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ÖMRÜM BENİM
Yalancı bahara kanıp
Çiçek açtı gönlüm benim
Gülmedi sevdadan yana
Hüznü seçti ömrüm benim
Ha bugün ha yarın dedim
Kah koştum kah emekledim
Mutlu olmayı bekledim
Boşa geçti ömrüm benim .
Uğruna deldirdim postu
Bulamadım candan dostu
Herşey para ,çıkar oldu
Yaşamaktan bıkar oldu
Bayrak açtı ömrüm benim.
Talan edildi değerler
Haram yiyip helal derler
Yeni moda buymuş meğer
Uyamadı ömrüm benim .
Yalanı doğru yerine
Koyamadı ömrüm benim
İyiliğe, güzelliğe
Doyamadı ömrüm benim .
Melahat ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/542882/omrum-benim.html

GÖZLER
Gözler üzüm karası
Gözler yürek yarası.
Gözler aşk pusulası
Gözler umut zulası
Gözler sevda çırası
Söndürene aşk olsun
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Gözler deniz mavisi
Gözler yakamoz sesi
Gözler aşk penceresi
Gözler Allah vergisi
Sevmeyene aşk olsun…
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Gözler kahve telvesi
Gözler hayal perdesi
Gözler sevda çengisi
Gözler aşk efendisi
Kölesine aşk olsun…
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Gözler çağla yeşili.
Gözler hayat iksiri
Gözler çiçek devşiri
Gözler kelebek gibi
Uçurana aşk olsun…
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ah gözler ela gözler
Aşka müptela gözler
O, tatlı bela gözler
Her derde deva gözler
Hastasına aşk olsun …
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/543116/gozler.html

VAZGEÇİLMEZİM
VAZGEÇİLMEZİM
Sen, hayatla oynayıp
Kaybettiğim kumarım
Gönül deryama akan,
Sevgi dolu pınarım
Sen,ömrümce arayıp,
Zamansız bulduğumsun .
Sen dinmeyen yürek sızım ,
Vazgeçilmezim ,imkansızımsın…
Sen ütopyam ,hayal dünyam ,
Ulaşılmaz yıldızımsın.
Sen kalbimin zulasında ,
Sakladığım kutsal sırsın .
Hep orada kalacaksın .
Son nefesim olacaksın .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/544055/vazgecilmezim.html

////// GÖTÜR BİZİ //////
Gökte uçan telli turnam
Kanadında götür bizi.
Mevlana 'nın dergahında
Yunus Emre otağında
Eylen biraz yatır bizi ...
Sevgiye hasret çağımız
Başı dumanlı dağımız
Dosta açık kucağımız.
Kötülüğe aşinayız
İyiliğe batır bizi .
Pir sultandır pirler hası
Dinsin canlarımın yası
Dava insanlık davası
Silinsin gönüller pası
Kerem eyle yetir bizi ...
Melahat ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/544293/gotur-bizi.html

HİCİV GELDİ KAPIYA
HİCİV GELDİ KAPIYA
Anladım ki hayatta ,
İnsanca yaşamak zor .
Bugün canım dediğin ,
Yarın yaban oluyor ...
Sevgiler vıcık vıcık ,
Riyakarlık diz boyu .
Hele yere düşte gör ,
Tekmeleyen konvoyu...
Paradır efendisi ,
Kölesi ona tapar
Dostluğu ,kardeşliği
Gözü kapalı satar ...
Tavan yaptı hissesi
Yalakayla döneğin .
Kalınlaştı ensesi ,
Bizim sivri sineğin ...
Bu dünya, düzenbazla ,
Madrabazın dünyası .
Adı insan olsa da ,
Yoktur hiç alakası …
Doğruyu söyleyeni ,
Dokuz köyden kovarlar .
Onuncu köyde bulup,
Yağlı iple boğarlar ...
Hiciv gelip dayandı
Alacaklı misali,
Rehin aldı kalemi,
Ödedik ilk taksidi...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/544707/hiciv-geldi-kapiya.html

BARIŞ
Anaların korkusuzca,
Bebesini emzirdiği anlarda
Dalınca tatlı uykuya
Gördüğü düştür barış ...
İşten eve dönünce
Elinde süt ve ekmekle
Babanın yüzündeki
Sıcak gülüştür barış ...
Beklenmedik bir anda
Kapımız çalınınca .
Gelenin dost olduğundan,
Asla kuşku duymadan,
Koşarak açtığımız,
Sonsuz güvendir barış ...
Yaşadığımız şehrin ,
Issız sokaklarında.
Avare bir ıslıkla,
Mutluluk şarkıları
Çalıp söylediğimiz,
Huzurlu andır barış ...
Dünyanın her köşesinde ,
Yeryüzünde gökyüzünde.
Ölümün kol gezmediği ,
Güçlünün güçsüzü ezmediği.
Umudun başak derdiği
Kardeşliğin boy verdiği
İnsanın insanı sevdiği.
İnsanca yaşamdır barış ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:

https://www.edebiyatdefteri.com/siir/545115/baris.html

DOSTA DOĞRU
DOSTA DOĞRU
Yüreğimde sevgi seli
Akar gider dosta doğru
Açar yediveren gülü
Kokar gider dosta doğru
Hasret otağ kurup cana
Vurunca kedere gama
Selam salarım kuşlarla
Uçar gider dosta doğru...
Hayat kovan bizler arı
Toplarız dostlardan balı
Gür akar sevgi pınarı
Coşar gider dosta doğru ...
Melahat ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/547134/dosta-dogru.html

GİTMEK BAZAN ...
GİTMEK BAZAN...
Acıyı kederi vurup sırtına
Sığınıp kendi doğrularına
Yürek yangınını koyup avcuna
Bir kova soğuk su dökmektir gitmek .
Hasreti sineye çekmektir gitmek ...
Gözlerini gözlerinden kaçırıp
Gerekirse bin dereden su bulup
Sevdiğini inkar etmektir gitmek
Kalanı yaşarken makbere koyup
Üstünü vedayla örtmektir gitmek...
Emek verip büyüttüğün sevdayı
Boğup yüreğinde kendi elinle
Müebbet cezanı çekmektir gitmek
Gülistanı talan edip yerine ,
Baldıran dikeni ekmektir gitmek ...
Melahat ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/547917/gitmek-bazan.html

<<<< BELLİ DEĞİL<<<<
Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ,
Düşman belli değil ,dost belli değil
Uyur canlar, tilki dalar kümese
Hile belli değil ,post belli değil ...
Değişti mevsimler şaşırdı yolu
Bahar belli değil kış belli değil
Kesildi milletin sesi soluğu
Hayal belli değil düş belli değil ...
Sürüngenler yükseklerde uçuyor
Kartal belli değil ,kuş belli değil .
Doğruluk yalandan korkmuş kaçıyor
Ceza belli değil ,suç belli değil ...
Yozlaştı değerler gafil elinde
İyi belli değil ,şer belli değil .
Yenildi insanlık son seferinde
Kazanç belli değil ,kar belli değil ...
Karga klavuzdur uçan şahine
Turna belli değil ,göç belli değil
Düştük bataklığa ,battık en dibe
Çıkar mı ,çıkmaz mı hiç belli değil ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/550221/belli-degil.html

USTA
USTA
Bana aşktan sevdadan ,
Söz etme sakın usta.
Hassasım bu hususta ...
Aşk dediğin nedir ki ,
Tende kapanmaz yara,
Yürekte sessiz çığlık ,
Aklı yenen çılgınlık .
Hasret şarkılarına ,
Eşlik ettiren ıslık .
Az vuslat çok ayrılık ...
Bana aşktan sevdadan ,
Söz etme sakın usta.
Tövbeliyim onlara ...
Ayrılığın hasretin ,
Kitabını yazmışım .
İçimdeki çocuğu ,
Masalla avutmuşum.
Gözlerimdeki hüznü
Tebessümle sarmışım ...
Bana aşktan sevdadan ,
Dem vurup durma usta.
Ekmem sevgi tohumu ,
Lav saçan yanardağa...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/551814/usta.html

***ARTIK ***
Sıkıldık köydeki demokrasiden,
Tiranı seviyoz tiranı artık.
Dürdük defterini okşayanların,
Vuranı seviyoz vuranı artık.
Yıllar boyu sahtekarı kolladık ,
Dürüstlüğü nerde görsek solladık ,
Ucu pullu davetiye yolladık ,
Yalanı seviyoz yalanı artık ..
Evvel kuzu idik döndük koyuna,
Meledikçe tuz attılar boyuna.
Aşık olduk kaval çalan çobana
Yoranı seviyoz yoranı artık.
Kara kışlar yakar oldu yaz gibi,
Duman altı olduk davlumbaz gibi .
Yolunduk kümeste semiz kaz gibi,
Yolanı seviyoz yolanı artık ...
Vurduk sırtımıza yağlı kolanı,
Anlamadık dönen sinsi planı.
Yedikçe zılgıtı akıttık kanı ,
Palanı seviyoz palanı artık ...
Usandık efendi bey diyenlerden
Ulanı seviyoz ulanı artık .
Yükledik kediye sermayemizi ,
Talanı seviyoz talanı artık ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/554997/artik.html

x*x*x*ESARETX*X*X*
ESARET
Hani bazan ,
Firari duygular sarar da içini .
Yükte hafif pahada ağır ,
Neyin varsa sevgiye aşka dair
Vurup sırtına sessizce,
Gitmek istersin ya ,
adını bilmediğin şehirlere.
İşte bu demde,
Hesaba katmadığın bir acı gerçek ,
Haykırır yüzüne acımazsızca..
Aklını yüreğini söküp atmadan ,
Kurtulamazsın anılardan sevdandan...
Sürerek izini avcı misali,
elleri tetikte gözleri kurşun,
Gelir ardınsıra gittiğin yere ..
Yakalar en zayıf olduğun anda .
Vurur can evinden seni bir daha.
Anlarsın boşuna bunca sürgünün..
Yoktur kurtuluşun yürek susmadan
Kaçtığın sevdanın esaretinden ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/555837/x-x-x-esaretx-x-x.html

SENDE KALMIŞ
SENDE KALMIŞ
Sorma bana sevdiğim .
Nerdeyim ne haldeyim.
Hasretin kollarında ,
Bitip tükenmekteyim .
Ayrılırken yüreğim,
Benliğim sende kalmış .
Sende kalmış huzurum,
Gülüşüm mutluluğum.
Aşkı körebe sanan,
Yaramaz çocukluğum ,
Saklanıp sende kalmış .
Çarpmıyor kalbim artık
Eskisi gibi hızla.
Tadı yok yaşamanın
Sevgiden aşktan yana ...
Mutluluk formülünde,
İyi güzel ne varsa ,
Hepsi de sende kalmış .
Gel de geri ver bana ...
Melahat ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/556941/sende-kalmis.html

HOŞÇA KAL AY IŞIĞIM
HOŞÇA KAL AY IŞIĞIM
Yüreğimin örselenmiş kanatlarında
Mülteci bir aşkın yarası kanar .
Kopardı ipini kaçtı elimizden ,
Kuyruğuna sevgi bağladığımız uçurtmalar.
Sensiz ve şiirsiz kaldı yazık,
Gül kurusu akşamlar ...
Yaman esti ayrılık rüzgarları .
Kapandı sevgiye açılan bütün kapılar.
Aşkların haraç mezat satıldığı dünyada
Yaşamanın sanki ne anlamı var ...
Sen yoksan ,ben de yokum .
Kimsesiz bir aşkın ayaklarıyla ,
Ucuna basa basa ...
Sessizce gidiyorum.
Korksam da yalnızlıktan.
Zamanla alışırım .
Her haline hasretin .
Hoşça kal şiir yüreklim .
Hoşça kal ay ışığım ...kıymetlim ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/563751/hosca-kal-ay-isigim.html

MÜMKÜNÜ YOK MU
Say ki ...,
Sesinin tınısını sevdim senin ,
Gözlerinin buğusunu ,
Saçlarının ıtır kokusunu .
Seninle yaşama ihtimalini sevdim
Bir ömür boyu ...
Nasıl severse insan ,havayı suyu .
İşte öyle tutkulu ve deli dolu .
Mümkünü yok mu ...?
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/574865/mumkunu-yok-mu.html

GEL DE ÇEK FİŞİ
Son sürgünümdür bu sensizliğe
Alaca karanlığındayım sevdanın .
Aklımdan gözlerin geçer her gece
Yüreğimden mevsimsiz ayrılığın sancısı .
Fırtınalı bir eylül düşer baharıma
Hüzün bu dağların çok yabancısı .
Gelip otağ kurdu yamaçlarıma...
Sana dair sakladığım ne varsa,
Sırtlayıp hayatın hamallığına
Sessizce taşıyorum .
Tanığımdır ,gecelerle şiirler ,
Bedenimle ruhsuz dolaşıyorum .
Beyin ölümümü bekliyor kalbim.
Tutmaz dikişi ...
Ellere bırakma gel de çek fişi ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/576325/gel-de-cek-fisi.html

:)))) ÇOCUK OLMAK VARDI ŞİMDİ :))))
Çocuk olmak vardı şimdi ,
Atlayıp oyuncak trenlerine
Nanik yapmak hayatın dertlerine
Çocuksu bir gülüş ve yürek ile ...
Çocuk olmak vardı şimdi ,
Sarıp pamuk ipliğine hayatı ,
Sallayıp bütün gücünle ,
Çevirmek topaç gibi ,
Dilediğin yörüngede ...
Çocuk olmak vardı şimdi ,
Bağlayıp uçurtmanın kuyruğuna ,
Hüzünleri ,kederleri ,
Salıvermek ipini ,
Uzayın boşluğuna ...
Çocuk olmak vardı şimdi ,
Doldurup gözyaşlarını
Uçan pembe balonlara ,
Delip iğnenin ucuyla
Fırlatmak bulutlara ...
Çocuk olmak vardı şimdi ,
Sarılıp annenin boynuna
Öptürünce kalbindeki sıyrıkları
İyileşsin yaraları ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/579391/cocuk-olmak-vardi-simdi.html

SENSİZ OLMUYOR
SENSİZ OLMUYOR
Yaralı kalbimi şiirle sözle,
Sarmayı denedim sensiz olmuyor .
Dostların sevgisi merhemdir diye
Sürmeyi denedim sensiz olmuyor...
Unuttu gözlerim aşkla bakmayı ,
Süzmeyi denedim sensiz olmuyor .
Sevgi deryasında hayalin ile,
Yüzmeyi denedim sensiz olmuyor...
Yokluğunda ,mutluluğun resmini ,
Çizmeyi denedim sensiz olmuyor .
Başım alıp ,diyar gurbet elini ,
Gezmeyi denedim sensiz olmuyor .
Göçmen kuşlar gibi başka bahara ,
Uçmayı denedim sensiz olmuyor .
Kardelen misali boranda karda ,
Açmayı denedim sensiz olmuyor ...
Sahte gülücükler koyup yüzüme ,
Gülmeyi denedim sensiz olmuyor
Canımdan bezdirdi hasretin beni
Ölmeyi denedim sensiz olmuyor ...
Olmuyor sevdiğim sensiz omuyor ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/582492/sensiz-olmuyor.html

GEL
GEL
Gün olur da sen de özlersen eğer ,
Kalbinin sesini susturmadan gel .
Umuda saldığım son güvercinin ,
Kanadını kırıp ,küstürmeden gel ...
Yağmur sonrasında açan gün gibi
Baharda dal veren bir sürgün gibi
Hiç gitmemiş gibi ,daha dün gibi
Uzatma yolları ,kestirmeden gel ...
Düşmeden dalından son sarı yaprak ,
Sarmadan bedeni bu kara toprak ,
İster koşarak gel ,ister uçarak ,
Vuslat ateşini bastırmadan gel ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/583813/gel.html

SESSİZCE
SESSİZCE
Hasretin içimde kapanmaz yara
Yaş olup gözümden akar sessizce
Herkes sevdiğini sararken aşkla
Yüreğim kenardan bakar sessizce...
Ne haberin gelir ne de selamın ,
Yok mudur diyecek tek bir kelamın .
Üstüme yıktığın canlı enkazın,
Altından kan revan çıkar sessizce ...
Gündüzüm kör oldu ,geceler sağır
Ayrılık acısı gülleden ağır
Gideceğin yere beni de çağır
Yoksa bu can tenden bıkar sessizce...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/584533/sessizce.html

VASİYETNAME
VASİYETNAME
Özgürlüğü ve hayalleri gençliğe
Gülüşümü bebeklere
Aşkı gerçek sevenlere
Umudu ,umutsuzlara
Mutluluğu mutsuzlara
Aydınlığı karanlığa
İnsanlığı, insancıklara
Barışı tüm insanlığa
Bırakıyorum ....
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/586411/vasiyetname.html

GÜZELLEME
GÜZELLEME
Saçlarına kızıl güller takın gel
Gözlerine rastık sürme çekin gel
Öyle uzak durma bana yakın gel
Gel de çiçeklensin çorak yüreğim .
Ayağına altın hal hal bağla gel
Coşkun ırmak gibi akıp çağla gel
İster gülerek gel ,ister ağla gel
Yeter ki gel ,gözyaşını sileyim .
Seher yıldızının nakışıyla gel
Bir yavru ceylanın bakışıyla gel
Yediveren gülü kokuşuyla gel
Gel ki ,mutluluğa selam vereyim ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/587071/guzelleme.html

ÇAT KAPI GEL
ÇAT KAPI GEL
Hiç düşünme çat kapı gel bir gece.
Kuralım dost sofrasını birlikte.
Kıralım sohbetin belini yine .
Başlayıp havadan sudan ,
İneriz en derinlere ...
Memleket sevdamız depreşir birden
Edebiyat parçalarız en güzelinden .
Şiirler okuyup Nazım' dan, Kulebi' den
Kurtarırız ülkeyi kötülerin elinden ...
Gece sünüp ay denize düşünce ,
Yakamoz toplarız belki gözgöze.
Hele bir de ,
dokunursa yaramıza elimiz
Kah ağlar ,kah güleriz,
Efkarlı şarkıların nağmelerinde ...
Hiç düşünme ,
çat kapı gel bir gece .
Kuralım çilingir sofrasını yine,
Okuyalım canına ayrılığın hasretin .
Sen anlat ben dinlerim .
Ben diyeyim sen dinle ..
Yüz vermeyelim sessizliğin sesine .
Günaydın diyelim güneşe güne ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/588924/cat-kapi-gel.html

ATATÜRK 'E SALDIRMANIN , DAYANILMAZ BASİTLİĞİ
Bazı yılanların kuyruk acısı
Yıllar sonra depreşince çıkıyor.
Balçıkla sıvanmış kirli ruhunu ,
Atatürk ' e saldırarak yıkıyor .
Örümcek beyninde ördüğü ağı
Yalan tezgahında kinle dokuyor
Eski hainleri kahraman yapıp
Neredeyse tanrı gibi tapıyor
İtiraf etmeye yetmiyor gücü
Ata'nın resminden ödü kopuyor .
Her devirde maşalığı seçenler
Saldırdıkça kendisinden geçenler
Farkınız yok sokaktaki itlerden
Ürdükçe ağzından salya akıyor
Atanın adından ödü kopuyor ...
Bir devle savaşmak kolay değildir
Ona çamur atmak olay değildir
Namertlik parayla pulla değildir
Bu iş cücelerin işi değildir
Tarihi bilmezsin bari haddini bil
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/591678/ataturk-e-saldirmanin-dayanilmaz-basitligi.html

YAKAMOZ RUBAİLER
[ kalin
VER BANA
Ayrılığın ilacını ver usta
Özledikçe ,gece gündüz yutayım .
Mutluluğun adresini de bana ,
Gidip kapısında nöbet tutayım ...
ÖZLEDİM
Hayatın kıyısında sonu bekleyen
O,keskin ve incecik çizgideyim
Dönüşü olmayan hatıraları ,
Sisler bulvarından izlemekteyim.
Albümlerde gülümseyen gençliğim,
Çocukluğum ,geri dönün özledim ...
UYANDIRMAYIN
Aman ha ,sessiz olun dostlarım
Uykudadır ,hüzünlerim ,acılarım
Sakın uyandırmayın ...!
EVDE YOKUM
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ey aşk !
Çalma kapımı boşuna
Zamansızsın
Mekansızsın
İmkansızsın
Haydi başka kapıya
Ben evde yokum ....
Melahat ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/592118/yakamoz-rubailer.html

BİLİR MİSİN SEN ...?
Yüreğin pır pır edip uçarken aşka ,
Aklın ok attı mı kanatlarına .
Mutluluk bir adım ötede iken ,
Hiç sürgün ettin mi kendini ona .
Acıyı kederi alıp koynuna ,
Öl desem ,yaşarken ölür müsün sen ,
Çaresizlik nedir bilir misin sen ...?
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/597742/bilir-misin-sen.html

DEMEDİM Mİ ...?
DEMEDİM Mİ ...?
Yalancı bahara kanıp ,
Çiçek açma demedim mi ..?
Umuda hayale dalıp
Aşka uçma demedim mi ...?
***
Kırar kanadını rüzgar,
Çakılırsın yere naçar .
Bu bir demdir gelir geçer ,
Demedim mi gönül sana ...
***
Kapılıp aşk rüzgarına ,
Yelken açma ummanlara.
Batırır ,fırtına bora .
Düşersin ıssız adaya
Demedim mi gönül sana ...
***
Öykünüp Anka Kuşuna ,
Kanat çırpma Kaf Dağı'na .
Duyduğun aşk masalına ,
İnanıp kanma boşuna
Demedim mi gönül sana ...
***
Güneş girince buluta ,
Üşür tenin yanar canın .
Vuslatı yok bu sevdanın ,
Demedim mi gönül sana ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/600079/demedim-mi.html

