum

Mavi gökyüzü, sonsuz
Bu gökyüzünde yokuz
Uçuyoruz hülyâda
Hülyâlarda soluksuz
Hayâle düşüyorum
Gökyüzü mavi, sonsuz
Ve özgürleşiyorum

25 / Eylül / 2016
Perşembe
Bandırma 1 No'lu T Tipi Cezaevi
B-6 Koğuşu

Fırat Çelik
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Hürriyete Köleyim

Ben bir bilinmez yerdeyim
Ne hasretinde yanan mecnun
Ne de mahpushanede köleyim
Sadece serseri bir yolun
Pençesinde bir divaneyim

Soğuk demir parmaklıkların
Ardında yatan kuş gibiyim
Yırtıyor duvarları tırnaklarım
Yırtıyor esareti hoyrat ellerim
Arkasında demir parmaklıkların

Karanlık gölgesinde bir memurun
Nefret saçan çehresindeyim
Çatık kaş ve ince bir burun
Kaçak firari gözlerindeyim
Gölgesinde karanlık bir memurun

Yürüyorum avlusunda zindanın
Mermerinde topuk sesim; tak tak!
Bu korkunç mahşerde tek yoldaşın
Bir çift ranza, yorgan ve yatak
Avlusunda yürüyorum zindanın

Üstümde dem tutmuş çatıların
Tüm zamanına çökmüş bedenim
Ebedi mahzenden bugün ve yarın
Tutsak aynaları parçalayan benim
Üstümde dem tutmuş çatıların

Sonu yok bu sonsuzluğumun
Görünmez ordularla geziyorum
Sanki birden şahlanıyor ruhum
Karanlığın ordularını eziyorum
Sonu yok bu sonsuzluğumun

Ben bir bilinmez gerçeğim
Hür akar damarımda kanım
Hür yaşadım ben hür öleceğim
Lav gibi patlayan volkanım
Zindanımda özgürleşeceğim

30 / Ekim / 2016
Bandırma 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu

Fırat Çelik
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Işıklar Sönmesin

Filistin'de, Irakta, Çeçenistan'da
Kan ağlayan mazlumlar vatanında
Kan'lar dökülmesin..
Dökülmesin Allahım!
Çocuklar ölmesin..
Işıklar sönmesin

Harb-i istiklâl gibi yürekten dualarla
Kalplere kurulmuş iman, ağlarla
Yanmasın ocaklar, analar üzülmesin..
Üzülmesin Allahım!
Mehmetler ölmesin..
Işıklar sönmesin

Güller diksin yeni nesil geleceğe
Ab-ı hayat olsun gönüllere, geceye
Muhtaç insanlığa koşarak gitsin..
Koşarak gitsin Allahım!
Vefasız kesilmesin..
Işıklar sönmesin.

29/Mart/2004
Malatya

Fırat Çelik
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İnsan Ve Ebediyet

Nerede, hangi zamandasın?
                 Düşün, ufkunla harbet
                 Varlığın hangi mânasındasın?
                 Bilmek istiyorsan iman et
                 Bâki bir hayata başlamak mı?
                 Ölümü bekle, biraz sabret
                 Fıtratındaki tek hakikât
                 Cennet içinde ebediyet

15/Şubat/2004
Malatya

Fırat Çelik
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İnsan ve Ebediyet (2)

Ey ins, nerede, hangi zamandasın?
Kalbinle düşün, ruhunla idrâk et

Gölge eşyânın, hakikatındasın
Sönmeyen tek hakikate imân et

Kalsın fâni dünya geride, kalsın
Ötede solmayan tek renktir, ebed

Doğan güneş binbir küfre eş, batsın!
İbrahimî ürperti bende hâşyet!

Kayan yıldızlar kendinden utansın
Affet Allah'ım cürmümü sen, affet!

Sancısız fikir ölüme çekmez set
Pörsümez düşünce ölümsüz diyet

Bir fikir ki düşündükçe çoğalsın
Büyük fikir, insan ve ebediyet!