BAĞIŞLA
Güneşine gölge ettim amansız
Yüreğine sevda ektim zamansız
Dağlarında ateş yaktım dumansız
Yağmur olup yağamadım bağışla ...
Kelebeğin kanadında pul oldum
Bülbülü ağlatan gonca gül oldum
Dergahında yana yana kül oldum
Derde derman olamadım bağışla ...
Umut ekip hayal biçtim kuruttum
Masallarla yüreğimi avuttum
Irağında sanma seni unutum
Ama yakın olamadım bağışla ...
Vuslat için çabaladım yoruldum
Coşkun ırmak gibi akıp duruldum
Kalbimi kedere hüzüne vurdum
Mutluluğu bulamadım bağışla...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/600330/bagisla.html

DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN
ÜLKESİNE SEVDALI
ÖZGÜRLÜĞÜN ,
BAĞIMSIZLIĞIN KARTALI
ÜÇ GENCECİK CANDI ONLAR ...
ÖRÜMCEK AĞLARINI
FİKİRLERİYLE YIRTAN,
TEK BİR CANA KIYMADAN
EYLEMLERİ DESTANLAŞAN
FAŞİZME MEYDAN OKUYUP
DARAĞACINDAN HAYKIRAN
ÜÇ GÜZEL FİDANDI ONLAR ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/601829/daragacinda-uc-fidan.html

AMA OLMAZ Kİ ...
AMA OLMAZ Kİ ...
Söylesene sevgilim .
Yok mu senin ,
gidecek başka yerin .
Mekanın ,evin barkın .
Nedense bütün gece ,
Oturup kalbimin baş köşesine
Aklımda sabahlıyorsun ...
Ama olmaz ki ...
Buna can dayanmaz ki ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/608200/ama-olmaz-ki.html

GÖZLERİNDE ÖLEYİM
GÖZLERİNDE ÖLEYİM
Oysa ben ,bir akşam üstü
Oturup kızıl bir yangının eteklerine
Yüreği yüreğime dokunan sevgiliyle
Gün batımını izlemek isterdim sahilde
Yakamozlar oynaşırken denizde ,
El ele ve göz göze ...
Sevgiyle yeşerttiğim güz güllerimi
Hazana teslim etmeden
Tutunmak isterdim
İçimdeki çocuğun düşlerine ..
Olmadı işte ....
Oltaya takılan aptal balığın
Şaşkınlığı içinde ,
Çırpınır yüreğim avuçlarımda yine ...
Denizden aparıp sessizce,
Bir martının kanadında gökyüzüne saldığım
Güzelim umutlarım,
Hayallerim vardı benim
Hepsini azat ettim .
Miyadı doldu yine
Mutluluk düşlerimin ....
Kırıldı kanatları minik serçemin .
Pır pır etti uçamadı menzile .
Pes ettim işte .
Düşür tetiği ,
Titremeden ellerin .
Vur beni gözlerinle ...
Sevdiğim .
Hadi vur ,
gözlerinde öleyim ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/608911/gozlerinde-oleyim.html

GECELER
Serpip yıldızları samanyoluna ,
Süzülüp odama dolar geceler .
Başımı yastığa koyduğum anda ,
Saçlarımı tel tel yolar geceler .
Düşürüp aklıma derdi kederi ,
Geçip yamacıma güler geceler .
Anlamadım nedir benimle derdi ,
Tatlı uykularım böler geceler ...
İlham perisini takıp peşime ,
Hergün kalemimi biler geceler .
Ne vakit mutluluk şiiri yazsam ,
Kara gölgesiyle siler geceler ...
Gül dalını saran sarmaşık gibi,
Sarıp sarmalıyor beni geceler.
Sevdası hummalı bir aşık gibi,
Yakıp kavuruyor teni geceler...
Eşim dostum bu halimi kınıyor .
Bilmezler ki ,sebebimdir geceler .
Yüreğimde kor ateşler yanıyor,
Söndürdüğüm mabedimdir geceler ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/609471/geceler.html

İSYANDAYIM
Gözüm yok parada pulda .
Güzel bir dost yeter bana .
Bir demli çayla demlenir
Türküyle hüzünlenirim .
Arı duru su gibiyim
İçene hayat veririm .
Sevdim mi candan severim
Sildim mi yaman silerim .
Riya ya yok tahammülüm .
Kalmadı bitti hoşgörüm ...
Yoruldum Polyana olmaktan
Bu masallar bitmiş çoktan .
Ağzıma kadar doluyum .
Dokunsalar ağlar solum .
Bıktım güçlü görünmekten ..
İçim ağlarken gülmekten .
Katledildi güzel huyum
Kabullenin artık buyum ...
Kor ateşlerde hardayım
Hayata isyanlardayım ...
Melahat ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/611156/isyandayim.html

BİRİ OLMALI
BİRİ OLMALI
Gündüz hayalinde gece düşünde
Günü aydınlatan bir gülüşüyle
Ebem kuşağının yedi renginde
Gönlünü mest eden biri olmalı ...
Yüzüne bakmaya kıyamadığın
Onsuz nefesini duyamadığın
Tatlı dillerine doyamadığın
Düşmanı dost eden biri olmalı ...
Yitik baharları bulup getiren
Çorak yüreğinde güller bitiren
Uzaktan el edip hasret çektiren
Aklını zay eden biri olmalı ...
Kanında kıvılcım ,canında ateş
Gecede mehtabın sabaha güneş
Hem arkadaş ,hem sevgili ,hem de eş
Uğrunda can veren biri olmalı ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/612563/biri-olmali.html

SORUYORUM
__SORUYORUM __
Ey erenler ,ey yarenler !
Yolu sevgiden geçenler .
Aşk şarabından içenler .
İçip kendinden geçenler ...
Sarhoş olup güldünüz mü ?
Bir gün sefa sürdünüz mü ?
Mutluluğu gördünüz mü ?
Cevap verin öldünüz mü ?..
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/615149/soruyorum.html

AŞK MI...?
AŞK MI ..?
O da ne ...?
Yüreğimin mahzeninde ,
Yıllanmış bir şarap gibi,
Her kadehe koyuşumda,
Ömre ziyan hüzünlerle içtiğim.
Körkütük sarhoşluğum...
Gittiğinde patlayan volkanlardan
Kalbimde oluşan devasa çukur .
Bütün anımsadığım budur .
Adı neydi unuttum.
Yıllar var ki görmedim,
bilmiyorum .
Sadece ,
Vedalarda gözlerinden öptüğüm,
Eski bir dosttur ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/617522/ask-mi.html

YAKAMOZ RUBAİLER
________KOYUVER_______
GÖZLERİNİN KAHVESİNDEN
KOYUVER ŞU GÖNLÜME
KIRK YIL DAHA EKLENSİN
GERİ KALAN ÖMRÜME ...
***GİDERİM***
Kalmam istenmediğim yerde .
Tek bir saniye bile .
Alır yüreğimi ,çeker giderim .
Varlığımla mutlu olmayanları ,
Yokluğumla terbiye ederim ...
...KARDELEN ...
Belki bir kardelen olabilirdim .
Açmaya değecek güneş olsaydı .
Bir sevda uğruna ölebilirdim .
Ölmeye değecek yürek olsaydı ...
*,*,*, ELLER *,*,*,
Eller var ellerin hası .
Siler yürekteki pası .
Okşarken dindirir yası .
Sevgiyle şefkat ustası
Öpülesi ,tapılası
Annemin güzel elleri ...
***PAPATYA***
Ah papatya ah ...!
Bir yaprak fazla olsan
Kıyamet mi kopardı ?
Sevmiyor beni işte ...
Bu aşk ta yarım kaldı ...
_BIRAKIN___
Beni şiir dolu bir dünyaya bırakın .
Başka bişey istemem .
Yemek yemem ,su içmem .
Şiirle beslenirim ben ....
_NE MUTLU SİZE __
İYİ Kİ lerinizi yazın bir yere .
KEŞKE lerinizden daha çok ise ,
Kardasınız demektir .
Ne mutlu size ....
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/618916/yakamoz-rubailer.html

BİNBİR GECE
BİNBİR GECE ...
Gözlerimin kıyısından
Usul usul sız gönlüme
Yitik baharları getir
Hazan değen şu ömrüme .
Güneşim ol ısıt beni
Bakışınla yak bu teni .
Vuslat muştusu buseni
Konduruver ellerime ...
Uykusuz gecelerimde ,
Düşlerime gel gizlice .
Fısıldasın dudakların
Sevdiğini binbir gece ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/621198/binbir-gece.html

İTİRAF EDİYORUM
__İTİRAF EDİYORUM__
Teselli edecekse seni
İtiraf ediyorum işte .
Sakın üzülme ,
Sandığın gibi değil hiçbir şey .
Çalıp oynamıyor yüreğim
Sen gittin diye .
Aksine ,
Sanki ,
Işık hızıyla yaşlandım birdenbire .
Firar etti mutluluğum .
Nasıldı unutuğum gülüşüm ..
Kurduğum onca düşüm
VE
Yaşama sevincim ,
Düşüp peşine ,
gitti seninle ...
Yırtılıyor yüreğimin bulutları
Çığlıklarımdan .
Sağanak yağmurlar başlıyor
Birdenbire .
İçime akan iki ırmak .
Şöyle dursun yıkamak
Yakıp yıkıyor ,
Alıp götürüyor ne varsa kalan
Sendeki okyanusa ...
Artık yüreğim de bedenimde kiracı .
Sol yanımda hep o çıldırtan sancı .
Al götür onları da
Bitsin bu acı ....
Öyle bir düştüm ki yere ,
Kalkamıyorum .
Sorgusuz infazlarda her gece ,
sallanıyorum.
Biliyorum ,
Gel desem ,dön desem ,
Bitecek bu işkence .
Ama diyemiyorum ....
Diyemiyorum işte .....
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/628123/itiraf-ediyorum.html

SUSMA ÖYLE ...
SUSMA ÖYLE ...
Bakma ,
Bakma öyle ...
Yavru ceylan misali .
Şaşırıyor gözlerim menzilini .
Gülme ,
Gülme öyle sıcacık
Masum bebekler gibi
Şaşırıyor göçmen kuşlar
Gideceği ülkeyi ...
Susma ,
Susma öyle ,
Ölüm sessizliğinde .
Seni seviyorum de ...
Yakıver yüreğimi
meydan ateşlerinde...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/633938/susma-oyle.html

SELAM OLSUN
SELAM OLSUN
Gençliğinin baharında
Dağlarda çakal avında
Düşüp hain pusularda
Vatan uğruna ölene
Cennetten güller derene
Gazilere şehitlere
Selam olsun Mehmetlere ...
Onu doğuran anaya
Bakıp büyüten babaya
Saramadan doya doya
Sevgiliye akrabaya
Yürek yükü selam olsun .
Teröre çözüm bulmayan
Gözyaşını durdurmayan
Haini sarıp saklayan
Hainlere aymazlara
Sesimizi duymazlara
Selam değil LANET olsun
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/645338/selam-olsun.html

VER BANA
Ayrılığın ilacını ver usta .
Özledikçe ,gece gündüz yutayım .
Mutluluğun adresini de bana ,
Gidip kapısında nöbet tutayım ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/648202/ver-bana.html

YAKAMOZ RUBAİLER
SULTANIM
Gece yıldız toplar AY a satarım .
Gündüz güneş ile volta atarım .
Sevgidir mekanım ,orda yatarım .
Sevgisizle işim olmaz sultanım ...
UYANDIRMAYIN
Lütfen ,
Sessiz olun dostlarım .
Uykudadır ,hüzünlerim ,acılarım ...
Sakın uyandırmayın .
Melahat ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/649725/yakamoz-rubailer.html

BUL GETİR
______BUL GETİR ______
Yalancı baharda çiçeğe durdum
Ölümsüz aşk diye masal okudum
Sevgi dergahında çile dokudum
Tezgahı kuranı bul getir bana …
İmkansıza bel bağladım inandım
Güzel söze ,tebessüme aldandım
Uyur gezer idim artık uyandım
Ninnici başını bul getir bana …
Ne zaman dedimse bu defa başka
Hayal gemilerim battı deryada
Yitirdim umudu sevgiye aşka
Yine de görürsen al getir bana …
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/650596/bul-getir.html

SENİN GÖZLERİN
__SENİN GÖZLERİN __
Senin gözlerin ,
Yağmur sonrasında çıkan ebem kuşağı
Balkon demirinde öpüşen bir çift kumru .
Bulutlarla yarışan uçurtmanın ,
Kuyruğuna tutunan gün ışığı...
Senin gözlerin sevgilim ,
Bir bakışla yere vurur aşığı ...
Senin gözlerin ,
Gölde bale yapan kuğu.
Kanatları büyülü bir tavus kuşu
Bağ bozumunda üzüm buğusu
Hasreti bitiren vuslat uykusu
Senin gözlerin sevdiğim ,
Suçüstü yakalanan sokak çocuğu ...
Senin gözlerin ,
Aptal balığı yakalayan yalıçapkını .
Güneşe kavuşan kardelen aşkı .
Avcıyı kandıran kekliğin alacası
Bülbülü ağlatan gülün goncası .
Senin gözlerin sevgilim ,
Yüreğimin dört yapraklı yoncası ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/656567/senin-gozlerin.html

BİR DESTANDIR CUMHURİYET
Şehidiyle gazisiyle
Şeref dolu mazisiyle
Kadınıyla erkeğiyle
Bağımsızlık özlemiyle
Yurdumun her cephesinde,
Akan kandır cumhuriyet.
Bir destandır cumhuriyet .
Bir milletin şahlanışı
Milyonların kalp atışı
Ata’ mın kartal bakışı
Özgür uluslar yarışı
Maratondur cumhuriyet.
Bir destandır cumhuriyet .
Yetmiş beş milyon tek yürek
Arşa dikeceğiz direk .
Şahlanarak ,kükreyerek
Vatan uğrunda severek
Düşen candır cumhuriyet .
Bir destandır cumhuriyet .
Atatürk’ ün şahaseri
Seksen dokuz yıldan beri
Kucaklar ,sarar bizleri
Devrimleri , ilkeleri .
Onur, şandır cumhuriyet .
Bir destandır cumhuriyet .
MELAHAT ÇETİNKAYA .
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/662063/bir-destandir-cumhuriyet.html

YİĞİDİM ASLANIM BURDA YATIYOR
Samsun dan doğan güneş ,
On kasım da batar mı
Böyle destan yazdıran
Başka bir lider var mı
Yüreğimiz Ankara da atıyor
Yiğidim aslanım burda yatıyor .
Bağımsızlık uğruna
Ölümü göze alan
Yedi düveli yenip
Bu vatanı kurtaran
Dünyanın korktuğu ATAM
Yüreğimiz Ankara da atıyor
Yiğidim aslanım burda yatıyor .
O gözler ki ölüme dik bakardı .
Düşmanları çiviler ,dostlarını okşardı
O gözlerde o ruhta ,
Kartalla güvercin birlikte yaşardı .
Yüreğimiz Ankara da atıyor
Yiğidim aslanım burda yatıyor .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/665798/yigidim-aslanim-burda-yatiyor.html

BİZİM KUŞAK
İlim irfan işçisidir
Devrimlerin bekçisidr
Atatürk 'ün askeridir
Ulusçu vatanperverdir
Emperyale olmaz uşak
Onurludur bizim kuşak
Haksızlığa boyun eğmez
Zalime eyvallah demez
Doğruluktan ödün vermez
Biat edip olmaz uşak
Gururludur bizim kuşak
Değerlerine bağlıdır
Dostlarına vefalıdır
Ülkesine sevdalıdır
Gider ölüme koşarak
Bir başkadır bizim kuşak .
Dipnot : Bu şiirde kendini bulan herkestir Bizim Kuşak .

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/678635/bizim-kusak.html

İYİLİK EKELİM
Dostluğun şahlanan yılkı atına
Atlayıp kaçalım soluk soluğa
Tutunup rüzgarın kanatlarına
Yazalım sevgiyi saman yoluna .
Kötülüğün kol gezdiği dünyada
İyilik ekelim yedi kıtaya .

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/688445/iyilik-ekelim.html

SEVGİ
SEVGİ
Sevgidir hayatın mayası özü
Sevgidir güldüren ağlayan gözü
Sevgidir yüreğin ateşi közü
Sevgi Türkçe'mizin en güzel sözü
Sevgiyle açılır bütün kapılar
Sevgiyle ötüşür doğada kuşlar
Sevgiyle tatlanır hayaller düşler
Sevgi ile başlar aşkın ön sözü .
Sevgi güneş sevgi ateş
Sevgi dosttur sevgi kardeş
Sevgiyle kal onda eyleş
Sevgi gönüldeki bitmez bal özü .
Sevgi huzur sevgi barış
Sevgi mutluluğa dalış
Sevgiyle menzile varış
Sevgidir hayatın değişmez tözü .
Melahat ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/696389/sevgi.html

SAÇLARIN
SAÇLARIN
Sarılmış boynuna ibrişim ağı
Divane gönlümün zincirsiz bağı
Yağmur sonrasında ebem kuşağı
Güzellik tacını takar saçların .
Ağacı süsleyen yapraklar gibi
Yağmura susamış topraklar gibi
Denize dökülen ırmaklar gibi
Ab-ı hayat olmuş akar saçların .
Yarışır kokusu gonca gül ile
Konuşur telleri dudu dil ile
Dökülmüş kahkülü gözün üstüne
Sel olup bendimi yıkar saçların
Yel esince dalga dalga savrulur
Buklelerde güneş yanar kavrulur
Semada yıldızlar selama durur
Dokunsam elimi yakar saçların

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/697466/saclarin.html

KALAN
KALAN
Yalancı bahara kandık
Bahar bitti güzü kaldı
Toz pembe hayale daldık
Pembe gitti tozu kaldı
Ölümsüz sanırdık aşkı
Çölde yaşanan seraptı
Ayrılık bir çelme taktı
Düşürdü sakat bıraktı.
Geride hoş mazi kaldı
Anılarda yüzü kaldı
Yarası kabuk bağladı
Yürekte bir sızı kaldı .
Melahat ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/698866/kalan.html

YOK
YOK
Besleme nefreti kini
Büyüt yürekte sevgini
Yoktur aşkın dili dini
Kıyası yok kıstası yok
Gözde başlar kalbe iner
Kokusu tenine siner
Sevmektir en büyük hüner
Kusuru yok yaftası yok
Sırası yok darası yok
Ayrılıkla arası yok
Kalbi delen efsunlu ok
Tıp ilminde çaresi yok
Aşk sevginin son durağı
Gayri daha ötesi yok
Yıkma gönül sarayını
Bu dünyada ustası yok .
Melahat Çetinkaya
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/699090/yok.html

BAHAR GELİNCE
Müjdeler baharı badem ağacı
Toz pembe çiçekler sarar yamacı
Bahara yakışır güzellik tacı
Düşer cemre toprak ana şenlenir .
Çiçekten çiçeğe uçar kelebek
Yarışır arıyla gün bitene dek
Sevgiyle örülür bal petek petek
Aşk kapıyı çalar kor alevlenir .
Papatyalar gelincikle yarışır
Gül kokusu leylaklara karışır
Bu mevsimde küsler bile barışır
Dostluk dergahında sohbet demlenir .
Bahar gelir ,doğa giyer alları
Ağaçlar kuşanır yeşil şalları
Suyu öper salkım söğüt dalları
Ozan aşka gelir sazlar tellenir .
Kırlangıç neşeyle döner yuvaya
Güneş ışığını serper doğaya
Yayılır kuş sesi dağa ovaya
Eser bahar yeli tan serinlenir
Yaylalarda koyun kuzu meleşir
Hasretlik çekenin derdi depreşir
Mor menekşe sümbül ile dertleşir
Çoban duygulanır kaval dillenir .
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/704629/bahar-gelince.html

HAYAT VE BİZ
HAYAT VE BİZ
Hayat bitmez okul bizler öğrenci
Kimimiz beyazdır kimimiz zenci
Sabırla sınanır yürek direnci
Gün olur azarı ,sopayı yeriz
Gün olur her şeye güler geçeriz .
Çözdükçe katlanır sorunlarımız
Umuda emanet yarınlarımız
Ölene dek dinmez gönül ağrımız
Kızar eşe dosta sitem ederiz
Alır başımızı çeker gideriz .
Şişirir yelkeni çizer rotayı
Koyar başımıza Güneş'i Ay'ı
Mutluluğa kurunca pusulayı
Her limanda bir sevgili bekleriz
Gelse diye hakka dua ederiz.
Biliriz ki hayat en zalim öğretmendir
Başımızı taşlara,vura vura öğretir
Koyduğu kurallarla yaşamayı belletir
Yine de halimize binlerce şükrederiz
Ecel vurunca cana yaşamak güzel deriz .
Hayat ağacının dallarıyız biz
Kimimiz yeşerir kurur kimimiz
Aşk oduyla yanar yüreklerimiz
Sevip sevildikçe sürer neslimiz
Topraktan gelmişiz ona gideriz .
Melahat ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/705125/hayat-ve-biz.html

BİLMESİN
Kuşlar sakın söylemeyin o yare
Onu hala sevdiğimi bilmesin.
Bulamadım ayrılığa bir çare
Hüzün ekip derdiğimi bilmesin.
Mutluluk maskesi takıp yüzüme
Şuursuzca güldüğümü bilmesin
Onsuz hayat yük oluyor özüme
Hasretinden öldüğümü bilmesin .
Mutsuzluk uçurum düştüm en dibe
Kurtuluşum uzanacak dal ile
Yaktım düşlerimi ben bile bile
Canı dara çektiğimi bilmesin .
Geceleri düşlerime çağırıp ,
Sayıklarken hep adını bağırıp,
Nedametin ateşiyle kavrulup ,
Çıra gibi yandığımı bilmesin .
Anıların acıların üstüne
Umut sürüp sardığımı bilmesin
Aylar var ki hasretim gül yüzüne
Nasıl naçar kaldığımı bilmesin .
Dönse diye yaradana yalvarıp
Türbede mum yaktığımı bilmesin
Gönlümü tüm sevdalara kapayıp
Yollarına baktığımı bilmesin.
Hazanla savrulan yapraklar gibi
Yağmuru bekleyen topraklar gibi
Denizi arayan ırmaklar gibi
Çağlayarak aktığımı bilmesin .
Sır vermeyin gökteki yıldızlara
Dokunmayın şarkılara sazlara
Benzedi yüreğim bir yanardağa
O da yanar yakınıma gelmesin .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/706730/bilmesin.html

BU DÜNYA KİMİN DÜNYASI
BU DÜNYA KİMİN DÜNYASI
İnsanlık çıktı rayından
Kazanç arar kolayından
Razı olmuyor payından
Bu dünya kimin dünyası .
Yok oldu yüce değerler
Eşekler atı eğerler
Haram yeyip helal derler
Bu dünya kimin dünyası .
Hasret kaldık gülen yüze
Gönüller okşayan söze
Çıkamadık bir gün düze
Bu dünya kimin dünyası .
Irmak ağlar toprak ağlar
Geçit vermez yüce dağlar
Barışa hasrettir çağlar
Bu dünya kimin dünyası .
Her şey para çıkar oldu
Hatır gönül yıkar oldu
Canlar tenden bıkar oldu
Bu dünya kimin dünyası .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/709425/bu-dunya-kimin-dunyasi.html

BİR DESTANDIR ÇANAKKALE
BİR DESTANDIR ÇANAKKALE
Yedi Düvele ders veren
Tekbirle ölüme giden
Şehadet şerbeti içen
Düşen candır Çanakkale
Bir destandır Çanakkale …
Anafarta Conk Bayırı
Düşmanlara mezar oldu
Kanlı emeller boğuldu
Büyük önder orda doğdu.
Kızıl tandır Çanakkale
Bir destandır Çanakkale
Zafer takıyla taçlanmış
Şeref şandır Çanakkale
Şehit kanıyla yazılmış
Bir destandır Çanakkale …
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/710098/bir-destandir-canakkale.html

BİNDİK BİR ALAMETE / GİDİYORUZ KIYAMETE
Zaman coşkun akan ırmaklar gibi
Gürül gürül akıp giderken yanımızdan
Tekmelerken göğsümüzü ihanet odakları
Uyanamadık gaflet uykularımızdan.
Seyrettik kuşların kanatlarında uçup giden baharı
Sevmesek de bu kambur duruşunu
Korkup korkunun sesinden
Yürüdük çizilen izden
Üşüttük yürekleri sevgisizlikten
Alkışladık yalanın doğruyu vuruşunu.
Sarıldı cüceler devlerin boğazına
Avuçlarında kan ve kin tohumları
Eke eke toprağımıza
Başladılar hasada.
Yolundu tel tel aydınlığın, kardeşliğin saçları.
Aynalar gülmüyor bakınca yüzümüze
Çünkü,
Yenildi direnç zulme.
Lal oldu dilleri umudun özgürlüğün
Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete
Mahşerin dört atlısıyla.
Koşarak dolu dizgin,
Sorumsuz ve duyarsızca
Gidiyoruz ulusça,
Karanlığın, cehennemin sultasına...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/711522/bindik-bir-alamete-gidiyoruz-kiyamete.html

ZATEN YOKTULAR
Şu fani dünyaya geldim geleli
Gülmedi kaderim gülmedi gitti
Çektim tesbih gibi derdi kederi
Her biri sineme batan oktular
Ne aşklar yaşadım zaten yoktular .
İyi günde canıma can katanlar
Verdiğinin hesabını tutanlar
Kötü günde sırra kadem basanlar
Semadaki yıldızlarca çoktular
Ne dostlar tanıdım zaten yoktular .
Anladım dünyanın düzeni böyle
El iki söylerse sen biri söyle
Adamına göre muhabbet eyle
Sevgiye dostluğa karnı toktular
Ne insanlar gördüm zaten yoktular ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/711690/zaten-yoktular.html

KALEM SENİ KIRARIM BEN
KALEM SENİ KIRARIM BEN
Yalan yanlış yazar isen
Harama göz süzer isen
Garibanı üzer isen
Kalem seni kırarım ben
Zalim ile yatar isen
Zulme alkış tutar isen
Hamuduyla yutar isen
Kalem seni kırarım ben .
Yeyip içip azar isen
İhanete pazar isen
Hele uyur gezer isen
Kalem seni kırarım ben
Nadana el açar isen
Hakikatten kaçar isen
Dosta paha biçer isen
Kalem seni kırarım ben
Yükseklerde uçar isen
Başıma dert açar isen
Zor günümde naçar isen
Kalem seni kırarım ben .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/712030/kalem-seni-kirarim-ben.html

UMUT
___UMUT___
Sarınca gönlünü duman
Durur dünya durur zaman
Her şey bitti dediğin an
Birden çıkagelir umut.
Hicran dolanıp yüreğe
Yanarken pervanelerle
Açılan son pencerede
Serin esen yeldir umut.
Kaybedince gülüşünü
Gördüm ruhun öldüğünü
İçindeki kördüğümü
Bulup çözen dildir umut .
Kapılıp derde kedere
Sayınca ömrü hedere
İsyan ederken kadere
Uzanan dost eldir umut .

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/712599/umut.html

GİTTİ
GİTTİ
Güneşe tutulan kardelen gibi
Yandı haresiyle eridi bitti
Güneş mi bulutun ardına sindi
Gelirim demişti gelmedi gitti .
Tutuştu narına yanar yüreğim
Dürbünüm yok uzakları göreyim
Ne zamandır yar yolunu gözlerim
Dönerim demişti dönmedi gitti .
Seni seviyorum derdi her zaman
Ne of dedi ,ne ah dedi, ne aman
Sadakatı tamdı vuslatı yaman
Uğruna can kurban der idi gitti .
Ruhuma gecenin karası düştü
Gönlüme hüzünler dertler üşüştü
Cefayı sefaya kattı bölüştü
Gözümdeki ışık fer idi gitti .
Bakışıyla canıma can katardı
Gülüşüyle kederimi yutardı
Sevmek ne ki , ilahım der tapardı
Sevdaya adanmış ser idi gitti
Bekledim yolunu gelir diyerek
Bazı ağlayarak bazı gülerek
Anladım yalanmış sevmek sevilmek
Güzel bir rüyaydı yaşandı bitti ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/713381/gitti.html

ÖZLEDİM SENİ
ÖZLEDİM SENİ
Nerede bir çocuk görsem ağlayan
Yüreğim ummandır gözüm çağlayan
Hasretin sinemi yakıp dağlayan
Kor oldu bebeğim özledim seni .
Daha dün çocuktun bugün erişkin
Okudukça kamil olup geliştin
Gönül dergahında sevgiyle piştin
Nar oldu yüreğim özledim seni .
İkinci baharım son gönül ağrım
Ana yüreğimde öteki yarım
Mutlu olman için tüm dualarım
Zor oldu hasretin özledim seni .
Toprağımda ağaç dalımda meyve
Peteğimde balsın tatlı dilinle
Sevgin yüreğimde gizli hazine
Sır oldu sözlerin özledim seni .
Gündüz hayaldesin gece düşümde
Aydınlanır günüm bir gülüşünde
Askerin onurlu yürüyüşünde
Vur oldu hasretin özledim seni .
Yüreğinde yılkı atı eşinen
Omzunda yıldızlar koşar peşinden
Vatana göğsünü can siper eden
Mir oldun can oğlum özledim seni .
Adı gibi CAN oğluma ithaf edilmiştir .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/713841/ozledim-seni.html

OĞUL'A ÖĞÜT
OĞUL a ÖĞÜT
Dünya handır üstündekiler hancı
İyiler enayi kötü baş tacı
Olmuş ise yaşamak büyük acı
Sakın böylesine meyletme oğul .
Prim verme yalana yalancıya
Ver hakkını yedi kat yabancıya
Zor günü bekleyen o fırsatçıya
Acından ölsen de belletme oğul .
Paraya tapana itibar etme
Dünyayı verseler ittir elinle
Şeytana aldanıp günaha girme
Doğruluk yolundan çark etme oğul .
Dosta vefalı ol düşmana yaman
Zalime el açıp dileme aman
Sarınca ülkenin ufkunu duman
Kötü kaderine terketme oğul .
Ödün verme şerefinden şanından
Aziz bil vatanı kendi canından
Emanettir sana atalarından
İhanet edeni affetme oğul .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/714013/ogul-a-ogut.html

VAR MISIN
VAR MISIN
Kararan ufuklara
Doğacak güneş misin
Küllenmiş duygulara
Kıvılcım ateş misin
Gönül düşünce dara
Omuz veren eş misin
Söndü yürek ateşi
Tutuşturan har mısın
Kanayan yaraları
Şefkatle sarar mısın
Kaçtı sevda treni
Koşup yakalar mısın .
Duman sarsa dağları
Yel olup eser misin
Kader örse ağları
Sevginle keser misin
Öteleyip ağyarı
Canıma can der misin

Kurudu aşk ırmağı
Coşturup çağlar mısın
Hazan vurdu bağları
Gül açan bahar mısın
Gülerken herkes güler
Ağlarken de var mısın .

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/715015/var-misin.html

SEBEBİ SENSİN
SEBEBİ SENSİN
İçimdeki hüzün ,gözde yaşımın
Kanadı kırıksa gönül kuşumun
Dumanı gitmeyen garip başımın
Gülmeyen yüzümün sebebi sensin .
Coşkun ırmak gibi çağlayışımın
Dert ile sinemi dağlayışımın
Al üstüne kara bağlayışımın
İnleyen özümün sebebi sensin
Uçan kuştan haberini sorarım
Gördüğüm düşleri hayra yorarım
Volkan oldum için için yanarım
Sönmeyen közümün sebebi sensin .
Sağır sultan duydu yanık çağrımı
Görüp dindirmedin gönül ağrımı
Hazana çevirdin ilk baharımı
Gelmeyen yazımın sebebi sensin .
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/717010/sebebi-sensin.html

MAVİDEYDİ SEVGİ
Saklanmış her tonuna
Asılmış bulutlara
Bir nisan yağmurunda
Kelebek kanadıyla
Güvercin gagasında
Taşınıyordu yuvaya...
***
Mavideydi sevgi...
Denizdeki yakamozda
Balıkçı oltasında
Çırpınan balığın ağzında
Martıların kanadında
Huzuru arıyordu....
***
Mavideydi sevgi...
Yelkenlinin forasında
Yarışıyordu rüzgarla
Vardığı her limana
Mutluluk taşıyordu
Kalbe ulaşıyordu
***
Mavideydi sevgi...
Bir kuşun kanadında
Çırpınıken semada
Güneşe çarpıyordu
Yansıyan ışığıyla
Aşka bulaşıyordu ...
***
Mavideydi sevgi...
Bir annenin eliyle
Yavruyu okşuyordu .
Masmavi gözlerinde
Çağlayarak süzülüp
Cana ulaşıyordu.
***
Mavideydi sevgi...
Dünyayı sarmalayıp
Barışa koşuyordu
Dostluğun ellerinde
Şahlanıp coşuyordu
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/717438/mavideydi-sevgi.html

ŞİİR SÜR USTA
Bana aşktan sevdadan dem vurma sakın usta
Yandı ağzım onlardan hassasım bu hususta .
Aşk dediğin nedir ki, acısı kat kat pasta
Kanayan yaralara Şiir sürüver usta .
Çalmasını bilene sevgi beste yürek saz
Dalmasını bilene aşk gölünde yüzmek haz
Lokman hekim neylesin vurgunun çaresi az
Tuz basma yaralara şiir sürüver usta .
Gerçekler yıkar düşü zordur sevdalık işi
Hayattır bilir kişi tutmaz gönül dikişi
Çekince canı dara iflah olmaz gidişi
Onulmaz yaralara şiir sürüver usta .
Gece yıldız toplayıp nice dilekler tuttum
Gündüz güneşe serip gözyaşımı kuruttum
Yıllar var ki sevmeyi ,sevilmeyi unuttum
Solumdaki yaraya şiir sürüver usta .
Nadasa çektim gönlü ,çoraklaştı toprağım
Nice baharlar gördü yeşermedi yaprağım
Geçti gidiyor ömür yaklaştı hazan çağım
Şu kronik yaraya şiir sürüver usta .
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/717759/siir-sur-usta.html

BEKLEME
Ne yazda ne bahardayım
Dönülmez akşamlardayım
Yarınsızım firardayım
Bekleme hiç ben gelemem .
Yağmur yüklü buluttayım
Kayıp giden umuttayım.
İntiharda huduttayım
Bekleme hiç ben gelemem .
Yollara döşedik mayın
Yıkıldı gönül sarayım
Karardı güneşim ayım
Bekleme hiç ben gelemem .
Arasatta çıkmazdayım
İnfazı veren hazdayım
Kalemimi kırmaktayım
Hasret çekmede ustayım
Bekleme hiç ben gelemem .
Yıktım bütün köprüleri
Yaktım giden gemileri
Savurdum göğe külleri
Bekleme hiç ben gelemem …
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/718008/bekleme.html

SEVMEM
Severim insanın mert olanını
Yüreği pek eli selektir her dem .
Serse ayağıma atlastan halı
Elimin tersiyle iterim hemen
Riyanın ustası namerdi sevmem .
Tatlı dili güler yüzü olana
Açıktır yüreğim geri çevirmem
Yüzü dost yüreği fesat dolana
Derde deva olsa ilaç istemem
Lokman hekim olsa yine de sevmem .
Bin derde kedere göğüs gerer de
Onurumdan zerrece ödün vermem
Bukalemun gibi dönüp her renge
Ne bulursa yeyip yutanı sevmem
Vicdanı cüzdanda tutanı sevmem .
Selam vermem kul hakkını yiyene
Hacı demem her Kabey'e gidene
Gelen ağam giden paşam diyene
Koltuk için alkış tutanı sevmem
Onun kapısında yatanı sevmem .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/719675/sevmem.html

SAY Kİ
Say ki,
Gözlerinden akıyordu gönlümün nehri
Aynaların kırıldığı yerden
Yakaladım gülüşlerini.
Sessizliğin gölünde yıkanıyorduk
Ve yaralarımızın kabuk tuttuğu
En hassas yerinden kanıyorduk.
Say ki,
Nuh'un Tufanından kopup da gelen
Son umuttu gözlerin.
tutunduğum.
Adı konulmamış bir çocuktu aşk
Ölümü beklenirken inadına büyüyen.
Yolumuz sevgiden geçiyordu.
Çarpıştık birden.
Say ki,
En güzel türküleri kundağında sallarken ahlarımız
Acılarla doğranan umutların yaralarını
Sevgiyle sarıp,
Umarsız bir aşkın devası olacaktık.
Say ki,
Bir ülke arıyordu yüreklerimiz
İltica etmek için acılardan.
Yolunu yitirmiş fırtına kuşlarıydık
Çığlık çığlığa uçan,
Hüzünlü şarkıların güftesinde boğulan
Yırtarak gökyüzünü,
Güneş topladık bulutlardan.
Say ki,
Soluk soluğa koşarken.
Arta kalan nefestik,
Tükenen zamanların maratonunda.
Ve ilacıydık ağrıyan yüreklerimizin
Eylül sonunda.
Bütün keşkeleri yakmak için
iyi kilerin ocağında,
Yıkadık kirli dünyayı yakamozlarla
Bıraktık güneşin avuçlarına.
Say ki,
gönlünün otağında hiç konaklamadım
Ve çekip içime kokunu yıllarca saklamadım.
Gün battı deniz kabardı aniden
Dalgalar yuttu bizi.
Ya da,
Tatlı bir meltemdi denizden gelen.
Yalayıp geçti ellerimizden.
Say ki,
Yağmur yüklü bulutlar gibiyiz şimdi
Üstümüzde kanat çırpar yıldızlar.
Yağsak üşürüz ,yağmasak kurak.
Bu sevda çıkmaz sokak.

Anlıyorsun değil mi?
Say ki,
Yalancı baharın toprağına düşen cemreydi aşkımız
Vurgun yedi çiçekler erken geldi kışımız.
Say ki,
Bu aşk oyununu tamamlayan pazılın
Kaybolan parçalarıydık.
Yerimize takıldık ve oyun bitti.
Say ki,
Çölde seraptık
Son yudum suydu avucumuzda aşk
İçerken akıp gitti.
Say ki,
Güzel bir düştü yaşadığımız
Uyandık bitti.
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/719976/say-ki.html

DUR KAPTAN
Dur kaptan!
Dinle beni.
Sakın demirleme bu limana
Güzelim yüreğini.
Tekin değil burası.
Uçurum dört bir yanı .
Ve yaslandığı dağların başında
Bitmez tipisi boranı .
Bak işte ,
Fırtına başladı bile.
Güvenme palamara.
Kır dümeni alargaya.
Değiştir rotanı.
Git başka limanlara.
***
Hem biliyor musun?
Yıllardır çalışmıyor bu deniz feneri
Yanıltır seni.
Kır dümeni kaptan,
Uzaklaş çabuk buradan.
Yükün ağır ve değerli.
Çektiğin bayraktan belli.
Demir atma buraya
Batar güzelim gemi.
Benden söylemesi.
Bak başladın yalpalamaya
Git buradan kaptan.
Netameli bu liman.
Melahat ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/720576/dur-kaptan.html

KOLAY DEĞİLDİR
KOLAY DEĞİLDİR
Ne zaman sevdimse yürekten,
İçimdeki o amansız savaşın
Yenik komutanı oldum ben.
Bundandır aşktan vazgeçişlerim
Tutup kolayı seçişlerim
Kimi sevdimse,ona git deyişlerim.
Bu yüzden hep yarım kaldı düşlerim.
***
İmkansız bir sevdaya yüz sürmek
Güneşin karşısına buz dağını dikmektir.
İnsanı yakar eritir.
Şerbetlidir yüreğim nedametlere.
Ha bir gün önce
Ha bin yıl sonra .
Vuslat yoksa sonunda,
Amin demez olmayacak duaya.
Yarım kalmış şiirler gibi,
Yazıp gönül defterine,
Beklemez ki aşk öyle .
Ya yaşanmalı soluk soluğa korkusuzca
Ya da ,
İliklenmeli koynuna hiç çıkmamacasına .
***
Sen yine de,
Giderken al götür yüreğimin kuytusunda saklanan
En deli yanlarımı.
Koy dudağıma zehirli ağıtları.
Çıkar kınından keskin bıçaklarını
Lime lime doğra öyle sev beni .
Sabahsız gecelerde.
***
Kolay mı sanıyorsun.
Ağır çekim bir ölümdür ayrılık .
Önce ellerin düşer boşluğa yavaşça
Sonra,
Kaybeder parmakların sıcaklığını.
Sallanır yüreğin dar ağacında.
Bir *oksörün yumruğu saplanır boğazına .
Yutkundukça vurur veda sözcükleriyle,
aparkat yumrukları suratına suratına .
Aşkı bilmez cadıya çıkar adın ortalıkta.
Gözlerin ve yüreğin kan dolsa da,
Görmez gidenler,çünkü bakmaz ardına.
Kolay değildir aşka kefen biçmek.
Kolay değildir intiharı göze alıp
Ayrılık zehrini içmek...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/721086/kolay-degildir.html

HAYAL USTASI
Hayal ustasıyım ben.
Elime su dökemez kimse bu konuda böyle biline .
Geceleri ,
Muhteşem saraylar inşa ederim hayallerimden.
İçinde hummalı aşklar gezinen .
Kimi zaman,
Hayatın acılarına sıkmak için
Yüreğimin namlusuna sürdüğüm
son kurşunun
Çekerim tetiğini.
Tam patlamak üzereyken,
Tan ağarır birden .
Gelir gerçeklerin yıkım ekibi
Yerle bir eder hepsini .
Kalırım altında enkazımın..
*****
Ama vazgeçmem asla.
Başlarım kaldığım yerden yine gece olunca.
Bir şato kurarım bu kez ince ince
Derebeyi olup hayallerimin .
Dövüşürüm kılıç kalkan.
Kötülüklerle .
*****
Bazen de,
Merdiven kurup hayallerimden gökyüzüne .
Tırmanırım zirvesine umudun.
Serperim güneşin eteklerine.
Can suyu bulutlardan olsun.
Işığıyla büyüyüp serpilsin diye.
Barışın kardeşliğin dalları.
*****
Ve saman yolundan,
yıldız toplayıp ceplerime,
Ay'a satarım.
Sevmişim yer çekimini uzayın.
Tutunup rüzgarın ellerine
Dans ederim hayallerle.
Kime ne ...
*****
Dedim ya ,
Hayal ustasıyım ben .
İnadına,sahte neon ışıklarının,
Alıp koynuma hayallerimi öyle yatarım.
Takıp koluma sevgiyi dostlukları,
Hayatın gölgesinde volta atarım .
Ve
Her şeye rağmen
mutluyuz .
Hayallerim ve ben .
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/721611/hayal-ustasi.html