04 / Nisan / 2018
İstânbul

Fırat Çelik
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İstiklâl Mahkemesi

Ortalık toz duman burada neler olmuş!
Sanki gökten inen bir ses insanları boğmuş
Çiğnemiş çiğnemiş; yutmuş, yutkunmuş
Vicdanına mahşerin çelik bir zincir vurmuş
Havalar puslu, gözler kan, gönüller ise lâl
Yeis üstüne yeis, tüm gözler çaresiz
Derken mahkeme kurulmuş adıysa istiklâl
İstiklâl içinde hezimet, ihânet ve izmihlâl!
Yer sükûn, gök sükûn, çarmıhlarda çığlık
Minarede ezân sükûn, hıyânet tek azınlık
Yurdumda kanlı zulüm; ipe kimler gidecek!
Ya Rab! Bu oyunu yok mu senden başka sezecek
Halkım yeni çıkmış büyük şanlı zaferden
Şimdi tam sırasıydı, intikâm al tarihten
Mahkeme (!) kurulmuş başında ise üç Ali
İnfazlar verilirken pişkin, gururlu ve kibirli
İpler hazırlanmış, bağlanmış bir ağaca
Ankara'da dizilmiş tüm cadde boyunca
İskilip'ten gelen bu kahraman hoca da kim?
Hatalarını saymış bu düzensiz sistemin
Şapka ve mukallit'in önünde sed olmuş
Son vadede hakikat vicdanlara haps olmuş
Manzarayı görenler sükût etmiş zamana
Hak yolunda asılmış İskilipli Atıf Hoca
Şehit olmuş bu âlim ders verirken Hak dini
Kâinat dost olmuş melekler ise şâhidi
Birden caddeler dolmuş her tarafta ceset
Bin yıllık İslâm yurdunda bu ne kin ne cür'et!
Kıyamete mi kalır acaba bu zulmün karşılığı
Çıkart çıkartabilirsen kalbimde bağlı sarığı
Adaleti beşerin, ne insâf; sorgusuz suâlsiz...
Hesap günü azap var, eşsiz ve benzersiz
Vicdanlara vurulur mu bilmem; zalimin gaddar sesi
Firavun olsa yapmazdı; İstiklâl mahkemesi

29/Ocak/2004
İstânbul

Fırat Çelik
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Kavuşma Hasretim

Gizli bir hendeğe düştüm düşeli...
İçimdeki sevdam yoldaşım oldu
Karanlık gecelerin derin sessizliği
Sana olan özlemin hasreti oldu

Söylenecek sözlerin içi boş kaldı
Bekleyen gözlerim savruldu soldu
Güneşin ışığı sensiz loş kaldı
Hayata güvenim yok oldu gitti

Aradan geçen zaman seni benden aldı
Hayalimde düşlediğim günlerim gitti
Elimde bir kırık kâlp bir de gül kaldı
Kavuşma hasretimi yel aldı gitti

14/Ağustos/2004
İstânbul

Fırat Çelik
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Kelebeğe

Sen kalbimin en özel yerinde durdun
Küçük ve nazlı bir şekilde gönlüme kondun
Gönlüme kurduğun dünyanda uçuşarak
Ruhumun derinliklerinde gezinip durdun

Aman dikkat et! başka diyarlara uçma, kal
Bir çırpıda çaldığın bu kalbimde kal
Beni sevmesende, sevmek istemesende
Ne olur hayalimde yükseldiğin yerde kal

18/Mayıs/2004
Malatya

Fırat Çelik
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Kelebek Uçtu

Uçtu uçtu küçük kelebek
Mavi diyarlara doğru..
Özlemiyle çırpındığı..
Bahar kokulu yarına doğru

Uçtu küçük kelebek, uçtu
Kanadına örülmüş kaderine...
Sonsuz özgürlüğüne kavuştu.

Kısa sürdü kelebeğin ömrü
Kısa yazgısında kavruldu
Baharı bekleyen yarınlar için..
Hasret dolu günlere kondu.

Uçtu küçük kelebek, uçtu
Kanadına örülmüş kaderine...
Sonsuz özgürlüğüne kavuştu.