AĞLAYAN ŞİİR
AĞLAYAN ŞİİR
Binbir şiir yazsam seni anlatan
Kalem ağlar kağıt ağlar el ağlar.
Mecnunun yaşını çöle damlatan
Bulut ağlar güneş ağlar yel ağlar.
******
Şiirlerim şarkı olur dillerde
Keman ağlar yayı ağlar tel ağlar.
Hüzünleri yusam mavi göllerde
Deniz ağlar ırmak ağlar sel ağlar.
******
Yadı aşkın yüreğine vurulsam
Kirpik ağlar dudak ağlar dil ağlar.
Hangi yılın mevsiminden sorulsam
Bahar ağlar hazan ağlar gül ağlar.
******
Hangi dalın çiçeğini koklasam
Arı ağlar petek ağlar bal ağlar.
Hangi günün şafağını yoklasam
Hasret ağlar,gurbet ağlar yol ağlar.
******
Hangi demde muhabbete doyayım
Umut ağlar vuslat ağlar sol ağlar.
Ben bu başı hangi omza koyayım
Vefa ağlar sefa ağlar dol ağlar.
******
Yanarken narına, üşür yüreğim
Ateş ağlar kömür ağlar kül ağlar
Söndürmeye su taşımaz küreğim
Elim ağlar dilim ağlar zul ağlar.
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/721832/aglayan-siir.html

ÇİFTE BAYRAMIM BENİM
ÇİFTE BAYRAMIM BENİM
Gelişinle çifte bayram kutladık
Gözlerinde yıldızları topladık
Mutluluğu gülüşünde kokladık
Gündüzümde Güneş, gecemde Ay'sın
İyi ki doğdun ,iyi ki varsın .
Hayatta başımı hiç eğdirmedin
Gönlümüze gam keder değdirmedin
Güzel ahlakından fire vermedin
Ufkumda batmayan eşsiz güneşim
Gönlümü ısıtan sönmez ateşim
Ömrümüzde tek boşluğu doldurdun
Gönlümüzde sevgin ile taht kurdun
Aşkınla bizi on ikiden vurdun
Nar tanem nur tanem can tanemsin sen
Dünyalara değer bir tanemsin sen .
MÇK
NOT : BU ŞİİR 23 NİSANDA DOĞUP BİZE ÇİFTE BAYRAM KUTLATAN CANIM KIZIMA YAZILMIŞTIR

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/722130/cifte-bayramim-benim.html

SU GİBİ OL
SU GİBİ OL
Sen hep su gibi ol sevdiğim .
İster dağların arasında kıvrıla kıvrıla akan nazlı bir dere ,
İster soluk soluğa koşan bir ırmak ol denize
Yeter ki su gibi ak yüreğime .
Sen hep su gibi ol bir tanem
Su gibi aziz ,su gibi faydalı ,su gibi hayat kaynağı
Dağda ceylanları sula, ovada fidanları
İster bir şelale ol yükseklerden dökülen ,
İster bardağımda yudum yudum içilen .
Sen su ol sevdiğim çöl sıcağında
Ölesiye istenen .
Derler ki ,
İnsan kırk gün yaşarmış hiç bir şey yemeden
Ama susuz asla....
Sen hep can suyu ol emi.
Kırmızı balığın akvaryumunda .
Hadi su gibi ol sevdiğim ,
Yıka saçlarımı yağmurlarında.
Islat kuruyan dudaklarımı aşkla .
Sen hep su gibi ol bebeğim.
Söndür aşk yangınımı kollarında
Rahmetim ol benim,afetim olma.
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/722566/su-gibi-ol.html

GÜL KESİĞİ
Bir gül kesiği var yüreğimde
Kanıyor ince ince.
Aksayan gecelerin topal aydınlığında
Umut sürüp üstüne
Öperim alnından yavaşça.
Öptükçe büyüyüp güzelleşiyor haspa .
Ve biteviye,
Bozuk musluk misali
Akıyor damla damla içime
Sen ne dersen de,
Ten oradan yarılıyor.
Can oradan sarılıyor sevgiye .
***
Gecikmiş bir zamanın işkencesinde
Akıl ayrı ,gönül ayrı dilden konuşurken sessizce
Sıkışır yüreğim bir mengenede.
Zaman sensin ,aman sen...
Bir eliyle zehir ,ötekiyle şifa sunan sen.
Bir bilsen ,ah bir bilsen ..
Nasıl zordur ikisinden birini seçmek .
Öteleyip şifa olan sevgiyi,
Baldıran zehrini içmek .
Bir gül kesiği var yüreğimde
Kapanmaz vuslata ermeyince .
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/723417/gul-kesigi.html

BİR AŞK MASALI
BİR AŞK MASALI
Düşler denizinde yüzen gemiler,
Sevda adasına yelken açıyor.
Umut kadehine dolan hayaller,
Dökülünce yere elem saçıyor.
Pembe şafaklarda bekler sevgili.
Gülün yaprağına güneş ekerek.
Hasret bandıralı bir aşk gemisi,
Yüreğe ağ atıp gider çekerek.
Aydınlığa kefen biçer geceler
Atmak için yalnızlığın koynuna
Dil tutulsa kalem aşkı heceler
Yükler suçu şiirlerin boynuna.
Sessiz harfler gülüşünden habersiz.
Ağıt dizer mısra aralarına.
Kapatır fanusa koyar nefessiz.
Ayrılığı fısıldar kulağına .
Eller kelepçeli ayakta zincir.
Kale duvarları aşılmaz engel.
Yürek şahin olsa elden ne gelir.
Felek atmış kanadına bir çengel.
Can dayanmaz bunca ağır cefaya.
Uçar gider yuvasından kuş gibi.
Güneş batar,kavuşamadan Ay'a,
Dünyada bir varmış,bir yokmuş gibi.
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/723856/bir-ask-masali.html

YÜREĞİME DÜŞTÜĞÜN GÜNDEN BERİ
Yüreğime düştüğün günden beri
Fesleğen kokulu bir sevda büyür içimde.
Dokunmalara hasret.
Şafakların kundağına belediğim hayaller
İp atlıyor gönlümün avlusunda gülerek.
Umudun deklanşörüne basıp,basıp her gece,
Çoğaltıyorum resmini binlerce.
Tutuşturup Polyanna 'mın eline
Seni aratıyorum düşlerime.
Yüreğime düştüğün günden beri ,
Yazgının poyrazında üşür ellerim.
Kuytularıma konan kırlangıçlar ölür sessizce.
Mahzun gülüşlerime ket vurur gamzelerim .
Gecenin şafakla öpüştüğü yerde,
Hasretin duldasında güneş öperken teni
Savurur yelesini yılkı atlarım.
Alıp yedeğine haramileri,
Körükler gönlümdeki ateşi .
Aratır küllerinde seni imgelerime.
Düştüğün günden beri yüreğime
Nikotin kokulu elleriyle, kadeh kaldırır ayyaşlar.
Mülteci bir aşkın şerefine her gece.
Azıcık ekmek arası umuttur yanında meze.
Özlemim kanatsız bir kuştur keşkelerin göğünde .
Kırılır sırça sarayımın camları gözlerimde.
Bedenim ruhuma dar ,
kalbim sığmaz kafesine sensiz yar.
Artçı depremler başlar yüreğimde.
Bütün hayallerim çatı katından atlar.
İntihar çiçeklerimi sular kirpiklerim
Nabzım yavaşlar.
Yaşamla ölüm arası bir kavga başlar içimde.
Seni aratır azaldıkça çoğalmanın felsefesinde.
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/724386/yuregime-dustugun-gunden-beri.html

KISA ŞİİRLER
ANLARSIN
Bir sen anlarsın beni.
Aynı yerdendir yaramız.
Aynı anda kanarız.
Bir çığlık düşer sulara
Dalga dalga yanarız.
Umarsız sevdaların,
Kuytusunda donarız.
Bir sen anlarsın beni
Anlatmam başkasına.
BİR ŞEY SÖYLE
Bir şey söyle bana.
Öyle bir şey söyle ki ,
Bir ömür kalsın aklımda.
Seni özlediğim anda ,
Hep ona sarılayım.
Yanımda olmasan da,
Onunla avunayım.
YOKLUĞUN
Bildiğim bütün sayıları
Yazıp alt alta ,
Toplayıp aşkla,
Çarpınca sıfırla,
Çıkar ortaya
Yokluğun.
Biliyor musun ?
SOBELE
Bir saklambaç oynuyoruz seninle
Ben saklanan sen ebe .
İçimde bu kadar sen varken hele
Nasıl derim gel de beni sobele.
BAZI ŞEYLER
Ve bazı şeyler anlatılmıyor işte
yaşanıyor sadece.
Acısı içinde gizli bir kanser gibi
Yiyip bitirir yüreği.
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/724767/kisa-siirler.html

SEN GÜLÜNCE
Sen gülünce, şaşırır dünya yörüngesini
Sen gülünce,uçarak gelir bahar mevsimi.
Sen gülünce,ağaçlar erken açar çiçeklerini.
Sen gülünce ,saklar gök kuşağı yedi rengini
Sen gülünce, dans eder yıldızlar gökyüzünde
Sen gülünce,mehtap vurur en karanlık geceye.
Sen gülünce, güneş gözlerinden doğar gönlüme
Sen gülünce,kuşlar neşeli şarkılarla başlar güne
Sen gülünce, ağlayan bütün çocuklar güler içimde
Sen gülünce,yüreğim benzer pır pır eden kelebeğe
Sen gülünce,mutluluk meydan okur hüzünlere.
Sen gülünce,gülüşün yerleşir yüzüme.
Sen gül ki ,gül açsın yüreğimde.
Sevgilim sen hep gül ömrünce...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/726229/sen-gulunce.html

VURGUN
Nisan yağmuruydun yağdın özüme,
Aşk tohumu ektin kıraç düzüme
Vurgun yedim gözlerinden gözüme,
Düştüm girdabına çıkamıyorum.
Ördü örümceğim sevda ağımı,
Yan ateş böceğim, ışıt bağımı,
Tutuştur içimde yanardağımı
Islandı kibritim çakamıyorum.
Hayallerim çözülmeyen bilmece
İsmin dudağımdan düşmeyen hece.
Sevdanın yelinde savruldum çece
Aşkın harmanından çıkamıyorum.
Kendi zindanında çürür yüreğim
Kırıktır dümeni çekmez küreğim.
Ömrüne bin ömür katmak ereğim
Sevda yokuşunda tıkanıyorum.
Vuramadan nefesim nefesine
Yükledim ahımı bülbül sesine
Kader ayrı yazmış aşk hanesine
Vuslat kandilini yakamıyorum.
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/726791/vurgun.html

SENİ ÇOK ÖZLEDİM ANNEM
Göbek bağımdan yürek bağıma
Akan sevgi ırmağımdın
Gönül testimi dolduran
Gözemdin pınarımdın
Kırıp testimi gittin
Beni perişan ettin
Cenneti çok mu sevdin
Benim kanatsız meleğim.
Sesimin tınısından sıkıntımı anlayan
Gözlerime bakınca yüreğimi okuyan
Gönlümün halısını sevgi ile dokuyan
Ustamdın, hocamdın sen.
Zamansız gittin annem.
Ellerinde şefkatin eldiveni
Gözlerinde yediveren gülleri
Onarırdın dokunduğun her şeyi
Kimse dolduramaz senin yerini
Yokluğun ölümdür annem.
Sen benim her şeyimdin ,
Suyumdun ekmeğimdin
Sevgisiyle beslendiğim
Balımdın peteğimdin
Artık sensiz bir hiçim
Ne çabuk gittin annem .
Bak şimdi yüreğimde,
Açmış ağzını göğe ,
Kanat çırpar kuşlarım
Bir lokma sevgi diye .
Duydun mu cennetinde
Seni çok özledim anne...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/727590/seni-cok-ozledim-annem.html

ELLER
*,*,*, ELLER *,*,*,
Eller var ellerin hası .
Siler yürekteki pası .
Okşarken dindirir yası .
Sevgiyle şefkat ustası
Öpülesi ,tapılası
Annemin güzel elleri ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
BİR ELİYLE BEŞİĞİ ,
DİĞERİYLE DÜNYAYI SALLAYAN
TÜM ANNELERE SEVGİYLE .
ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/727902/eller.html

UÇURUM ÇİÇEKLERİ
Uçuruma bir gül attık
Yankısını bekliyoruz
Suya karanfil bıraktık
Kokusunu ekliyoruz.
Hasretini demler usta
Yüreğimin kuytusunda
Tutkulu düşler uğruna
Mermi sürer silahına.
Gözleri mürdüm eriği
Dudakları bal peteği
Aşka kurmuş saatleri
Uçar sevgi kelebeği.
Mecnun Leyla'sını arar
Gözleri sahrayı tarar
Gelmezse beklenen bahar
Yaraları zaman sarar .
Kaçan son treni bekler
Masallar da şövalyeler
Fısıldaşır tecrübeler
Aşk tesadüfleri sever.
Deseler de sakın kanma
Uçurumun kıyısında
Açan çiçeğe uzanma .
Düşersin çığlık çığlığa .
Yel getirir kokusunu
Uçurum çiçeklerinin
Kabus böler uykusunu
Güzel vuslat düşlerinin .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/728993/ucurum-cicekleri.html

SAMSUN'DAN DOĞAN GÜNEŞ
Bandırma Vapuru'yla geceyi yara yara
Samsun'dan doğdu güneş kararan ufuklara.
Başlattı kurtuluşu deniz gözlü komutan
Ya istiklal ya ölüm çıktı kurultaylardan.
Soyunup sırmaları salladı saltanatı
Elleri ak güvercin yüreği yılkı atı.
Yaktı vatan sathında özgürlük ateşini
Gömdük Anadolu'ya düşmanların leşini.
Türk'lüğün kudretini gösterdik işgalciye
Yüzmeyi biz öğrettik Yunanlı'ya İzmir'de.
Barışın güvercini savaşın kahramanı.
Anıt Tepe'den arşa çıkar ATATÜRK adı .
On dokuz Mayıs bizde DİRİLİŞİN adıdır
Yedi düvele inen Osmanlı tokadıdır.
MELAHAT ÇETİNKAYA.
********************************************************************************
ATATÜRK^Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN .
*********************************************************************************

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/730055/samsun-dan-dogan-gunes.html

UYANIRLAR MI
Gaflet uykusuna yatan canlara
Davul zurna çalsak uyanırlar mı ?
Ufkumuz boyandı kör karanlığa
Deyip te yalvarsak uyanırlar mı ..?
Atı alan Üsküdar'ı boyladı
Servetine servet kattı doymadı
Satılmadık köşe bucak koymadı
Sıra sizde desek uyanırlar mı ?
Bıçak eti geçti daldı kemiğe .
İlerliyor yavaş yavaş iliğe
Geleceğin bile ipotek ile
Gaspedildi desek uyanırlar mı ..?
Melahat ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/732529/uyanirlar-mi.html

DİRENİYOR TÜRKİYE'M
Ağacıyla parkıyla
Bilinçlenmiş halkıyla
Onurlu duruşuyla
Direniyor Türkiye'm
Kadını erkeğiyle
Yaşlısıyla genciyle
Özgürlük bilinciyle
Direniyor Türkiye'm
Tencere tavasıyla
Kemiğiyle kasıyla
Kuvvayi edasıyla
Direniyor Türkiye'm
Dayağına gazına
Copuna tomasına
Diktanın baskısına
Direniyor Türkiye'm
Dayatmacı yönteme
Ayrımcı egemene
Çağ dışı zihniyete
Direniyor Türkiye'm
Yalana ve talana
Halkını horlayana
Sabrını zorlayana
Direniyor Türkiye'm
Aydın gelecek için
Hak ve adalet için
Özgür yaşamak için
Direniyor Türkiye'm
Melahat Çetinkaya
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/735993/direniyor-turkiye-m.html

ATIN GİTSİN
İçinizdeki ukdeleri
Yiyip bitiren dertleri
Hayatı zehredenleri
Atın gitsin hafifleyin .
Niçinleri ,nedenleri
Olmazları keşkeleri
Kırık dökük hayalleri
Yarım koyup gidenleri
Atın gitsin üzülmeyin.
Kaçırdığınız fırsatları
Olacaktı olmadıları
İki yüzlü insanları
Atın gitsin yüz vermeyin .
Altınızı oyanları
Sırtınızdan doyanları
Sizi naçar koyanları
Atın gitsin beslemeyin.
Dibi tutmuş tencereyi
Resmi yırtık çerçeveyi
Gelecekti gelmedileri
Sevecekti sevmedileri
Atın gitsin zaptetmeyin.
Kaçırdığınız fırsatları
Şimdiki aklım olsaydıları
Arkanızdan atanları
Önünüzü tutanları
Çıkar için satanları
Atın gitsin büyütmeyin
Gamı kederi boşlayın
Karamsarlığı dışlayın
Yeni bir güne başlayın
Kendinizi alkışlayın
Güneş vursun içinize
Mutluluk yakışır size.
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/736433/atin-gitsin.html

SEVİYORUM
Ben Gezi Parkında ,
Kanat çırpan kelebeklerin
Ruhumda estirdiği
Fırtınayı seviyorum .
Ben Gezi Parkında ,
Açan umut çiçeklerinin ,
Başımı döndüren
Kokusunu seviyorum .
Ben Gezi Parkında,
Barış güvercinlerinin
Havada süzülerek
Kanat çırpışını seviyorum .
Ben Gezi Parkında ,
Özgürlüğün
nefes nefese
Yürek atışını seviyorum .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/736742/seviyorum.html

UNUTMADIK MADIMAK'I
UNUTMADIK MADIMAK'I
Madımak artık ot değil
Vahşetin diğer adıdır
Otuz yedi cana kıyan
Yobazlığın imzasıdır
Türküleri yakanların
Şeytanlığa tapanların
Güneşi karartanların
İnsanın yüzkarasıdır
Onlar aydın birer candı
Nesimiydi , Pir Sultandı
Yobaz ateşiyle yandı
Cehaletin sultasıdır .
Unutulmaz bu melanet
İnsan olan okur lanet
O gün kopsaydı kıyamet
Yaşanmasaydı bu vahşet
Yürekte kor dilde türkü
Adalet şaşı mı kör mü
Çözemedi kördüğümü
Ağartmadı kara günü
Madımak oteldir handır
Kara cübbeli külhandır
Örümcek kafalı hayvandır
Yaktığı insandır candır
Müze bile olamadı
Çirkin utancıyla kaldı
Akıl vicdan fıkarası
İnsanlığın yüzkarası
Unutmadık Madımak'ı
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/741977/unutmadik-madimak-i.html

TAM DA ...
TAM DA ..
Tam da,
Çekilip kabuğuna yaşıyorken sessizce
Kaplumbağa misali.
Tam da sürgülemişken bütün kapılarını
kale duvarı gibi .
sevgiye ,aşka .
Davetsiz bir misafir
Kırıp kilitlerini
Çat kapı dalar içeri.
Kimsin ,nesin demeden ,
Bilmem hangi iklimden
Araklayıp güneşi ,
Yansıtır ayna gibi gözleriyle gönlüne .
Yediveren güllerin açılır birdenbire .
Başlar aşk saatin çalışmaya
Durduğu yerden .
Tik tak , sesleri yüreğinin
Keser ayaklarını yerden .
Boyanır düşlerin gök kuşağıyla
Akar çağıl çağıl gönül ırmağın
Aşkın okyanusuna..
Madem yelken açıp denmişse vira
Yok öyle uzaktan bakıp el gibi
Küsüp darılmaca ,vazgeçmek asla .
Ödenmeli bozulan orucun kefareti
Dudaklar şiir ,gözler sevgi sunmalı .
yürekler yunmalı arınmalı günahlarından .
Umarsız aşkların artçı sarsıntısında,
Sığınağın olmalı umudun kanatları
ve
En umutsuz anında
Sevdanın elleriyle tutunmalı hayata ...
Melahat Çetinkaya .
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/742536/tam-da.html

NE GEREĞİ VAR
Umut rüzgarıyla düş savurmanın
Hayal ülkesinde saray kurmanın
Emanet yürekte aşkı yormanın
Bade süzdürmenin ne gereği var
Yalancı baharda açan çiçekte
Bal mı olur örülmeyen petekte
iki dirhem bir çekirdek sevgiyle
Gönül gezdirmenin ne gereği var
Tatlı dile güzel söze kanarak
Çoban ateşini yangın sanarak
Kör kuyuya ipsiz kova salarak
Susuz yüzdürmenin ne gereği var
Aşkın mayasına hile katarak
Sevgi ile zevki eşit tutarak
Ayran gönüllerde yar uyutarak
Candan bezdirmenin ne gereği var
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/743270/ne-geregi-var.html

NE DURUYORSUN ?
Yürek zulasında büyüyen öfke
Kaldır başını da bak gökyüzüne
Kör karanlık dört nala
Koşuyor soluk soluğa
Üstümüzde..
Türküler sabır çeker şarkılar çile
Ağıtlar diz boyu yayıldı enginlere.
Patlat yürek zarını
Durmanın zamanı mı ?
Zulme karşı direnç ol
Zalime inen yumruk
Gözlerde parlayan umut
Zindana ışık.
Bulutları delen uçak
Bendini yıkan ırmak
Gecenin karnına inen bir tekme şafak
Elden ele taşınan bayrak
Kan kırmızı kar beyazı
Çek göndere iyice
Dalgalansın nazlı nazlı
Silinsin bu kara yazgı
Bir kez daha.
Hadi durma .
Al güneşi avuçlarına
Sür kararan ufkumuza ..
MELAHAT ÇETİNKAYA .

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/743595/ne-duruyorsun.html

YAŞIYORUZ İŞTE
YAŞIYORUZ İŞTE
Kaderin önünde boyun bükerek
Çorak topraklara sevgi ekerek
Hayatın kolunda halay çekerek
Yaşıyoruz işte sek sek sekerek .
Geleceğe dair düşler kurarak
Bazı ıskalayıp bazı vurarak
Sevdaya el pençe divan durarak
Yaşıyoruz işte çile çekerek.
Gönül dipsiz kuyu biz delik kova
Ağlayıp güleriz hep vara yoğa
Uzun ince yolda soluk soluğa
Yaşıyoruz işte koşup çökerek
Kah eyvallah kahı eyvah diyerek
Ömür takviminden yıllar yiyerek
Dost ile düşmanı ayırt ederek
Yaşıyoruz işte ömür sökerek
Bahar yağmuruyla coşan sel gibi
Ateşi harlayan kara yel gibi
Hazana tutulmuş bir gazel gibi
Yaşıyoruz işte yaprak dökerek .
Hayat yokuşunu aşıp çıkarak
Bütün engelleri söküp yıkarak
Ardımızda güzel iz bırakarak
Yaşıyoruz işte emek çekerek
MELAHAT ÇETİNKAYA
_____DOSTLARDAN_____
acıya kedere inatla gülüp
her şeyi insanca güzellik bilip
zalimin zulmünü dünyadan silip
yaşıyoruz aşkla tohum ekerek
-----Ahmet Örnek------Vuslata ermeye etsekte gayret.
Kaderim diyor'ki yolları seyret
Şaşırmışlık başlar bazende hayret.
Yaşıyoruz işte dudak bükerek.
Yaren Ali Kırbıyık

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/744769/yasiyoruz-iste.html

GÜNEBAKAN KÜSÜNCE GÜNEŞİNE
Günebakan küsünce güneşine
Hüzün bulutları düşer taç yapraklar üstüne.
Eser yaz başında hazan yelleri
Başlar filizkıran fırtınası çiçekte .
Ne dal kalır ne tomurcuk .
Ağlar bir güzel çocuk sessizce
Yüreğin kuytusunda .
Yankılanır dağlarda mutsuzluğun bet sesi
Zamansız ayrılığın suya düşer gölgesi
Yıkılır bir fiskeyle
Hassas gönül perdesi .
Özlem taşır kuşlar kanatlarında
Bilinmez diyarlara .
Sebebidir yaşanan bunca gamın efkarın .
Tutunamaz güneşsiz dallarına baharın .
Melahat Çetinkaya

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/747103/gunebakan-kusunce-gunesine.html

HAYAL TACİRİ
[ italik ]
İpini koparan uçurtma gibi
Düşsem bahçendeki ağaç dalına
Alıp ellerine uçursan beni
Götürsen masalsı çocukluğuma.
Yaralı kuş gibi konsam avcuna
Sarsan sevgi ile kanatlarımı
Koysan yüreğini sol tarafıma
İçsem gözlerinden aşk şarabını.
Kendi zindanında esir yüreğim
Kırıp kapıları girsen içeri
Bir yangın yeridir ah gecelerim
Güneşinle muştulasan seheri.
Bakışlarım masum kaçak suçludur
Tutuklayıp zincirlerle bağlasan
Ellerim vuslata koşan atlıdır
Gülüşünle hasretimi dağlasan.
Özlem demir atmış aşk denizine
Şubat cemresini bekler umutla
Kessen halatları kaçsak gizlice
Sığınsak sevdanın koyaklarına .
Hayal taciriyim alır satarım
Alan memnun satan memnun kime ne
Gökyüzünden yıldız toplar atarım
Hayalperest diyenlerin üstüne.
MELAHAT ÇETİNKAYA
DOSTLARDAN
hayal taciriyim umut satarım
bitimsiz vuslatlar var tezgahımda
gönül renklerine mavi katarım
huzuru ararım aşk dergahında
Ahmet Örnek
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/748183/hayal-taciri.html

HERKESİM OL HİÇ KİMSEM ÇOK
[ italik ]
Suda yüzen nilüferim
Batıyorum gölüm derin .
El verenim nefesim ol
Çürür dalda can eriğim
Sessizliğimde sesim ol .
********
Say ki bir kış güneşiyim
Kuytularında sevdanın
Canı candan yakanım ol
Gönlümün esrik yanına
Sarıp sahip çıkanım ol .
********
İstemem sultan sofrası
Yüreğim aç gözlerim tok.
Sevgiden olsun azığım
Herkesim ol hiç kimsem çok ...
MeLaHaT ÇeTiNkAyA
DOSTLARDAN İNCİLER
***************************
say ki yolunda yolcuyum
yürüyorum peşin sıra
şehir şehir geziyorum
maviden hece düşlerim
yazanım ol mısra mısra
Ahmet Örnek ( teşklerr şair dosta )
herkesim çok
bir Senim yok
yokluğun bile
benim olan
en güzel şey..
İbrahim Çelikli ( tşkler )
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/749127/herkesim-ol-hic-kimsem-cok.html

OLMAZ SA OLMAZLARA RUBAİLER
[ italik ]
OLMAZSA OLMAZLARA
RUBAİLER
********
AŞK
Kalbe çarpan gök taşı
Dinlemez yaşı başı
Akıtır gözden yaşı
Aşığın bir bakışı
VEFA
Her sevenin muradı
Balla yarışır tadı
İstanbul'da semt adı
Olmasın artık vefa
UMUT
Dara düştüğün anda
Fısıldar kulağına
Yanındayım bak hala
Umut var çıkmaz canda
CESARET
Korkunun panzehiri
Yüreği tutar diri
Yiğitliğin iksiri
Koymaz içeni yolda .
SADAKAT
Sevginin ölçüsü kriteridir
İhanet düşmanı ser askeridir
Verilen emeğin alın teridir
Dostluğun mihengi tek rehberidir
DOSTLUK
Çıkarsız sevginin adıdır dostluk
Paylaşmanın ağız tadıdır dostluk
Ahde vefa ile bağlı canların
Muhabbeti aşkı yadıdır dostluk .
MUTLULUK
Herkesi peşinden koşturan huri
Bulanı sevinçle coşturan peri
Bellidir adresi yürektir yeri
İyilik doğruluk onun rehberi .
Yaşama sevinci onun eseri
SABIR
Sabır ile koruk helva olurmuş
Sabreden derdine deva bulurmuş
Sabır mutluluğa çıkan tek yolmuş
Sabırla sebatın sevabı bolmuş .
YALNIZLIK
Kopunca sevgiyle gönül bağımız
Hazana dönüşür her baharımız
Ulaşmaz kimseye imdat çağrımız

Çalınca kapıyı yalnızlık hissi .
HUZUR
Günü aydınlatan güneş
Geceye vuran mehtaptır
Mutlulukla ikiz kardeş
Çölde yaşanan seraptır
Ve
ŞİİR
Geçmişin geleceğin trendi şiir
Ebem kuşağının her rengi şiir
Şairin hasleti mihengi şiir
Edebi sanatın ahengi şiir .
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/752597/olmaz-sa-olmazlara-rubailer.html

FAİLİ MEÇHUL
[ italik ]
Faili meçhul bir cinayetin kurbanıydı aşk
Bütün sözcükleri koyup üst üste
Uyak olsun diye şiire
Dedim haydi sıraya durun ikişerli
Alın yanınıza denk düşen imgeleri,
İleri marş marş .
Bulup getirin bize
Bütün faili meçhulleri ..
***
Dediler usta,
Her çiçeğin kokusu farklı olsa da,
Her aşkın kanaması aynı yerdendir .
Tıpta kalp,
Şiirde yürek diyorlar ona .
VE
Gerçekleşmeden beyin ölümü
Nakli yok başkasına ...
***
Sonu hüsranla biten tüm masallarda,
Çırpınıyordu aşk.
Acının duvarında ,serin su başlarında
Bir umut ışığı ,bir geçit arıyordu.
Olmayacak hayallerin dehlizlerinde
ve bir ceylan ağlıyordu sessizce
Hayatın dizlerinde .
***
Sustu bütün şarkılar
sustu umutlar.
Bir ateşin koynunda uyuyoruz yan yana
Hüzünler boy veriyor
Yediveren bağlarda.
İsyanlarda bastırılmış duygular
Yama tutar mı acep yürekteki yırtıklar .
***
Neye dokunsak yanıyor ellerimiz
Anlaşıldı yine ,
hasrete seferberiz .
Gün geçtikçe,
Azalıyoruz git gide
içimizde.
kurban ederek aşkı,
Faili meçhul bir cinayete .
MELAHAT ÇETİNKAYA
ŞİİRİMİ UĞUR BÖCEĞİYLE ONURLANDIRAN SEÇİCİ KURULA ÇOK TŞKLER VE SAYGILAR .
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/754075/faili-mechul.html

BAKMALI
[ italik ]
BAKMALI
Gönülden seveni anlamak için
Boya posa değil göze bakmalı
Dil terennüm eder ah canım cicim
O na yürek katan öze bakmalı .
Kıvılcımlar ateş olur harlanır
Söndüğünde kalan köze bakmalı .
İnsan oğlu öfkelenir darlanır
Durulunca yüzü yüze bakmalı .
Yürürken el ele hayat yolunda
Dönüp bıraktığı ize bakmalı .
Her aşk çiçeklenir bahar dalında
Yaprak döker iken güze bakmalı.
Gönül dağı boran olur kar olur
Sevgiyle eriten söze bakmalı .
En koyu karanlık şafak doğurur.
Onu kucaklayan töze bakmalı .
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/755693/bakmali.html

YAZ KIZIM
[ italik ]
________YAZ KIZIM ______
Başladı aşk mahkemesi
Açtı oturumu yargıç .
Söz verdi davalılara
Ama çıt yok salonda .
Sustu adam...
sustu kadın ....
Belli ki,
Suçluydu ikisi de .
Aynı oranda .
***
Oysa,
Seviyoruz dese diller
Koşacaktı ışık hızıyla yürekler
Ama gurur yüzünden
diyemediler .
Dinlemeden yüreklerin sesini .
Sudan bahanelerle
Bitirdiler sevgiyi.
***
Sessiz tanıkların ifadesiyle
Verdi kararını yargıç
tek celsede.
*Yaz kızım* dedi
kırdı kalemini...
MELAHAT ÇETİNKAYA
*İnsanın iç acılarının toplamı, burnunun dikine eşittir...!*
DİP NOT : YARIM ELMA ,GÖNÜL ALMA sözünden hareketle Şiirimi onurlandıran SEÇİCİ kurula tşkler saygılar .
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/756905/yaz-kizim.html

HESAPLAR BENDEN
[ italik ]
HESAPLAR BENDEN
Usta bana İKİ yürek arası
Biraz sevda sarıver
Ama, içinde acı olmasın.
Sosunu da mutluluktan sürüver
Tadı damağımda kalsın.
Yanına bir şişe de şarap aç
İstemem çerez falan
Mezesi şiir olsun .
***
AŞK Cemal Süreya 'dan
Özgürlük Nazım 'dan olsun .
Savursun küfürleri Can Baba
Kötülerin gelmişine geçmişine ..
Ataol Behramoğlu
*Ne çok hain var* desin bu ülkede .
Ve Orhan Veli ,
İstanbul 'u anlatsın bize
Gözleri kapalı ..
Özdemir Asaf 'ı da unutma ha ..
Anahtar onda .
Sonra kalırız dışarda .
***
Şükrü Erbaş'ı Abbas Sayar'ı
Rıfat Ilgaz'ı ,Ahmet Arif 'i
Hele de
Hasan Hüseyin,
Olmazsa olmazıdır
Kavganın direnişin .
Sevdiğim bütün şairleri istiyorum
bu gece .
İçelim birlikte şiirin şerefine
İşte o demde ,
Değmeyin benim keyfime .
Ve en güzel şarkılar ,
eşlik etsin arka fondan
içinde ayrılık hasret olmayan .
***
Gel otur yanıma usta.
Yalnız gitmez bu meret .
Kendine de söylemeyi unutma.
Kafamız güzel olunca,
Güler ağlarız birlikte.
Bitince gece ,
Sızarız bir köşede .
Ama itiraz istemem
Bütün hesaplar benden ..
MELAHAT ÇETİNKAYA .

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/757074/hesaplar-benden.html

ADAM VE KADIN
[ italik ]
ADAM VE KADIN
Kadın dedi ki adama ,
İnsan isterse ,
Sesiyle de sarılabilir sevdiğine
Okyanus ötesinden bile .
ve
Dokunabilir şiirle
yüreğinin bam teline .
****
Adam dedi ki kadına ,
Evet sevgilim .
Elin elime değmeden,
Vurmadan nefesin nefesime
Kaybolmadan gözlerinin içinde
Bir ömürlük mesafeden ,
yüreğinden öperek
Sevmeyi sevilmeyi öğrendim senden.
****
Kadın dedi ki adama,
Seni düşündükçe
Yediveren gülleri açıyor yüreğimde
Ceylanlara su veriyor gözlerim
ve
hasretin yılkı atları
şahlanarak tepişirken içimde
Kumrular sevişiyor gönlümün kafesinde.
****
Adam dedi ki kadına
Sen ilham perisinin kızısın
Sol yanımdaki ince sızısın
kaybettiğim mutluluğun yolunu
Sevginin ışığıyla gösteren
Şimal yıldızımsın .
Ne çıkar vuslat olmasa
Ne çıkar güneş doğmasa
senin gözlerin var ya ...
****
Adam ve kadın
Koyup yüreklerini ortaya
Merhaba dediler gerçek aşka
Merhaba ...
Melahat Çetinkaya
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/762297/adam-ve-kadin.html

MEĞER
[ italik ]
___MEĞER___
Gönül soframızda sevgi yiyenler
Seviyorum tapıyorum diyenler
Canını canana kurban edenler
Oyunculuğunuz takdire değer
Ucu açık sahte çekmişiz meğer .
İyi günde başına taç edenler
Kötü günde sırra kadem gidenler
Göründü yüzünüz düştü maskeler
Sandık ki okyanus gözler yürekler
Sığ sularda kürek çekmişiz meğer .
Aldık dersimizi eyledik ezber
Yazdık bir kenara silinmez harfler
Düşülen hatalar atiye rehber
Nereye çekersen oraya gider
Çorak yere sevgi ekmişiz meğer ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/762674/meger.html

NE GÜZEL
[ italik ]
____NE GÜZEL ___
Ay ışığı pencereden vurunca
Aşk üstüne hayal kurmak ne güzel
Atlayıp Zümrüd-ü Anka Kuşuna
Kaf Dağın'da seyre durmak ne güzel .
Bin tohum yeşerir bir damla suda
Yüreği sevgiyle yaratmış Hüda
Dalıp rüyalara tatlı uykuda
Sevgiliye visal olmak ne güzel .
Zemheride kor ateşler yakarak
Gülüşüne gonca güller takarak
Kum saati gibi kayıp akarak
Yar gönlüne girip dolmak ne güzel .
Aşk deyince akan sular durulur
Sevene ne Bağdat ne yol sorulur
Mecnun Leyla için çölde kavrulur
Serapa sarılıp ölmek ne güzel
Sevdiğinin gözlerinde kaybolup
Ararken kendini bulmak ne güzel
Yüreğini sevda ile yoğurup
Sararken gönlünü yormak ne güzel .
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/763270/ne-guzel.html

ÖĞRENDİK Kİ
[ italik ]
ÖĞRENDİK Kİ
Öğrendik ki,
Kan kaybından değil ,
Can kaybından ölürmüş sevda .
Ne yağmur ne fırtına,
Kıramazken dallarını umudun
Ve koşarken hayallerin peşinde
soluk soluğa ,
Bir ırmak gibi çoğala çoğala
Varamadan denize
Çökermiş dibe .
***
Öğrendik ki ,
Sevgiyi sağmadan gönül göğsünden
Büyümezmiş prematüre bebekler
Masallı uykularla
Yaldızlı kundaklarda .
Sobelemeden aşkı
Düşermiş toprağa boylu boyunca .
ve
Öğrendik ki ,
Fesleğen sevdaların
Duyulmazmış kokusu uzaklardan
Yaprağına sevgiyle özenle dokunmadan .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Uğur böceği için tşklerrrrrr yetkililere
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/764172/ogrendik-ki.html

ŞİİRE GELSİN
[ italik ]
____ŞİİRE GELSİN____
Kağıtla kalemin vuslatı şiir
Şairin mihengi hasleti şiir
Aşk ile yananın kısmeti şiir
Acıkıp şiirle doyanlar gelsin.
Edebi hayatın rengidir şiir
Kalemle kılıcın cengidir şiir
Gönül ırmağının bendidir şiir
Şiirle yeniden doğanlar gelsin
İlham perisinin kızıdır şiir
Şairin sevdası nazıdır şiir
Sanatın parlayan yüzüdür şiir
Şiiri kadehe koyanlar gelsin
Bu defter şiirin kutlu beldesi
Coşar şairlerin çağlayan sesi
Değişmez temadır hüznü neşesi
Heceye serbeste uyanlar gelsin
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/764700/siire-gelsin.html

EYLÜL FIRTINASI
[ italik ]
EYLÜL FIRTINASI
Gül kurusu çizikler eylül fırtınasından
Ah ettikçe büyüyor içimizdeki yırtık
Umarsız sevdaların ağlarında çırpınan
Denizini yitirmiş şaşkın balığız artık .
Bir yangının koynunda uyur gibiyiz sanki
Tutuşur saçlarımız kelebek uçlarından
Dillerimiz lal şimdi gözlerimiz hep nemli
Zaman akıp gidiyor su gibi avcumuzdan
Oysa ezberlemiştik bütün labirentleri
Yine de bir yol bulup çıkamadık içinden
En cellat yanımızla katledince sevgiyi
Kırıldı dallarımız umut filizlerinden.
Hüzünleri dölleyen gecelerin koynunda
Suskunun o çıldırtan hazin senfonisiyle
Bastırılmış hislerin hüzün bestesi çalar
Ağlayan bir kemanın içli nağmelerinde
Yitirdik mutluluğu geri versin bulanlar .
Soludukça öldüren zehirli gazlar gibi
Yayılıyor ayrılık içimize sinsice
Soyup anadan üryan ruhsuz bırakan bizi
Nedir söyleyin hadi bu fırtına değil se ...
Melahat Çetinkaya

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/765742/eylul-firtinasi.html

HER ŞEY GEÇER O GEÇMEZ
[ italik ]
HER ŞEY GEÇER
O GEÇMEZ
Derler ki,
İlaçların son kullanma tarihi
Faturaların ödeme günü geçer
Borcun kazancını ,
Boyun yaşıtlarını geçer .
Sokağından sütçü simitçi
Beklemediğin ne varsa,
Aklından bin bir düşünce geçer
Ama o geçmez ...
Derler ki,
Başının üstünden bulutlar
Saçlarından yağmur geçer
İliklerine kadar .
Göz bebeğinden güneş
Avuçlarındaki ateş
Aklından anılar geçer
Ama o geçmez...
Derler ki,
Yalanlar gerçekleri
Çocuklar çiçekleri
Kuşlar kelebekleri,
Mektup ulağı,
Boynuz kulağı geçer.
Beklerken geride kalanlar
Ömründen vurgunlar talanlar geçer .
Ama o geçmez..
Derler ki,
Köprünün altından sular
Gözünden tatlı uykular
İçini kemiren kuşkular
Kara günler ak muştular
Ardı ardına geçer
Yanında sandıkların karşına geçer .
Ama o geçmez .
Derler ki,
Bedenindeki yorgunluk
Üstüne çöken durgunluk
Dosta duyduğun kırgınlık
Bir zaman sonra geçer .
Ama o geçmez.
Derler ki,
Kurduğun hayaller düşler
Geçtiğin yollar yokuşlar
Ömründen baharlar kışlar
Bedenindeki ağrılar
Geçmez sandığın o yıllar
Işık hızıyla geçer

Geçmeyen tek bir şey var
Aşk acısı diyorlar ...
Melahat Çetinkaya

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/766086/her-sey-gecer-o-gecmez.html

DÜŞ GEZGİNİ
[ italik ]
DÜŞ GEZGİNİ
Özlem demir atınca yüreğine
Hüzün gölgeleri düşer ya gözlerine
İşte o amansız saatlerde ,
Gecenin şafakla öpüştüğü yerde ,
Beni bekle …
Kayan son yıldızın silüetinde
Geleceğim düşlerine gizlice …
Elleri umuda açılmış yaprak
Gözleri can suyu döker akarak
Sol yanı sevdalı ,sağ yanı ırak
Bazı süzülerek ,bazı uçarak ,
Düş gezgini, kuş misali bir ece
Düşlerine geleceğim her gece …
Yoksa kavuşmanın başkaca yolu
Uzanır yıldızlı bir saman yolu
Ayla vedalaşıp güneşe doğru
Düş gezgini bir sevdanın bulutu ,
Yağar düşlerine bekle her gece …
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/768640/dus-gezgini.html

ATA'YI TASVİR
[ italik ]
ATA'YI TASVİR
Onun için diyorlar ki;
Gözlerindeki mavi ,
Ummanlarla yarışır
Bakışlarındaki ışık
Güneşi utandırır .
O gözler ki,
Ölüme dik bakardı .
Düşmanları çiviler ,dostlarını okşardı .
O gözlerde,o ruhta ,
Kartalla güvercin birlikte yaşardı .
O gözler ki gecelerde sabahtı .
Onun için diyorlar ki ,
Bu kudretli adamın gücü,
Kaba kuvvette değil ,
Zekada ve haktaydı .
Aydınlık güzel günlere
Ölesiye inanmaktaydı .
O, ayağını topraktan ,
Gözünü gelecekten ayırmayan
Hayatını ülkesine adayan
Eşsiz bir dahi, muzaffer komutandı .
Onun için diyorlar ki,
Yılkı atları gibi ölesiye özgürdü
ve
Yüce dağlar gibi baktıkça baş döndürürdü.
O' nun kinleri hep barışla biterdi .
Çünkü O, dünyanın
Harp ve sulh kahramanı ,
Mazlum ulusların ,
Bağımsızlık şiarıydı .
Çok iyi bir demokrat ,
İnançlı bir cumhuriyetçi ,
Yılmaz bir devrimciydi .
Onun için diyorlar ki ,
O,bir mucizeydi ,
Mucizeler yarattı .
Parçalanmış teslim olmuş bir devin küllerinden
Yeni bir devlet ,
Umudunu yitirmiş bir tebadan
Özgür ve bağımsız millet yarattı .
Yaratmak O' nun genlerinde vardı .
MELAHAT ÇETİNKAYA .