30/Ağustos/2006
Siverek

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Kıyıya Vurdu İnsanlık

Kıyıya vurdu insanlık
Bir kez daha sayıkladım
Ey kör talih, kör karanlık!
Ölüm düştü adım adım
Kıyıya vurdu insanlık

Dalgalar aldı savurdu
Meriç'e üç ceylan düştü
Küçük bir can yanıyordu
Sanki doğmadan ölmüştü
Dalgalar aldı savurdu

Kıyı soğuk kıyı ölüm
Kıyı nefes ve kurtuluş
Cüzzâmlı bir ip kördüğüm
Kanlı zulüm bitmez yokuş
Kıyı soğuk kıyı ölüm

Kıyıya vurdu insanlık
İlk günahı hatırladım
Ey derdest dünya ve Kabil
Cehennemde yansın adın
Kıyıya vurdu insanlık

"Kıyıya vurdum bu gece
Feridun, Nur ve Hüseyin
Şehâdet ki hep bir hece..
Nadire, Bahar Maden'in
Kıyıya vurdum bu gece"

21 / Kasım / 2017 - Salı
İstânbul

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Kulluk

Gökleri yarıp dağları parçalayan,
Verilen ulvi sorumluluktur
Bu sorumluluğa sahip çıkan,
Yeryüzüne halife; eşref-i mahlûktur
Eşref-i mahlûkatı güzel kılan
İbadet ü taatle Rabb'e kulluk'tur.
Hakk'ta eriyip hakikât'e çağıran
Ebedîliğin müjdecisi sonsuzluktur

01/Nisan/2004
Malatya

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Kurtarıcı

Her yeni bir günün başlangıcı
Ayrı bir ıstırap, ayrı bir acı
Gül kokulu bir devir için
Bu kaçıncı serzeniş, kaçıncı sancı.

Gel artık ey kurtarıcı!
Gözümüzün nuru ol, başımızın tac’ı.
İmanınla gel, nurunla gel
Yeryüzüne lider ol, zalime karşı akıncı

05/Kasım/2003
Malatya

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Küçük Kedicik

Bahçemden gelen bir ses,
Mırıldanır hep sessiz
Hep, Ya rahim Ya Rahim
Havada helezonik bir iz...

Kedicik, küçük kedicik
Odamda gizli sırrın hakim
Ahenk ile hep örtülü zikrin;
Ahenk ile hep; Ya Rahim Ya Rahim.

25/Eylül/2006
Siverek

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Küheylan

Koş hedefe, haykır ebediyeti
Durma hadi; duranlar oldu hüsrân
Sende gördü dünya, medeniyeti
Sen ki; gül kokulu yağız küheylan.

15/Şubat/2004
Malatya

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Mezar

Taştan bir yastıkta başım
Soluksuz kalır bedenim
Bu mezar benim naaşım
Bu toprakta yatan benim

Sanki kuş misali uçtum
Ömrümün ten kafesinden
Daha dün yeni çocuktum
Kartal gibi düştüm birden

Hayat bir günlük hevesmiş
Arzular yumağı ten'den
Günah ki ümidi kesmiş
Yokluğa mahkûm bedenden

Mezarda sessizce böcek
Yürürken gece sayıklar;
Der ki, elbet gün gelecek
Bu ölümü tadacaklar.

17 / Aralık / 2017
İstânbul

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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O' nun Yolunda...

Alevler yükseldi, evimiz yanıyor
Yandıkça kalbimdeki yaram kanıyor
Kalk ayağa! su getir, evini kurtarmak için
Alevler içinde yanan bu millet için
Zaman, yangına koşma zamanı
İmtihanın budur en zorlu ânı
Gönüllerden sil, makam ve şânı
Ukba'da verilir mü'minin nişânı.

Yiğidim! bu vazifeyi almak sana kaldı!
Ecdadım yaşarken, hep ateşe daldı
Bu dava uğrunda hepside yandı
O zamanlar hakka giden yollar dardı
Bu yollarda onlar tek ve yayandı
Çile, ıstırap ve hatta ölüm vardı
Ölerek yaşayanlar sınavı kazandı!
Hak katında hepsi takdire şayandı.

Yiğidim! .. Sıra sende, haydi! göreve başla
Nefsini gurbette pişir ve haşla
Gözlerden uzak gönüllerde kal
Peygâmber yolunu büyük şerefle al
Bu yolda gidersen başlarda taç'sın!
Tarihe geçecek gizli kahramansın!
Bırak; kitaplar seni anmasın
Çünkü sen hakkın rızasındasın.

Yiğidim! .. Rıza yı İlahide ciddi ol
Seni aldatmasın, hiçbir makam ve kol
Asrımızda gidilecek en emin yol
Ne sağda ne solda; hepsi hüsrandadır
Sonu gelmez bir hâlde; tuğyandadır
Senin yolun; Peygâmber i zişandadır
O'nun son halkası Bediüzzamandadır
İmana adanmış ömrün recâsındadır

Ey asrın dehşetli yangınını söndürmeye koşan
İmana muhtaç gönüllere ulaşan yiğit!
Sen; insanlığa adanmış dertli bir vefasın
İnsanlığa güneş; tevhid inancındasın
Mesuliyet duygusu; ateşten libâsın
Rabbinin rızasında; yüksek sancaktasın
Yedi kat yüksekte, doruklardasın
Sen yalnız ve yalnız O'nun yolundasın

Tuğyan: Taşkınlık
Reca: Emel, ümit

02/Nisan/2004
Malatya

https://www.antoloji.com
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Fırat Çelik
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Saklı Kaldı Hayâllerim

Gecenin karanlıklarında
Yıldızları seyrettik ayrı ayrı
Beraber karşıladık
Beraber yaşadık hayatı
Ey benim kavuşamadığım
Yitik sevdiğim..
Uzansaydık yıldızlara
Yıldızlara tutunur da
Ağlardık...

'Ah gözüyaşlı yusuf'um
Yusuf'um...
Senin hüznün ve mahzunluğun...'

Hiç bitmeyen kavuşmalarımız vardı bizim
Kuytu gecelerin koynunda
Ağlayışlarımız vardı..
Büyük buluşmalarımız vardı bizim
Sarılmalarımız...
Karanlıklar içinde yaşayan
Büyük umutlarımız...

Şimdi sen gittin..
Geride sevdamız kaldı
Şimdi sen yittin..
Geride kırıklıkların...
Dönüşsüz gidişlerin kaldı
Ve geri dönmeyişlerin...

Gitmelerin ah gitmelerin
Şimdi kanayan yıldızlar benim
Acını sapladığın yüreğimde
Saklı kaldı hayâllerim

17/Temmuz/2006
Siverek

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Saklımdasın

Ardından düşen tüm satırlarımda
Yine seni karalıyorum seni
Fani ömrüm senin sokaklarında
Ezilen kupkuru bir yaprak gibi
Narin narin esiyor rüzgârında

Çünkü sen düşüyorsun hep aklıma
Ey kanayan gönlümdeki nazlı yâr
Leyli gecelerde tel saçlarına
İnci gibi dökülüyor yıldızlar
Kayıyor usûlca avuçlarına

15/Eylül/2016
Perşembe
Bandırma 1 No'lu T Tipi Cezaevi
B-6 Koğuşu

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Sen Kalırsın

Bir yaprak düşer gölgeme
Sonbahar tüllenir dehlizimde
Yalnızca benim gönlüme
Sen kalırsın

Gözlerinin değdiği noktada gözlerim
Kaybolurum gülüşlerinde
Ve ben eririm
Sen kalırsın

Ürkek bakışlarımda yüreğim
Bir volkan gibi ellerinde
Tutarsan öleceğim
Sen kalırsın

Sensiz akşamlarımda yıldızlar
Kaydıkça ağlarım, yokluğunda;
İçim sızlar
Sen kalırsın

Ocak / 2016
Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi
A-8 Koğuşu

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Sende Bıraktım

Ah! .. bir zamanlar, bir zamanlar
Hasreti ben sende tattım
Sensiz geçmezdi zamanlar
Hasretinde ben yanardım

Sözlerinde mum gibi erir
Sevdanı içimde yudumlardım
Gündüzleri hep sana verir
Gecelerinde ben ağlardım

Geride kaldı tüm duygular
Hepsini sende bıraktım
Beklediğim bir bahar için
Sensiz günlere kaldım.