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/769392/ata-yi-tasvir.html

DOSTLAR BAYRAMINIZ MÜBAREK OLA
[ italik ]
Yazılmışsak birlikte bu hayat okuluna
Sarılalım sıkıca kardeşliğin koluna
Doğrulukla dürüstlük olsun bize pusula
Dostlar bayramınız mübarek ola .
Nifak tohumlarını yeşertmeyelim yurtta
Kahrolası düşmanlık girmesin aramıza
Yem olmasın ülkemiz ne çakala ne kurda
Dostlar bayramınız mübarek ola .
Kalmayalım geride uygarlıkta yarışta
El verelim dünyaya mutlulukta barışta
Anılmasın adımız katliamda savaşta
Canlar bayramınız mübarek ola .
MELAHAT ÇETİNKAYA .
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/770848/dostlar-bayraminiz-mubarek-ola.html

ÖĞRETMEN ŞİİRLERİM
______ÖĞRETMENİM_______
Öğretmenim ,
sen çiçek ol biz arı
Uçuşarak toplayalım balları
Öğretmenim ,
Sen ağaç ol biz meyve .
Büyüyelim dallarında özgürce.
Öğretmenim ,
Sen güneş ol biz dünya
Yörüngende koşalım aydınlığa.
Öğretmenim ,
Sen kitap ol biz okur
Okuyalım her sayfanı merakla .
Öğretmenim ,
Pusula ol rehber ol
Korkusuzca atılalım hayata .
Öğretmenim ,
Uzat bilge elini
Sevgin ile sarıp sarmala bizi .
**************************************
______ÖĞRETMEN HER ŞEYDİR_______
ÖĞRETMEN,
TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIKTIR
ÖĞRETMEN,
...O DAĞIN ARDINDAKİ UMUTTUR
ÖĞRETMEN,
KIŞIN ARDINDAKİ BAHAR,
GECENİN SONUNDAKİ SABAHTIR.
ÖĞRETMEN AYDINLIKTIR.
ÖĞRETMENLİK,
DOYUMSUZ MUTLULUKTUR.
ÖĞRETMEN,
GÜLEN GÖZLERİDİR AYŞENİN,
ALİ NİN AĞLAYAN SESİ...
ÖĞRETMEN BAHÇİVANDIR,
ÇOCUKLARI GÜL BAHÇESİ...
HER SABAH,
GÜNAYDINLA GİRİP EĞİTİM SERASINA
DOKUNUR ÇİÇEKLERİN EN GÜZELİNE
VE EN HASINA......
ÖĞRETMEN ATATÜRKÜN ÇINLAYAN SESİDİR
DEVRİMLERİNİN YILMAZ BEKÇİSİDİR
ÖĞRETMEN,EĞİTİMİN NEFESİ,
GELECEĞİN GARANTİSİDİR.
ÖĞRETMEN ÇAĞDAŞLIĞIN ŞİMGESİ,
SEVGİNİN BARIŞIN ALFABESİDİR ....
****************************************
_______ÖĞRETMENİM______
Çok seversin çocukları

Canın bilirsin onları
Yetiştirir başbakanı
Anılmazssın öğretmenim ...
Eğitimin neferisin
Ülkeye ışık verirsin
Daim sözünün erisin
Dönemezssin öğretmenim.
Arı gibi çalışırsın
Ballarını dağıtırsın
Kıt kanaat yaşayansın
Yorulmazssın öğretmenim .
Hiçbir hakkın sendikan yok
Yarı açsın yarı da tok
arayanın soranın yok
Darılmazssın öğretmenim .
Gelen vurur giden vurur
Kıymet bilen selam durur
Devlet seni hep unutur
Yerinmezsin öğretmenim .
Omurgasız olamazssın
Öyle her kaba sığmazssın
Sürgün gider hapis yatar
Yine yolundan şaşmazsın.
Gelince yirmi dört kasım
Bir günlüğüne sultansın
Hamasetle anıp seni
Sonra unutan utansın .
Cumhuriyet kalesisin
Devrimlerin bekçisisin
ATATÜRK' ün gür sesisin
Susma sakın öğretmenim .
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/781898/ogretmen-siirlerim.html

YAKAMOZ RUBAİLER
___YÜREK___
Yürek bir okyanustur
İncisi derinlerde
Sığ sularda arayan
Ulaşamaz cevhere.
***********
___KALIR___
Söz uçar yazı kalır
Silsen de izi kalır
Bitmeyecek sandığın
Aşk biter sızı kalır.
**************
___ OLAYIM___
Okyanus gözlerinde
Yakamozun olayım
Devası bende saklı
Yürek sızın olayım .
*****************
___ KALKMALI___
Aşk sözcüğü tedavülden kalkmalı
Devlet buna da bir el atmalı
Düşünce kalpazanlar eline
Yitirdi değerini ve anlamını ..
______________________Melahat Çetinkaya

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/787161/yakamoz-rubailer.html

BENİ GÜZEL HATIRLA
[ italik ]
_____BENİ GÜZEL HATIRLA___
Ay uyurken sessizce gecenin kollarında
Gözlerinde yıldızlar uçuşurken sabaha
Yüreğimden öperek sevdiğini fısılda
Duyarım, hissederim, beni güzel hatırla.
Yaramızı gül belle, gözün gibi bak ona
Kanadıkça üstüne şiir sür ara sıra.
Bu umarsız sevdadan ne kaldıysa zulanda,
Sakla onu bir ömür beni güzel hatırla.
Sevdiğim aşk dikenim,batıp geçtin canıma
Baldıran zehri gibi yayıldın damarıma
Haram kılmış vuslatı dokunan yazgımıza
Yürek yangınlarında beni güzel hatırla
_________________________________MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/787991/beni-guzel-hatirla.html

NE HABER
[ italik ]
____ NE HABER____
Aramıza bunca kini nifağı
Salarak kemiren beyler ne haber?
Milleti Abbas'ın kör kazı gibi
Yolarak semiren beyler ne haber?
Kin ile sıvanmış gönül tasınız
Arınmaz yunmakla kirle pasınız
Yalan söylemekte pek ustasınız
Çocuklardan kutulardan ne haber?
Allah diye diye soydunuz bizi
Bal kabağı gibi oydunuz bizi
Yaşarken mezara koydunuz bizi
Şimdi sıra sizde sizden ne haber?
Sırtımızda kambur olup çıktınız
Muhalif olanı dama tıktınız
Adaleti tekme tokat yıktınız
Talanlardan çalanlardan ne haber?
__________________ Melahat Çetinkaya
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/791557/ne-haber.html

BEN ANNEMİN
[ italik ]
____BEN ANNEMİN____
Ben annemin tek kızı ,
İşvesi nazı iki gözüydüm.
Gidemediği okul ,sökemediği yazı,
gülmeyen kaderinin gülen yüzüydüm .
Gelecek düşlerinin aydınlık penceresi,
Umut türkülerinin güftesi bestesiydim .
Haksızlığa,zulume biat etmez nefreti,
Onun direnen yanı,isyan sesiydim .
Annemin çığ altında kalmış kadın yanıydım.
Sessiz çığlıklarının,sesi onaranıydım.
Baskıyla köreltilmiş aşk güdüsünün
Gençlik hayallerinin yaramaz ceylanıydım .
Ben onun nar tanesi ,nur tanesiydim
Yemeyip yedirdiği,içmeyip içirdiği
Dünyalara bedel bir tanesiydim.
Onurla anlattığı yegane hikayesi,
Nasırlı elleriyle dikerek büyüttüğü,
Mutluluk ağacının tek meyvesiydim .
__________MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/792849/ben-annemin.html

ÇÖPÇÜ'DÜR ZAMAN
ÇÖPÇÜ'DÜR ZAMAN
Gözlerimdeki hüzün eylül tortularından
Gülüşümü gül yüzlü çocuklara adadım
Yasaklarla korumaya alınınca düşlerim
Sustu içimdeki geveze kuşlar .
Belkileri keşkelere kaptırdım.
Ve şimdi ,
Dudağımda binlerce söz ölüsü
vedaların silahıyla vurulmuş.
Yaşasa şiir olurdu her biri
Alfabenin aslarıyla yoğrulmuş .
Keskin bıçak aklımın kestiği damarından
duygularım kanamaktan kangren
İlaç kar etmezmiş buna
Öyle söylerdi annem .
Hangi yöne dönsem
Yarama çarpıyorum .
Pervaneler misali.
Kolay değil ateşi,ateş ile söndürmek
Bana bir ırmak gerek.
Ve bir rüzgar ıslığı en delisinden.
yelkenleri yeniden şişirecek.
Yolunu yitirmiş bir gezgin gibi
Arıyorum içimde kaybolan hazineyi
anladım ki,
Yeniden yazmam gerek kalbimin şifresini.
Düşmeden yüreğime en son cemre
Tutunamam dallarına baharın.
Yeniden çıkar mı bilmem
Kozasından kelebek kanatlarım.
yeşermeden acının köklerinden
umudun mavi hazzı
Getiremem ilk yazı.
desem de zaman zaman,
Diyor ki ustam,
Geç bunları bi kalem.
Bedeli acılarla ödenmiş,
katline hüküm verilmiş aşklardan
ne varsa geriye kalan,
Hepsini silip süpüren çöpçüdür zaman.
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/793954/copcu-dur-zaman.html

GÖRÜN BİZİ
____GÖRÜN BİZİ____
Adalet yerini bulsun
Zalimin zulmü yıkılsın
Eşitlik baş tacı olsun
Siz o zaman görün bizi
Çiçek çiçek derin bizi.
Doğruya selam durulsun
Eğrinin boynu vurulsun
Hainden hesap sorulsun
Siz o zaman görün bizi
Düşte hayra yorun bizi.
Boğsun karıncalar fili
Yıkılsın forsu afili
Yayılsın sevginin dili
Siz o zaman görün bizi
Petek petek örün bizi.
İpek olsun dut yaprağı
Şarap koksun üzüm bağı
Gülsün şehitler otağı
Siz o zaman görün bizi
Eşe dosta sorun bizi.
Kimseye etmeden aman
Tüterse bacada duman
Tadına doyulmaz yaşam
Siz o zaman görün bizi.
Kainata sorun bizi.
Kış bitip ilkbahar gelsin
Umut dalları yeşersin
Mutluluktan meyve versin
Siz o zaman görün bizi
İlmek ilmek örün bizi.
Kösler davullar vurulsun
Şölenler toylar kurulsun
İnsanlık zirveye vursun
Siz o zaman görün bizi
Dost düşmana sorun bizi .
Aydınlansın ülke ufku
Yüreklerde aynı tutku
Paylaşınca mutluluğu
Siz o zaman görün bizi
Erenlere sorun bizi .
Ayrı gayrı unutulsun
Kardeşlik halaya dursun
Düşman hırsından kudursun
Siz o zaman görün bizi

Huzur ile yorun bizi.
____________________Melahat Çetinkaya

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/794345/gorun-bizi.html

YAKAMOZ FISILTILAR
[ italik ]
___MÜEBBET___
Dilimin ucunda sevgi sözleri
Desem dilim yanar demesem kalbim
Pusuda bekliyor aşkın gözleri
Değse gözlerime müebbet yerim .
*****
___DUYMAZ___
Hüsran sokağında vurulur aşklar
Cenazeyi kaldıranı bulunmaz
Verir selasını sessiz çığlıklar
Sağır sultan duyar katili duymaz .
*****
____ŞAİRLER____
Prematüre şiirler doğurup her gece
Gömer tan yerinin kızıllığına.
En güçlüsü yaşatılıp küvezde
Çıkar görücüye kız edasıyla
*****
BİNEMEM
Sevdanın atına başkası binsin
Bir daha düşmeyi göze alamam.
Kırıldı dümenim battı yelkenim,
Dibi görünmeyen suya dalamam.
*****
MUŞTU
Sevmek sevilmektir en güzel duygu
Sen güneşsin ben yörüngende uydu
Beklerken vuslatı veren muştuyu
Hasret tetiğiyle çekip vurma yar ..
*****
_____İMBİK____
Yürek imbiğinde damıtılan sevgiler
Akıl süzgecinden geçemiyorsa
Her anı olsa da bir ömre değer
Huzur vermez yapıştığı o cana .
*****
____ŞAİR____
Sanma ayran gönüllü
Şair aşka aşıktır.
Sevgi en tatlı menü
Şiir ona kaşıktır...
__________ MELAHAT ÇETİNKAYA_________

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/795635/yakamoz-fisiltilar.html

YORGUNUM USTA
[ italik ]
YORGUNUM USTA
Hayatın yükünü omuzlarımda
taşımaktan bıktım yorgunum usta.
Düşlerim paramparça
aklım firarda.
Vuruldu umutlarım nöbet tutarken
İnsanlığın mayınlı sınırlarında.
Böyle yaşamaktan yoruldum usta.
Çatladı sabır taşı beklemekten baharı.
Yitirdik güneşi gün ortasında.
Sevinci berdel verdik kedere gama.
Deyiver bana...
Cemre düşer mi bir daha toprağa,
Ayaz volta atarken hak avlusunda
Böyle yaşamaktan yorgunum usta.
Ne bir dilim ekmek ,ne bir yudum su
İstemedik kimseden
hak etmeden doğrusu...
Hiç gözümüz olmadı parada pulda .
Yine de hasret kaldık biz mutluluğa.
Mola istiyorum biraz huzurda mola
Böyle yaşamaktan yoruldum usta .
MELAHAT ÇETİNKAYA

NOT ; BÖYLE KUTLU BİR GÜNDE ŞİİRİMİ UĞUR BÖCEĞİYLE ONURLANDIRAN YÖNETİM VE SEÇİCİ KURULA TEŞEKKÜRLERİMİ
ONLARIN VE TÜM ŞAİR DOSTLARIMIN
KANDİLİNİ KUTLUYOR ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN İYİLİK, GÜZELLİK ,HUZUR VE MUTLULUK DİLEKLERİMİ DUALARIMI GÖN
....KABUL EYLE ALLAHIM ..

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/795823/yorgunum-usta.html

ÖĞRENDİM
[ikiyanayasla]
ÖĞRENDİM
Artık kimse yakamaz şu canımı
çünkü ezberledim tüm acıları
Dostun neremden ,
düşmanın nasıl vuracağını .
Hangi dala tutunursam hevesle
Onu bir zalimin kıracağını
Hangi dağın kuytusuna saklansam
ağustosta lapa lapa kar yağacağını
Hangi omuza yaslansam sevgiyle
Başımın altından kayacağını
Öğrendim geç de olsa
Uğraşmayın boşuna
Yakamazsınız canımı..
Melahat Çetinkaya

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/796254/ogrendim.html

MUZİP ŞİİRLER
FORMAT
Hayatıma format attım
Gitti bütün virüsler
Biraz umut verenleri
Geri dönüşüme attım
Yavaşlatınca sistemi,
Çöp kutusunu boşalttım .
DEME BANA
Yeniden sev deme bana
Kolay mı bu karda kışta
Buz tutan yüreğimi
Tutuşturmak yeniden
Ateş almadan senden.
MESELA
Dünya tersine dönse
Güneş batıdan doğsa
Bulutlar pamuk olsa
Kadınlar erkek
Erkekler kadın olsa
Ne yapardınız ...?
ARAMA
Gogulda mogulda arama sakın
Bulamazsın benim gibi seveni
Büyüdü dal verdi hasatı yakın.
Gönlüme ektiğin çalı dikeni.
KEŞKE
Keşke insanlarında
Tıpkı ilaçlar gibi
Prospektüsü olsa
Okuyup öğrenseydik
Bütün özelliklerini
Nelere iyi gelir
Yan ektileri nelerdir
Günde kaç doz alınmalı
Ne zaman bırakılmalı..
BULAŞIK
Biz iki garip aşık
Sol elimizde kaşık
Aşkı yedik bitirdik
Size kaldı bulaşık .
MELAHAT ÇETİNKAYA
SEVGİLİ ŞAİR DOSTLARIMDAN MUZİP ŞİİRLERE KATKILAR;
***********************************************

Yemek
tencerede kaynar aşım
kaynatırım bir kaç taşım
şu kadınlar olmasaydı
ağrır mıydı acep başım:))
..........
Mecburi istikamet
gözün kara diyemem ki
mavi gömlek giyemem ki
her dem fırsat kollasam da
firar edip tüyemem ki....
AHMET ÖRNEK
*******************
Girdin hayatımıza
Her anımızda varsın,
Bazen kendini kasar
Vazgeçilmez sanarsın
Sordunmu hiç kendine,
Tıklamasam ben seni
Acep neye yararsın..
TACETTİN YILDIRIM
ÇOOOKK ÇOOOK TŞKLERR SEVGİLİ DOSTLARIMA .
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/796508/muzip-siirler.html

AÇELYA
[ italik ]
Gürül gürül akıp giden sevdanın,
Önüne set çekmeseydin hoyratça
Tutup yelesinden yılkı atının,
Tek kurşunla vurmasaydın hunharca
Böyle bitmezdi bu hikaye Açelya ...
Kırmasaydın kanadını serçenin
Şifa ararken avuçlarından.
Vurmasaydın ceylanı su içerken
Gönlünün ırmağından.
Sarılıp veda çığlıklarına
Üşümezdi ellerimiz boşlukta.
Böyle bitmezdi bu hikaye Açelya ..
Suya düşen hayalleri kurtarıp
Boyasaydın gök kuşağı rengine
Bir ressam edasıyla.
Verseydin can suyunu yedi veren gülüne
Alıp götürmezdi baharımızı
Göçmen kuşlar kanatlarında
Bilinmez diyarlara .
sürgün etmeseydin yürekleri sevdaya
Böyle bitmezdi bu hikaye Açelya.
Çalamazdı kapımızı ayrılığın elleri
Nefessiz kalmasaydı sevgi.
Yorulup yarı yolda düşmezdi
varamadan menzile .
Ah be Açelya,
Sevseydin dolu dizgin yürekle
Böyle hüzünlü bitmezdi bu hikaye ....
MELAHAT ÇETİNKAYA
DİP NOT;
Şairin alkışı da ,dostlarının beğeni ve yorumlarıdır .Beğenip yorumlayan şair dostlara,
Şiirimi ,güzel sitemizin simgesi UĞUR BÖCEĞİ ile alkışlayan seçici kurula çok tşkler ve saygılar .
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/796893/acelya.html

SEN GİTTİN YA ( Açelya 2)
[ italik ]
SEN GİTTİN YA
Hani sen küsüp gittin ya Açelya,
Öyle sessiz, kimsesizce.
Çekip ellerini benden.
Mevsimler ötesine...
***
Kalanlar durur mu hiç.
Nem varsa sana ait
Düştü peşine telaş içinde.
ve
Koşarken çığlık çığlığa
Çığ düştü üzerime.
kaldım altında.
Lal oldu dilim.
İyi değilim.
Sihirli bir iğneyle,
Yırtıklarını dikiyorum yüreğimin...
***
Sen gittin ya Açelya,
Yarım kalmış bir masalın
adsız kahramanının,
Resmini çiziyorum ezberime.
Baktım ışığı da sönmüş gözlerimin
Bağışladım ateş böceklerine.
Her şeyi yakıp kül eden bu sessizlikte
Gölgesiyle oynayan bir çocuk gibi,
Atıyorum düşlerimi içimdeki dehlize.
***
Sen gittin ya,
Sırtlayıp hüzünleri iç göçlerime
Mülteci yazıldım mutsuzlar ülkesine
Sanki su içinde çürüyor zaman
Uykular düşman
yüreğim,
Sıtma nöbetlerinde,
Bir kısır döngüdeyim.
Ve ayaza durmuş tüm şiirlerin
Kitapsız ,katıksız şairiyim.
***
Sen gittin gideli Açelya,
Hasret yapıştı canıma ...
Akıtıyor zehrini
Oluk oluk kanıma .
***
Söylesene Açelya,
Senin gittiğin yerde
Mevsim hala bahar mı
Orada da yalnızlık
Kalabalığı yutar mı...
Yok oluş sendromları
var oluşu boğar mı..
Güneş yine de doğar mı

Martısı giden deniz
Dalga dalga ağlar mı ...
***
Söylesene Açelya.
Senin gittiğin yerde
Sevgisiz hayat var mı..
Aşk duygusal illüzyon,
Sevmek bir ütopya mı..
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/797260/sen-gittin-ya-acelya-2.html

KİMDİR VEFASIZ
Yargısız infazla yürek asarak
Selamı sabahı hepten keserek
Gönlümüzün bam teline basarak
Kibir yaylasına çıkan vefasız.
Bir hayal peşinde çarıksız koşan
Sığ sularda yüzmek için boğuşan
Umut sürüsüne gönüllü çoban
Olanı unutup bıkan vefasız.
Arı gitti sinek doldu kovana
Diyerek bir tutan bizi nadana
Sevgi peteğini kesip bıçakla
Bal özüne zehir katan vefasız.
Sevgiye susamış sahra bülbülü
Kokmayan ne bilsin sümbülü gülü
Yüreği aklına uymayan deli
Susarken,atıp ta tutan vefasız.
Yağmur damlasını aşk bulutunda
Ayaz vurdu döndü karla doluya
Günleri aylara ,ayları yıla
Ekleyip beleşe satan vefasız
Mutsuzluğa alkış tutan vefasız...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/798765/kimdir-vefasiz.html