05/Ekim/2004
Malatya

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Seni beklerken

Bütün dert ve keder sıyrıldı birden
Güneş doğarken uçarmış kelebek
Bir ömür sığdırdım seni beklerken
Hicret'in koynunda hoşgeldin bebek

Şimdi sana ben nasıl bakmalıyım?
Âh edip înleyen Yakûp misâli
Yusuf'um deyip ağlamalı mıyım?
Dağlanan gönlümün budur son hâli

Oğlum deyip görmek sarmak isterdim
Bir sabah erkenden vuslat hayâli
Mehtâbı gecene sermek isterdim
Çağlayan ruhumun budur son hâli
***
Tüm dert ve kederler sıyrılır erken
Gündüzler doğmadan doğarken bebek
Bir ömre bedel dünyaya gelirken
Hicretin bağrında küçücük bebek

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Sisli Sevdam

Hazırlıksız yakalandım ben gerçeğe
Yollarda yürürken deli ve divane
Bir gün sessizce düştüm; bilinmez bir hendeğe
Bir gün kimsesiz düştüm, sessiz ve avare

Sadece ben ve o vardı gizli hendekte
Birde içimi gıdıklayan şeytan
Kalbime sızmış öğüt vermekte;
Korkulur mu hiç sevgiden ve aşktan

Yenik düştüm ona bu zayıf kalbimle
Aklımda bir tek o vardı artık, bir tek o
Dur! kalbimde atan bu yeni nabzı dinle
Dünyanda bir tek o kaldı artık, bir tek o

Neydi beni yakalayan bu gerçek
Adına aşk mı denir bunun yoksa korku mu!
İmtihan dünyasında bir bir süzersek
Bana sunulan, baldan tatlı kirli bir su mu!

Bağrımdaki ateş mi; çözemediğim bu sevgi!
Acaba ayrımıdır sevgi; haktan ve nurdan
Sevgiye ışık tutan kâinatın güneşi
Ayrılır mı hiç ilâhi düsturdan

Onu duyunca yükseliyor kâlp atışım
İçimdeki derin his ve heyecanımdan!
Her gece yatağıma ağlayarak yatışım
İçine düştüğüm hendekteki sisli sevdadan

Sevdana kapıldım koyu bir dalgada
Her sesin kalbime örülen bir hece
Sen oldun dünyam, içimdeki aynada
Yalan mı, gerçek mi; bilinmez bir işkence.

04/Nisan/2004
Malatya

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Su

Su; ezel'den ebed'e açılan temiz kapı
Saflığın ve ulviliğin namzeti bir yapı

Su; kemâlât'a eren ufuktaki son yamaç
Ruhların nefesine atom gücünde ilaç

İnsan, gönlünde aradığı o sese muhtaç
Tüm ruhlar su'daki derûni o manâ'ya aç

Ruhumuz ebed'e giden tüm yolları gözler
Allah, bu yolun izini akan su'da gizler

Su'da gizlenmiştir tek gâye'nin yolculuğu
Acaba sonsuzluğa akan tek yolcu su mu!

Neden bütün kir'ler su'da bulur temizliği?
Berraklığın tek sırrı akan su'da mı gizli!

Bütün suâllerin ilacı su'da'dır su'da
Hakk'a kapalı yollar karanlık okyanusta

Yaşanacak herşey yaşananların eskisi
Asırlar hep geçse de su herşeyin yenisi

Su akar yol uzar, su akar yollar hep uzar...
Göklerde dalgalanan tüm dağları su aşar

Suyun insana gösterdiği en güzel yanı
İnsanı Hakk'a taşıyan ebed caglayanı!

Su'da hoş esinti, su'da sonsuzluğun izi
Su'da'dır sönmez ebedi hayat meş'âlesi

Mücerred hislerin ulaştığı son nokta bu!
Maddeyi mânada gören bulur sonsuzluğu!

12/Haziran/2004
Malatya

Fırat Çelik

https://www.antoloji.com
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Şehrin Kıyısından

Bir şehir düş aklıma
İçinde gül ve sümbül olsun
Bir şehir düş aklıma
Yıldız ve ay onda mâna bulsun

Şehrin yamaçları ince ince kıvrılsın
Günahtan uzak hâya timsali
Şehrin yamaçları ince ince kıvrılsın
Karayla denizin onda olsun en güzel visali

Kubbesinde yankılansın şehrin
Beyaz martıların çığlıkları
Kubbesinde yankılansın şehrin
Fatihi titreten soluksuz ezanları

Bir şehir düşlüyorum
Minareleri göğe doğru
Bir şehir düşlüyorum
Ahenk ahenk bir’e doğru..

Müjdelenmiş şehrin tüm ışıkları
Sultan-ı Enbiyanın nefesinde
Müjdelenmiş şehrin tüm ışıkları
Sultan-ı Enbiyanın sesinde

Mevleviler döner bu şehrin kıyılarında
Zikreder Rahman ve Rahim olan Allah’ı
Mevleviler döner şehrin kıyılarında
Şehrin kıyıları zikreder Allah’ı

Geçerken bu şehrin kıyısından
Göz kırpar semadan sıralı yıldızlar
Geçerken bu şehrin kıyısından
Maviliğini sunar deniz engin okyanusundan..

Bir şehir ki tüm güzellikler orada
Yeşillik, tarih ve deniz
Bir şehir ki tüm güzellikler orada
Dua, rahmet ve Allah’a ulaşan iz…

21/Ağustos/2006
Siverek

Fırat Çelik
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Tiyatro Hukuku

On altı ağustos iki bin on altı bugün
Gökyüzüne ülkemin karanlıklar çöküyor
Ve birden adım bilinmez sözde bir örgütün
Üyesi şüphesiyle gölgesine düşüyor
On altı ağustos iki bin on altı bugün

Koridorunda adliyenin bir bir kararlar
Zan, şüphe ve varsayım; tutuklanıyor herkes
Hakim'in elinde kader, sallanıyor zarlar
Tiyatronun gündeminde hukuk adlı piyes
Koridorunda adliyenin bir bir kararlar

Terazisi kopmuş soytarı; ismi adalet
Yanında bir de ölçüsü baştan şaşmış kantar
İddiâ gaflete râm hüküm ise sefâlet
Hakim maskara olmuş savcı ise baytar
Terazisi kopmuş soytarı; ismi adalet

Masûm hakk'ı gasbedenin adı olmuş hakim
Zindanları dolduruyor işçi, memur, hekim
Ha Faruk, bu zalim Kantar'ın başında ha kim?
Ya bu masum insanları bir bir salacaksın
Ya da bu alçak zindanı sen dolduracaksın.

06/Kasım/2016
Bandırma 1 No'lu T Tipi Cezaevi
B-1 Koğuşu

Fırat Çelik
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Tutsak Çığlıklar

Beyaz martıların şafağında birgün
Günlerden kırmızı vakit sehere uyandı
Havada rüzgâr hırsız kadar soğukkanlı
Siyah yakalı bir polis kapıma dayandı
Beyaz martıların şafağında birgün

Günlerden gri vakit ayrılık ve hüzün
Çakal sürülerinde tek nakarat gözaltı
Başıboş bir yanardağda gündüzün
Kıvılcımlar koptu gök kızıla boyandı
Beyaz martıların şafağında birgün

Yaşım otuz dört mevsim ayaz ve sürgün
İçime ıssız hazin bir türkü düştü
Ayrılık kokuyordu tutuklandığım gün
Ağustos böcekleri ve hukuk ölmüştü
Beyaz martıların şafağında birgün

Çığlık sesleri martıların yırtıyor gökyüzünü
Kollarımdan tutulmuşum tutsak götürülüyorum
Özledim özlüyorum eşimin mehtap yüzünü
Gittikçe yalnızım galiba ölüyorum
Beyaz martıların şafağında birgün

21/Eylül/2016
Çarşamba
Bandırma 1 No'lu T Tipi Cezaevi
B-6 Koğuşu

Fırat Çelik
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Umut Yüklü Gemi

Dört bir yanında dünyanın zulüm var, kan var
Adalete susamış yığın yığın insanlar
İnsanların ardında ağlayan gözler var
Gözyaşlarıyla alınıyor tüm soluklar

Tanyeli ağarınca başlar, keder ve gâmlar
Çaresizlik içinde zulüm, ah u efgânlar
Melekler ah eder susar sessizce ağlar
Ağlamayan gözler hak'tan uzaklar