SİZ KİMSİNİZ
SİZ KİMSİNİZ
Burunları Kaf Dağın'da
ağızları kulağında.
Muzu enine yiyenler.
Kendini dev aynasında
Herkesi hakir görenler
Halka sırtını dönenler.
Siz kimsiniz
Hangi gezegenden geldiniz?
İçlerindeki balçığa
Boğazlarına dek batanlar
İnsanlığı unutanlar.
Yüreğinde kin damıtıp
Dilden zehir akıtanlar
Şanlı maziyi yok sayıp
Geleceği karartanlar
Siz kimsiniz
Hangi soydan türediniz?
Fısıldayanı susturup
Var gücüyle bağıranlar
Suyu tersten akıtarak
Testisini dolduranlar
Olmazları olduranlar
Siz kimsiniz
Hangi tiynetten geldiniz
Penceresi aydınlığa,
Kapısı barışa kilitli
Sevmeyi bilmeyenler
Yüzü hiç gülmeyenler
Hep bana Rab bana diyerek
Kul hakkını yiyenler
Her konuda ahkam kesip
Hakka boyun eğmeyenler
Kalbi ölüm mühürlüler
Siz kimsiniz
Hangi cehennemden geldiniz?
Ey yüreği nasırlılar
Vicdanları kusurlular
Bal yeyip zehir kusanlar
Salt kendine müslümanlar
Gölgelerinden korkanlar
Siz kimsiniz
Hangi cehennemden geldiniz?
Ömrümüzü yediniz
Artık defolup gidiniz ..
Melahat Çetinkaya
Kaynak:

https://www.edebiyatdefteri.com/siir/799494/siz-kimsiniz.html

SELAM VERİN
Kalemin ucunda şiir,
zulasında saklı sevda.
Biraz neşe çokça hüzün,
olgusunu yaşıyorsa.
Bülbülü ağlatan gülün,
Kokusunu taşıyorsa.
Selam verin şairdir o...
Masallarla ninnilerle,
büyüterek bebeğini,
Ömür boyu yüreğinde,
sevgisini taşıyorsa.
yorulmadan yüksünmeden,
Dağı taşı aşıyorsa.
Sesinde türküler yanıp,
Ağıtlar tutuşuyorsa.
Yavrusunu her görüşte,
mutluluktan uçuyorsa.
Divan durun anadır o...
Darda kaldığın her anda,
yardımına koşuyorsa.
Başarınla gururlanıp,
Sevincinle taşıyorsa.
Gece gündüz çalışarak,
Sizin için yaşıyorsa.
Saygı duyun babadır o...
Elinizi çıkarsızca,
Muhabbetle tutuyorsa.
Kara günde hızır gibi
Yanınızda bitiyorsa,
Gözleri sessiz sedasız
Seni seviyorum diyorsa,
Selam verin dosttur o...
Ülke derdiyle dertlenip,
Sevinciyle uçuyorsa.
İyilerle kenetlenip,
kötülerden kaçıyorsa.
Aşın işin özgürlüğün
Onurunu taşıyorsa,
Sevgi çekirdeklerini
Yüreklere saçıyorsa.
Yaşama sevinciyle,
Size kucak açıyorsa,
Selam verin insandır o...
MELAHAT ÇETİNKAYA[ italik ]
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/800683/selam-verin.html

SUSMA
[ italik ]
Susma ,
Konuş sevdiğim...
sustukça böyle
Azalıyor gün be gün içimizde
sevgiye inancımız
aşka hayranlığımız.
Susma
Bir meltem estir sesinde
Harlansın içimde uyuyan ateş .
doğsun yeniden
Gönlümde batan güneş .
susma
Geceler kör dilenci
konuşmalara...
sükutun değil,
Sesin uyusun kulaklarımda.
Yıka içimdeki özlem tortularını
konuşa konuşa,
Bardaktan boşalırcasına.
susma,
sen susunca
ay küser geceye
bulut yağmura
güneş güne
deniz martıya.
Susuşun firak yükler sırtıma
susma ..
Susma,
sesini ver kuşlara
Hasret kalmasın gülüşlerim
sabahların gül kokulu buğusuna.
istersen naralar at içimde.
Konuş sevdiğim
konuş benimle
Soluk soluğa ..
Melahat Çetinkaya
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/802361/susma.html

ÜSTÜ KALSIN ...
Asrın talan coğrafyasında,
Sabrın sınana sınana
taşırıldığı sularda,
Zincir tutsaklığıyla,
kırbaç şaklatmasına
Kabaran bu öfke bizim .
Kimse küçümsemesin ..
***
İğdiş olmuş adaletin,
yargısız infazlarında.
Yaşanan can pazarına
Duyulan bu nefret bizim .
Kimse küçümsemesin ...
***
Yaslı baharlara inat,
çiçekli dallara dönen
Aydınlık günlere sevdası
Zulme isyanla bilenen,
Acılara kurşun sıkan
bu yürek, bu demir bilek,
Bu onurlu kavga bizim
Kimse küçümsemesin .
***
Devrin adamı olup,
Kurtarmak için mabadı,
Sığınmayız himmetine.
kimsenin .
Yalayarak kasabın bıçağını,
Önünde diz çökmeyiz.
Dönmek için köşeyi
Haram lokma yemeyiz.
ve kimsenin,
Sahte demokrasi tiyatrosunda ,
seyirci olup,
Alkışla biat etmeyiz.
Öderiz bedeli neyse,
Onurlu yaşamanın.
Bu erdem yeter bize.
Üstü kalsın zalimlere...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/803136/ustu-kalsin.html

NE BİLSİN
NE BİLSİN
Yolu sevgiden geçmeyen
Aşk iksirinden içmeyen
Sevdaya değer biçmeyen
Gülüp geçen kul ne bilsin.
Gönül gözüyle görmeyen
Aşkın sırrına ermeyen
Polen derip bal vermeyen
Kırılmayan dal ne bilsin.
Hasret yükünü çekmeyen
Uzağı yakın etmeyen
Hiç vermeden hep bekleyen
Yorulmayan kol ne bilsin.
Her ayrılık göz yaşıyla
Yıkar yüzü, el, ne bilsin
Ferhat deler dağı taşı
Şirin akar sel ne bilsin.
Uçan kuştan selam bekler
Ayları yıllara ekler
Sevgili kokar çiçekler
Serin esen yel ne bilsin.
Bülbülün kanadı kırık
Sesinde inler hıçkırık
Ölüme eştir ayrılık
Yedi veren gül ne bilsin.
Böyle emreylemiş Hüda
Düşer yaprak çürür suda
Ömrü deliksiz uykuda
Geçip giden zül ne bilsin
Ömür biter derdi bitmez
Yanar yürek baca tütmez
Anlatmaya şiir yetmez
Lal kesilen dil ne bilsin .
Melahat Çetinkaya

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/803624/ne-bilsin.html

DENİZ KIZI ANTALYA
[ italik ]
DENİZ KIZI ANTALYA
Torosların eteğinde bir güzel ,
Uzanmış sere serpe sahile
Yıkar saçlarını her gece
Yakamozlar içinde
Akdeniz'de ....
Bir ayağı ,
Alanya Kalesi'nde ,
Diğeri Fethiye' de .
Almış avuçlarına kumu güneşi ,
Dağıtır turistlere
Altın portakal gibi .
Dudakları hep ıslak ve nemli
Öpmekten binlerce sevgiliyi ...
İçersin yudum yudum
Yıllanmış şarap gibi ,
Onun güzelliğini ...
Doyamazsın tadına .
Temmuz akşamlarının .
Sarhoş eder insanı .
Söyletir en güzel şarkıları
Bir başka güzeldir burada ,
Akdeniz akşamları ...
Yatağında deniz kızı Antalya
Sevişir seninle sabaha kadar
Tutkulu bir sevdayla .
Gidemezsin artık bir daha
Başka bir aşka ,başka sevdaya
Esir eder insanı ,
Deniz kızı ANTALYA .
____________MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/803975/deniz-kizi-antalya.html

TÜKETİCİLER
TÜKETİCİLER
Nasıl da tüketiyoruz
böyle.
büyük bir iştah ile
oburca.
sevgiyi ,
dostluğu.
havayı, suyu.
iyiliği ,güzelliği
erdemi ..
anlayacağınız
yani,
ne varsa güzel olan
insanlığa dair,
tüketiyoruz durmadan .
tek geçeriz bu konuda
herkesi...
Aman da aman
sevsinler bizi ...
Melahat Çetinkaya

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/804266/tuketiciler.html

BEKLER SEVENLER
Nasıl beklerse bahar,onu getiren cemreyi .
Nasıl beklerse yağmur,toprakla öpüşmeyi.
Dalda sararan meyve yere düşmeyi.
Seher vaktinde bülbül, gül ile sevişmeyi
Öyle bir hasretle bekler sevenler...
Hayalle umudu harmanlayarak
Can kadar yakınken,tan kadar uzak
Gönül gözü ile kucaklayarak,
Ayları yıllara ekler sevenler.
Godot'u bekler gibi bekler sevenler...
Tutkulu bir aşkla soluk soluğa,
Koşarken vuslata çıkmaz yollarda.
Kahrolup sevdanın zindanlarında
Tahir'le Zühre' ye benzer sevenler.
Ahirette bile bekler sevenler...
MELAHAT ÇETİNKAYA .
TÜM ŞAİR DOSTLARIMIN SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/804939/bekler-sevenler.html

ONDANDIR
Göz göze gelmediğin
Elini tutmadığın
Sesini duymadığın
Bir kez bile sarmadığın
Kokusunu almadığın birini
Bir güzeli seviyorsan
anla ki ..
O senin yüreğine
Dokunup geçmiş çoktan ....
Demek ki ondan,
Bozulması ritminin
dalıp dalıp gitmesi uzaklara
hüzünle gözlerinin.
Kanatlanıp uçması bulutlarda
sevgi kelebeğinin...
Ondandır şarkıların seni
kansız bıçaksız vurması
şiirlerin tam tekmil
Aşka selam durması...
ondandır
Sümen altı edilmesi
ilkelerinin .
Ve meydan okuması
dünyaya
İçindeki delinin ...
Belki de ondandır
Çoktan seçmeli hayatta
En yanlış şıkkı
doğru diye seçmenin
absürt açıklaması ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/805435/ondandir.html

YAŞAMAK KOLAY DEĞİL AMA,SEVİNCE GÜZELDİR
YAŞAMAK KOLAY DEĞİL
AMA SEVİNCE GÜZELDİR
Kolay değil güzel yaşamak ..
Ama imkansız da değil .
Yüreğin var ya hani sol yanındaki …
Hayata kanat çırpan o beyaz güvercinin .
Kanadını kırmadan ,kırdırmadan kimseye ,
yaşamak kolay değil, değil elbette .
Ama yine de senin elinde ,
onu özgür bırakıp uçurmak enginlere ….
Hayat yolunda koşarken soluk soluğa ,
fark etmeden çiğneyip geçtiğin
güzellikleri düşün bir an .
En son ne zaman soktun ayaklarını
şırıl şırıl akan bir derenin suyuna …
En son ne zaman baktın bir papatya falına .
inanmasan da olur .
Ama güzel duygudur .
Bir uğur böceğini koyup serçe parmağına
uç dedin mi yakında ..
İzledin mi karınca ordusunu,
bir buğday tanesini imece usulüyle
taşırken yuvasına .
Bir ilkbahar gününde uzanıp çayırlara,
hissettin mi toprağın o güzel kokusunu
bahar yağmurlarında …
fark ettin mi serçenin o ürkek bakışını ,
hemen yanı başında
kaçamak göz atışını …
Kelebek kanadında gördün mü çiçeklerin
rengarenk uyumunu …
Dokundun mu menekşenin moruna …
Bir sevgilinin avuçlarına …
Ya da ,
tutunup bir uçurtmanın kuyruğuna
çocuk oldun mu bulutlarda …
Sevdin mi sevildin mi
yasakları çiğneyip gönlünce doya doya …
Emzirdin mi güneşi zifir karanlıklarda …
Bir deniz kenarında çakıl taşı toplayıp
attın mı denize şöyle bütün gücünle
sıçrata sıçrata en uzaklara …
Yakamozlar içinde çırpınan balıkları
yemledin mi tutmadan
öylece baka baka …
En hüzünlü anında

sarıldın mı bir dosta ,
gömüp başını omuzlarına …
Ağladın mı doya doya ….
Temmuz gecelerinde yıldızları sayarak
dilek tutup birine
hiç umut bağladın mı ?
Bir kemanın sesinden
en sevdiğin şarkıyla
bağırdın mı dünyaya ..
Hiç serenat yaptın mı ?
sevgiline mehtapta …
Yağmurda yürüdün mü
iliklerine dek ıslanıp
kurudun mu güneşte …
Gökkuşağı altından geçtin mi ?
Her renginden bir avuç
mutluluğu içtin mi ?
Kokladın mı bir gülü sevgili niyetine ..
Çektin mi kokusunu onun nefesi diye …
Yaşamak budur işte .
Sakın geç kaldım deme …
Yaşlanmaz hiçbir yürek ,
sevdikçe sevildikçe ….
Özgür bırak kendini ,
Açık denizlerdeki beyaz yelkenli gibi .
Cesaretin rüzgarın ,pusulan kalbin olsun .
Sevgiyle şişir ki yelkenlerini ,
yolun hep açık olsun …
Melahat Çetinkaya

NOT: ŞİİRİME SESİ MÜZİĞİ VE MUHTEŞEM YORUMUYLA CAN KATAN DEĞERLİ ŞAİR DOST AHMET ÖRNEK 'E SONSUZ TEŞEK

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/805730/yasamak-kolay-degil-ama-sevince-guzeldir.html

İKİLEM
İKİLEM
Bir yanım güz vurgunu, bir yanım bahar
Bir yanım gül kurusu, bir yanda papatyalar
Bir yanım derya deniz çalkanır durur
Bir yanımda suyu çekilmiş ırmaklar
Hangi yana dönsem başım uğuldar....
Bir yanım da güvercin kanat çırpar
Bir yanımda kırlangıçlar göç sarar
Bir yanımda sevgi pınarı çağlar
Bir yanımda çobanlar kaval çalar.
Hangi yana dönsem yüreğim kanar.
Bir yanım gök kuşağı yağmur sonrası
Bir yanım deli poyraz güz fırtınası .
Bir yanım has bahçe açılır gül goncası
Bir yanımda bitmeyen hayat kavgası
Hangi yana dönsem gözlerim ağlar .
Bir yanım gök mavisi umut yüklüdür
Bir yanım kırılan hüzün küpüdür .
Bir yanım pür neşe güler güldürür
Bir yanım ağıda çalan türküdür
Hangi yana dönsem o benden kaçar
Bir yanım çiçekli bahar dalıdır
Bir yanım kış boran duman dağıtır
Bir yanım ateşi bulan insandır
Bir yanım gelişmiş uzay çağıdır
Hangi yana dönsem feleğim şaşar ....
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/806000/ikilem.html

AFORİZMALARIM
Ölçüsü yoktur sevginin
yüreğin kadar seversin .
AŞK kapıyı çalmadan girer, çarparak gider .
Doğadaki hiç bir canlı kendi türünü topluca katletmez İNSANDAN başka ...
Her kadın biraz ressamdır
Hayalinde sevdiklerinin resmini
en güzel o çizer ...
Hiç kimse tesadüfen girmez hayatımıza
Herkesin bir görevi vardır
Kimisi hayatı sevdirir
Kimisi unutamayacağımız dersler verir .
Biri seni olduğun gibi,koşulsuzca severse
işte o zaman değişmeye başlarsın sessizce ..
Hiç bir toprak elverişli değildir SEVGİ ekmeye YÜREK kadar .
Benim insanları sevmek gibi büyük bir kusurum var
Buna layık olmayanlar kusura bakmasınlar
İç sesimi seviyorum ' Hadi kalk insanlık için iyi bir şey yap' dediğinde..
Yürek bir okyanustur,incisi derinlerde
sığ sularda arayan ,ulaşamaz cevhere .
Hayallerim birer birer suya düşüp boğuldular
Yüzme bilmiyordu zavallılar
Özgür bırak kendini ,
Açık denizlerdeki beyaz yelkenli gibi .
Cesaretin rüzgarın ,pusulan kalbin olsun .
Sevgiyle şişir ki yelkenlerini ,
yolun hep açık olsun …
Biliyor musun dostum ,
Benim kırgınlığım ,kızgınlığım
Hayata ve aşka
Sen üstüne alınma .
Benim her yüze güleni DOST sanmak gibi bir 'kusurum' var.
Geçecek elbet GERÇEK dostlarım kusura bakmasınlar...
Ağrıyorsa yüreğin ,

sevdiğine sarılmak bin terapiye bedeldir .
Birini sevmek için sakın geç kaldım deme
Yaşlanmaz hiç bir yürek,sevdikçe sevildikçe..
________MELAHAT ÇETİNKAYA _______

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/806267/aforizmalarim.html

BÜYÜK AŞKIMA
BÜYÜK AŞKIM
( Canım torunuma )
Sen gökte ararken yerde bulduğum
Yaşama sevincim, tutkum umudum
Güzel gözlerinde huzur bulduğum
Güneş yüzlü,gül kokulu torunum.
Sen tanrının bana armağanısın
Hazanlı gönlümün ilkbaharısın
Sensin yüreğimin tek hazinesi
Dalında şakıyan bülbülün sesi
Varlığın ömrüme hayat busesi
Sensin mutluluğun en güzel resmi...
Sen benim vuslatım büyük aşkımsın
Tanrının bir lütfu armağanısın
Anneydim sayende anne anne oldum
Sevginle ben deli divane oldum
Hayat iksirini aşkında buldum
Gül kokulu güneş yüzlü torunum
Yaşama sevincim gülen yüzümsün
Dilerim hayatın sana hep gülsün...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/806531/buyuk-askima.html

BİLMEZ MİSİN ?
BİLMEZ MİSİN ?
Sevdiğim.
Can Eriğim .
Edasına hayran,
sevdasına kurban olduğum.
Gökte ararken yerde bulduğum.
Yaşama sevincim.
Tutkum umudum.
de bana,
Hangi aşk masalından
çıkıp da geldin.
Uçurum kenarında,
açan nazlı çiçeğim.
Bilmez misin?
Koparıp koklamadan...
Seni nasıl severim...
*
Sevdiğim.
Bal köpüğüm,
Gönlü güzelim benim.
Bilmez misin?
Gecemi aydınlatan
Çoban ateşidir gözlerin...
ve şaşmaz pusulası.
İçinde kaybolan yüreğimin...
*
Sevdiğim.
Can körüğüm.
Bilmez misin?
Sevginle nefes alır veririm
Gülüşünle doğar güneş gönlüme.
Ve içimde,
Görkemli bir yürüyüş başlar.
Mutluluk ülkesine...
*
Sevdiğim.
Can kuşum benim.
Bilmez misin?
Sevginle kanatlanıp yüreğim,
uçarken bulutlarda.
yokluğun ölümdür bana...
Sevdiğim.
Kıymetlim.
Beni vursa vursa
sensizlik vurur bir kuytuda.
işte o anda,
İsrafil sur üfürür gönlüme.
Güneş batar.
Ay tutuşur gecede.
Yıldızlar gök taşı olup.
yağar üstüme üstüme.
Denizler kurur.
Hayat durur.
Kızılca kıymet kopar içimde...

Bilirsin işte.
______________MELAHAT ÇETİNKAYA.
Şiirime verdikleri değer için çok tşkler selam ve saygılar seçici kurula ve yönetime .