Umut'tan öteye geçmez bakışlar
Toprağa düşmüş tertemiz kan'lar
Göklere yükselir tüm feryatlar
Bu feryada ortak gökteki ziruhlar

Gaflet deryasında yüzen bir gemi var
Bu gemi içinde hak'ka adanmış kullar
Çevresinde nur ve duâ; sessizce turlar
Zamanı durdurmuş meydan okurlar
Asrın yangınına koşan nûrefşânlar

Umut yüklü gemide yeşerir tohumlar
Her daim elleri semâya kalkar
Gönül dünyasında saklanan ıstıraplar
Dışa açıldığında nur olur kalırlar
Çevredeki karanlığı sessizce kuşatırlar

Umut yüklü gemide açan güller
Hepsi hak'ka aşık yeni bülbüller
Tek bir amaca kenetlenmiş eller
Küfre karşı hepsi birer neferler
Karanlıklar onları heyecanla bekler

Umut yüklü gemiden çıkan sesler var
Sanki hak'kı tutup kaldıracaklar
Gönüllerde nur olup haykıracaklar
Alem-i İslam'ı ve tüm insanlığı
Nur ile doldurup kurtaracaklar

25/Mart/2004
Malatya

Fırat Çelik
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Ümitle Bekleyiş

Ne hasretlerden geçer
Ne yokluğa yanarım
Bir yanım ıssız göçer
Dağlanır diğer yarım

Ümit bende med cezir
Belki hep çağlayacak
Zindan'da günler esir
Yarına hür doğacak

13 / Ocak / 2018
İstânbul

Fırat Çelik
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Yaktım Gemilerimi

"Asude bir bahar mevsiminde
Bıraktım kalanlarımı
Geride"

Bakın,
Şimdi yaktım tüm gemileri
Eşim, dostum
Evim
Ve geride kalan
Resimlerimi...

Vurgunluğumu, vurulmuşluğumu
Yaktım, yaktım gemilerimi
Aşk'a küskünlüğüm
Ve yüreğimdeki hüzün
Günlerimi...

Şimdi,
Tüm şarkılar sizin olsun
Sizin olsun tüm zamanlar
Yepyeni evler
Servetler
Paylaşılmayan hanlar...

Aldınız..
Çaldınız benden
Eskiyi
Eskilerimi
Artık tüm hayâlim
Tüm düşlerim yeni

Bana verin şimdi
Verin bana,
Gurbetlerimi...

02 / Haziran / 2007
Malatya

Fırat Çelik
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Yollar Biricik

Avluma düşen küçük mavi bir kuş
Narin kanatları hür ve minicik
Zindanda hayat hep karanlık yokuş
Özgürlük, küçük mavi pencerecik

Uçuyor ömrüm kuş gibi bir damda
Bir hatıra mazi tüm etrafımda
Varlık, pusu kurmuş puslu odamda
Kervan garip, bütün yollar biricik

07/Aralık/2016
Bandırma 1 No'lu T Tipi Cezaevi
A-19 Koğuşu

Fırat Çelik
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Yunus Emre'ye Hasret

Kaç mevsim geçti arkandan
Önce ilkbahar yaz sonra kış
Öksüz kaldı şiir, vakit hazân
Kaydı yıldızlar, ahenk ve nakış
Kaç mevsim geçti arkandan

Yunus'um mevsimler kış, bizi bekletme
Gönüller boş, odunlar eğri, gözler kan
Ver kalender nefesini hırkandan, etme
Hacı Bektaş'tan bu yana yoktur yakan
Yürekler çorak mevsimler kış bekletme

22/Aralık/2016
Perşembe
Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi
A-8 Koğuşu

Fırat Çelik
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Zaman

I.

Zaman: iki ses arasındaki mesafe
Su gibi hızlı ve tekrarı olmayan..
Sonsuzluk deryasında sınırlı bir hazine
Harcamak istesende tekrar harcanmayan

II.

Zaman; uçsuz bucaksız çizgi
Zaman; ucu bucağı belli!
Zaman; sonu olmayan hengâme
Zamandır, sonda birleşen kare.

28/Nisan/2004
Malatya
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