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/806914/bilmez-misin.html

KAL GİDELİM GÖNÜL
Bozuldu dünyanın rengi dengesi,
Kalmadı yaşamın tadı lezzeti.
Yozlaştı insanın arı, izzeti,
Kal gidelim gönül biz buralardan.
Doğruya itibar eden fani yok
Yalanla talanın alkışçısı çok.
İyiler aç gezer nadan karnı tok.
Kalk gidelim gönül biz bu diyardan .
Cahil cesareti alimi ezer,
Günün karanlığı geceyi süzer.
Arama hiç, ilim irfan ne gezer.
Kalk gidelim gönül biz buralardan.
,
Edep haya bitti görünmez yüzde,
Hırsızlık ,yolsuzluk, rezalet dizde.
Şimdi yalakayla soytarı gözde.
Kalk gidelim gönül biz bu diyardan.
Bize yer kalmadı bu keşmekeşte.
Akıl firar etti,fikir ateşte.
Adalet,hak hukuk,mevtadır işte.
Kalk gidelim gönül biz buralardan ..
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/810716/kal-gidelim-gonul.html

SEVEN KADIN GİDERSE
Seven kadın giderse ,
Çok şeyiniz de gider birlikte .
Sevgi ,saygı, sadakat
Sabır ,şefkat, letafet
Yaşattığınız ihanet
Kar kalmaz size .
Takılır peşine gider öylece…
Seven kadın giderse,
Sevdanız ,anılarınız
Bugününüz yarınınız
Otağınız ,yatağınız
Yemeğiniz ,iştahınız
Mutlulukla sağlığınız
Hem kızınız ,hem oğlunuz
Yola düşer ondan önce .
Seven kadın giderse,
Gülümseyen gözleriniz
Can yakıcı sözleriniz
Okşamayan elleriniz
Ütülenmiş gömleğiniz
Çanağınız çömleğiniz
Bitmeyen egonuz gider .
Enkaz kalır elinizde .
Seven kadın giderse ,
Yıldızınız güneşiniz
Yürekteki ateşiniz
Dününüz geleceğiniz
O nadide çiçeğiniz
Dostunuz eşiniz gider
Pişmanlıklar kalır size ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
****************
KADIN NE İSTER ...?
Kadın görülmek ister
Değer verilmek ister
Biraz övülmek ister
Candan sevilmek ister .
Kadın güler yüz ister
Aşkla bakan göz ister
Bir kaç güzel söz ister
Güvenecek öz ister ...
Kadın korunmak ister
Aşkla yoğrulmak ister
Şöyle dik durmak ister
Akıp durulmak ister .
Kadın sarılmak ister
Nazla darılmak ister
Yanıp kavrulmak ister

Hazla yorulmak ister .
Kadın arkadaş ister
Canına yoldaş ister
Sırrına sırdaş ister
Kalbine ulaş ister .
Kadın evde aş ister
Yaslanacak baş ister
Çatılmayan kaş ister
Hakkını almak ister
Melahat ÇETİNKAYA
*****************
KADININ ADI VAR
Kadının adı yoksa da
Doğuda hala ,
Töreler kıysada her gün bir cana ,
Kadının adı var .
Artık batıda...
Kadının adı Hülya ,
Kadının adı Leyla ,
Kadın yön verir topluma .
Kadının emeği var .
Okulda fabrikada.
Kadının elleri var
Sıcak olan yuvada .
Kadının adı Ayla
Kadının adı sevda
Kadın can verir hayata ...
Kadının bebeği var
Karnında kucağında
Kadının oğulu var
Bekler onu sınırda ...
Kadının adı Fatma
Kadının adı Havva
Kadın kurbandır vatana ...
Kadının dileği var
Umutlu yarınlarda
Kadının yüreği var
Adanmıştır barışa ...
Kadının adı şeyda
Kadının adı ceyda
Kadın anadır en başta ...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/811043/seven-kadin-giderse.html

SEN VARSIN
_____SEN VARSIN___
Gönül dergahında şiir dokudum
Hece hece nakışında sen varsın.
Aşk ilminin kitabını okudum
Sevgiliye bakışında sen varsın .
Ömür vadisinden geçen ırmağın,
Deli dolu akışında sen varsın.
Gönül bahçesinde açan zambağın,
Efil efil kokuşunda sen varsın.
Kanadı kırılan telli turnanın,
Yürekte kanayan gizli yaranın.
Sevgisiyle onaranın saranın
Alev alev yakışında sen varsın.
Sebebisin keder ile neşenin
Gülüşüyle gül açtıran gülşenin.
Hayat iksiriyle dolu şişenin
Yudum yudum akışında sen varsın.
Aşkın mabedinde secde edenin.
Dudağında,duasında sen varsın.
Cana kafes olan naciz bedenin
Yaylasında ovasında sen varsın.
.
________MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/812994/sen-varsin.html

İSTİYORUZ AMA...
Karardı ufkumuz,hayaller yerde.
Çekildi gözlere yedi kat perde
Zulüm baskı gırla, adalet nerde ?
Sormak istiyoruz sordurmuyorlar.
Yıllar yılı ensemize çöktüler
Gönlümüze keder hüzün ektiler
İçimizden mutluluğu söktüler
Gülmek istiyoruz güldürmüyorlar.
Yalakalar baş köşeye kuruldu
Güvercindik kanadımız kırıldı.
Özgür düşünceye zincir vuruldu .
Kırmak istiyoruz kırdırmıyorlar.
Hazineye bodoslama daldılar
Kul hakkını kutu kutu çaldılar
Ne var ne yok elimizden aldılar
Bilmek istiyoruz bildirmiyorlar.
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/813665/istiyoruz-ama.html

GECELER NEYİN OLUYOR SENİN
GECELER NEYİN OLUYOR SENİN
Ay oturmuş penceremin önüne
Konuşmaya yeni başlamış geveze çocuk gibi
Bıkmadan,yorulmadan hevesle
Seni anlatır bana .
Neymiş efendim ,
Bir aşk masalında tutkulu bakan
Geceyi aydınlatan
Ateş böceğiymiş gözlerin
Söylesene sevgili
Geceler neyin oluyor senin .?
Saman yolundan kayıp firar eden yıldızlar
dizildiler karşıma,
Yorgun bir küheylan gibi soluk soluğa.
Seni anlattılar bana
güya...
Yalnızlıktan üşüyen,
Kelebekmiş ellerin
desene sevgili,
Geceler neyin oluyor senin .
Homurdanırken yukarıda
Yağmura gebe bulutlar.
Devrilir gökyüzünün kazanı birden.
Cama vuran her damla
çisil çisil usulca
Seni anlatır bana.
derler ki,
Gök kuşağına sarılmış hasretin
Söylesene sevgili ,
Geceler neyin oluyor senin .
Her gece bir baskın yaşar yüreğim .
Yasaklı düşlerin sığınağında.
Eşkıya duygularla.
Aşk sessizce akan bir ırmak gibi,
Bulur yolunu zifiri karanlıkta.
Kuşlar mutluluk taşırken kanatlarında
Nöbet tutan şafağa ,
Ötüşüp cıvıl cıvıl,
seni anlatır bana.
Söylesene sevgili,
Hayal mi, gerçek misin?
Geceler neyin oluyor senin ....
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/814981/geceler-neyin-oluyor-senin.html

BAĞLI
[ kalin
____BAĞLI____
Gülün demek kolay, nasıl gülelim?
Neşe bağlı, huzur bağlı, gül bağlı.
Konuş derler,hangi kürsüde beyim
Medya bağlı, dudak bağlı, dil bağlı.
Yaz diyorlar,baki kalsın eserin
Kalem bağlı, kitap bağlı, el bağlı.
Es diyorlar,gitsin gamın kederin
Meltem bağlı,poyraz bağlı,yel bağlı.
Haykır derler,inletsin göğü sesin
Sazlar bağlı,sözler bağlı,tel bağlı.
Koş diyorlar, durmak senin hederin,
Ayak bağlı,adım bağlı, yol bağlı.
Sarıl derler, umut olsun rehberin,
Yürek bağlı,bilek bağlı,kol bağlı.
Yak diyorlar,mumunu hürriyetin
Ateş bağlı,güneş bağlı,kor bağlı.
Yan diyorlar,ışığında güneşin,
Sarı bağlı,kızıl bağlı,mor bağlı.
Sor diyorlar,hesabını her şeyin,
Soru bağlı,yanıt bağlı,zor bağlı...
______________MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/816111/bagli.html

AMAZON
AMAZON
Fırtına kuşlarının yorgun kanatlarında
Kaçan son vapurun çığlıkları var.
Yakamoz gecelerin iyot kokularında
Damıtılmış hüznün buruk tadı var.
Gözlerinde hınzır bir gülümseme
Yüreğe ulaşan gizli geçidi arar
Kor ateş yayılır hücrelerine
Tutar seni can evinden yakalar.
Aşk kuşunu sevgi ile uçuran,
Bütün şiirlerin mısralarında,
İçindeki haylazı baştan çıkaran
Firara götüren ayak izi var.
Mutluluk sağarken aşkın göğsünden
Yıkılır örülen bütün duvarlar.
Teslim bayrağını çekip gönülden
Savaşı kaybeden çok amazon var.
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/816968/amazon.html

KADIN VAR Kİ ...
_______KADIN VAR Kİ ....
Kadın var ki, portakal çiçeği gibi
Kokusuyla döndürür başınızı .
Kadın vardır saksıda güz fesleğeni
Dokunmadan yaymaz asla ıtrını ...
Kadın var ki,güneş gibi yakar değdiği teni
Kadın vardır mehtap gibi aydınlatır geceyi .
Kadın var ki, lal olsa da şiir yazar gözleri .
Kadın vardır silahında mermidir gülüşleri .
Kadın var ki,aşk kokar tepeden tırnağa kadar
Kadın vardır hayatı tek başına omuzlar .
Kadın var ki,bakışıyla yere vurur aşığı
Kadın vardır hüznüyle gonca gül sarmaşığı.
Kadın var ki, asidir vurulamaz zincire
Kadın vardır geyşadır ruhu doğuştan köle .
Kadın vardır,anaçtır, kainatı kucaklar
Kadın var ki, militan aşkıyla devrim yapar ..
__________MELAHAT ÇETİNKAYA
[ /italik ]
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/817812/kadin-var-ki.html

ADAM adam VARDIR
ADAM adam VARDIR
Adam vardır, hazanı,nev bahara döndürür
adam var,gözlerinin ışığını söndürür...
Adam vardır,ağzından şeker ile bal damlar
Adam var,akrep bile kaçacak delik arar.
Adam vardır, bakışı sevgiyle okşar sever
Adam var,gözleriyle,günde beş öğün döver.
Adam vardır,bülbülü kıskandırır aşkıyla
adam var,gül soldurur duruşu bakışıyla .
Adam vardır,sevdasıyla dağı taşı devirir
adam var,hayatını cehenneme çevirir.
Adam vardır,gülünce yüzünde güller açar
adam var,selam veren ,soluk soluğa kaçar.
Adam vardır,cenneti ayaklarına serer
adam var,cehenneme dönüşsüz bilet keser.
Adam vardır,kadını baş tacı sultan eder
adam var,hayatını çekilmez zindan eder.
Adam vardır,özüne sözüne güvenilir
adam var,arkasından,lanet olsun denilir.
Adam vardır,karizma, adamın ta dibidir
adam var,zemheride acı poyraz gibidir.
Adam vardır, sevdiğini mutluluktan uçurur.
adam var,nefretiyle sizi kurşunsuz vurur...
_________MELAHAT ÇETİNKAYA__________
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/818144/adam-adam-vardir.html

HAYAT GÜZELDİR
HAYAT GÜZELDİR
Hayat yolu ,dikenli ,sarp olsa da
Düşmanların barikatlar kursa da
Yüreğinde ,kor ateşler yansa da
Söndür ateşini umutlarınla..
Hayat güzeldir de,sarıl hayata ...
Adalet hem topal,hem kör olsa da ,
Haksızlık her daim seni vursa da
Acılar kalbinde otağ kursa da
Yıkıver onları neşe topuyla
Hayat güzeldir de assıl hayata ...
Karşına hep vefasızlar çıksa da
Gönül köprülerini bir bir yıksa da
Dostların dilinden riya aksa da
Aldırma bunlara,sev inadına
Hayat güzeldir de,sarıl hayata ...
Rotanı kendin çiz ele bırakma
Nefret ateşini içinde yakma
Garibin ,mazlumun ahını alma
Şapkadan başka şey takma kafana
Hayat güzeldir bee sarıl hayata ....
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/818483/hayat-guzeldir.html

ŞAŞI PADİŞAH OLUR
ŞAŞI PADİŞAH OLUR
Ok namert elindeyse yalan doğruyu vurur
Kamburun genetikse sanma belin doğrulur
Güç zorbanın elinde zulmetmekten yorulur
Körler memleketinde,şaşı padişah olur .
Düzenbazlar tezgahta yeni oyunlar dokur
Cehalet, kürsüsünden alime ferman okur
Her gün cadı kazanı kaynarken fokur fokur
Körler memleketinde, şaşı padişah olur .
Alnı secde görmeyen müminim der kurulur
Şıha kanat gerekmez müritleri uçurur
Erk zalime geçince mazlum selama durur
Körler memleketinde, şaşı padişah olur .
Adalet hükümsüzse suçlu yola koyulur
Kazlar tava geldikçe usulünce soyulur
Yan bakanın gözleri oyum oyum oyulur
Körler memleketinde,şaşı padişah olur .
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/820649/sasi-padisah-olur.html

SON GÜL YAPRAĞI
SON GÜL YAPRAĞI
Zamansız aşkların mülteci düşlerinde,
Mekansız bir kuştur yürek kafeste.
Gülüşünde yüzünü aydınlatan,
Gözlerdeki o yakamozun sırrı,
Bir bakışın kıyısında saklıdır.
Sessiz itirafların sesli yankısı,
Kelebek ömürlü aşk masalıdır...
Aldığın yaralarla kanarken içten içe
Bitirir işini sessizce,bir el..
Namlusuna sürdüğü son mermi ile,
Nişan alıp gönlünün zulasında,
Saklanan sevginin tam şakağına...
İşte o an durur dünya.
Her tebessüm bin ah saklar içinde.
Başlar gözlerinde yıldız kayması.
Kuşların çaldığı gün batımıyla,
Körükler geceler güz yangınını.
Hüzzam şarkıların güftelerinde,
Şiirdir dökülen son gül yaprağı...
________MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/820989/son-gul-yapragi.html

SEVERİM
SEVERİM
Ben güzel kadınları severim
Hele de zeki olanları.
Bakışıyla,edasıyla
Deprem yaratanları.
Ben dürüst adamları severim
Ve de kibar olanları.
Bir kadına eliyle değil,
Sözleriyle, yüreğiyle dokunanları.
Ben çıkarsız dostları severim
Hele de vefalı olanları.
İyi günde,kötü günde
Yanı başında duranları.
Ben yürekli insanları severim
Zoru görünce kaçmayan
Kalbi gümbür gümbür atan
Tozu dumana katanları.
Ben, hüzünleri severim
Hayata anlam katan
İnsanı olgunlaştıran
Ama tadında olanları..
Ben şiir yazanları severim.
Aşkı sevdayı anlatan
Bir de yazdıranları...
ve
Haksızlığa baş kaldıran
Kalemiyle kağıdı tutuşturan
Onurlu,dik duranları .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/821354/severim.html

HANİ DESEM Kİ
Hani, desem ki sana ,
Atla uçan halıya
Git Kaf Dağı'nın ardına
En güzel aşk masalını
Bul getir bana ...
Uçar mısın ?
Hani, desem ki sana ,
Gökyüzü mavi değil
Pembe olsun bu gece
Yıldızlar ateş sarısı...
Al eline fırçayı ,
Boya gece yarısı
Boyar mısın ?
Hani ,desem ki sana ,
Bir kahve fincanıyla
Boşalt Karadeniz ’i
Atlas Okyanusu ’na
Yapar mısın ?
Hani, desem ki sana ,
Git Japon Denizi ’nden
İnciler topla bana
Tak onları boynuma...
Takar mısın ?
Hani, desem ki sana ,
Sibirya dan güneşi
Kutuplardan ateşi
Çöldeki serap gibi
Bir rüya getir bana
Koyup ay ışığına...
Var mısın ?
Hani, desem ki sana,
Toplayıp yıldızları
Döküver saçlarıma
Tara parmaklarınla
Tarar mısın?
Hani, desem ki sana ,
Yüce gönül dağında
En görkemli ağaca
Kurduğun salıncakta
Yalnız ben sallanayım...
Sallar mısın?
Hani, desem ki sana ,
Uzanıp bulutlara
Güvercin kanadında
Öpüşler getir bana..
yapar mısın?
Hani, desem ki sana ,
Sök kalbini yerinden
Bırak avuçlarıma.
Canından çok sevdiğini
Kanıtla bana
Kanıtlar mısın?

MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/821904/hani-desem-ki.html

SÖZÜMÜZ VAR ATATÜRK'E
Taassup yeniden filiz vermişse
Özgür düşünceyi yere sermişse
Cumhuriyet ufku gölgelenmişse
Durup bakamayız öyle el pençe
Sözümüz var Atatürk'e
Hortlamışsa Ali Kemal gafleti
İhanet sarmışsa erki, devleti
Gaflet uykusundan yüce milleti
Uyandıracağız inançla güçle
Sözümüz var Atatürk'e
Kemalist yürekte bilenir öfke
Aydınlığa hasret kalmışsa ülke
Başlar akınımız güzel günlere
Öderiz diyeti ölümse bile
Sözümüz var Atatürk'e
_________MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/822476/sozumuz-var-ataturk-e.html

BİZDEN ZARAR GELMEZ
Biz herkese,
Çıkarsızca selam veren
İnsanlığı erdem bilen
Bütün hayvanları seven
Dost için canını veren
Oyuncaklarını kendisi yapabilen
Renkli kalemlere,bilyelere hazinem diyen
En güzel giysisini bayramda giyen
Komşu çocuğunu kardeşi bilen
Sevgiyi yüreğinde güneşiyle demleyen
Bir simidi bile bölüşüp yiyen
Cefaya da,sefaya da eyvallah diyen
Büyüğünü sayıp küçüğü seven
Yağmur sonrası beliren,
Gök kuşağı gibi gülümseyen
Bir nesilden geliyoruz.
Bizden zarar gelmez kimseye ..
Bu böylece biline ....
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/824357/bizden-zarar-gelmez.html

GÖZLERİN
Yavru bir maral gibi
Mahzun bakar gözlerin
Zemheri ayazında
Ateş yakar gözlerin
Nazarıyla cezbeden
Bin bir ümit vadeden
Sunduğu her badeden
Sarhoş eder gözlerin
Peteğinden bal akan
Aşığa kanat takan
Kovaladıkça kaçan
Kelebek mi gözlerin
Kutupta güneş açan
Çölde serap yaratan
Geceyi aydınlatan
Yıldız mıdır gözlerin
Dilsizi dillendiren
Akili dellendiren
Kalbimi çalıp giden
Hırsız mıdır gözlerin
Gözlerin ah gözlerin
Ummanlar kadar derin
Senin en güzel yerin
Yürek yakan gözlerin
Fettan bakan gözlerin
MELAHAT ÇETİNKAYA
[ /italik ]
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/825299/gozlerin.html

ÇIĞLIK ATIN
Yaklaşınca yanınıza sapıklar
Çığlık atın çocuklar...!!!
Öldürürken sizi psikopat kocalar
Çığlık atın kadınlar ...!!!
Yankılansın çığlıklar
Meclis duvarlarında
Adalet saraylarında
Belki duyar sesinizi
Mebuslarla yargıçlar
Belki o zaman çıkar
Caydırıcı yasalar
ve en ağır cezalar
Çığlık atın çocuklar...!!!
Çığlık atın kadınlar...!!!
Bakanımız böyle buyurdular ...
______________MÇK[ /
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/825817/ciglik-atin.html

HAYATA TUTUNMAK
HAYATA TUTUNMAK
Tohumdan fışkıran ağaçlar gibi
Kök salıp toprağın derinlerine.
Baharı getiren ilk cemre ile
fırlayıp yeryüzüne.
Büyümek sevginin güvenli ellerinde .
Tutunup hayata sıkı sıkıya.
Arsız sarmaşıklar gibi,sarılıp sevdiğine,
Dişinle tırnağınla.
umutların düşlerin,
yürekten öpüşlerinle
Uçmak mutluluğun kanatlarında.
Haksızlık ve zulüm dayanmışsa kapına
Senin görevin,
Meydan okumaktır ona.
İsyankar gülüşünle
VE tükürmek zalimin suratına
Bütün gücünle.
Başında kar boran tipi olsa da,
Şişirip yelkenleri umut rüzgarlarıyla
Düşmek yollarına aydınlık yarınların.
Bulutları yırtarak çıkan güneşle,
Denizi arayan martı sesinde,
Çığlık çığlığa söylenen,
Türkü olmak bağlamanın telinde.
Kurmak için daha adil düzeni,
Verip el ele kardeşçesine
Onurlu ve özgürce.
Barış güvercinleri uçurmak
Dünyanın üzerinde .
İşte budur yaşamak ..
Budur hayata tutunmak.
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/826364/hayata-tutunmak.html

SENİ SEVMEK
SENİ SEVMEK
Seni sevmek,
Avuçlayıp kor güneşi ,
Alev alev yanmak gibi.
Tutunup yıldızlara,
Işık hızıyla sallanmak gibi bir şey .
Seni sevmek,
Bilinmez diyarlara
Giderken pupa yelken.
Vurgun yerim demeden,
Okyanusa tüpsüz dalmak gibi bir şey.
Seni sevmek,
Öykünüp Anka kuşuna,
Uçarken gök yüzünde.
Vurulup düşlerinden,
yer çekimsiz kalmak gibi bir şey .
Seni sevmek ,
Uçurumun kıyısında açan yaban gülünü,
koparmak pahasına,
Düşmeyi göze almak.
Geçip dağın yamacına ,
Seviyorum diyerek çığlık çığlığa,
Yankılanmak gibi bir şey .
Seni sevmek,
Komşunun bahçesinden,
erik çalan çocukla,
kaçarken soluk soluğa ,
Yakalanmak gibi bir şey.
Seni sevmek,
Yağmur ormanlarının,
sevgi sağanağında.
İliklerine dek ıslanmak.
Sarılıp yüreğinin gök kuşağına
Kuytusunda ısınmak gibi bir şey .
Seni sevmek,
Aşkın mayın tarlasında
Yürürken gözü kapalı
Basınca gerçeklere,
Darmadağın olmak gibi bir şey.
Seni sevmek,
Yüreğe iyi gelen ilacı bulmak gibi
En umutsuz anında,
Umudu on ikiden vurmak gibi bir şey ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
[ italik ]
Kaynak:

https://www.edebiyatdefteri.com/siir/827398/seni-sevmek.html

ANNEM
Dokuz ay karnında büyüttün beni
Göğsünde ninniyle uyuttun beni
Tutup ellerimden yürüttün beni
Hakkını ödemek mümkün mü annem
Acıyan yerimi öpsen geçerdi
Gözlerin gözüme değse yeterdi
Yüreğim sevgiyi senden içerdi
Susuz kaldım şimdi gördün mü annem .
Kanımda kıvılcım canımda candın
Sevincimle gülüp acımla yandın
Sensiz yavrun mutlu olur mu sandın
Yırtıldı yüreğim ördün mü annem.
Seni sevmelere doyamadım ben
Yerine kimseyi koyamadım ben
Hasret günlerimi sayamadım ben
Cennet kokusunu sürdün mü annem
MELAHAT ÇETİNKAYA

NOT: ŞİİRLERİME SESİ VE MUHTEŞEM YORUMUYLA CAN VEREN DEĞERLİ ŞAİR DOST ERMAN ÖCAL 'A SONSUZ TEŞEKÜRLER
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/827931/annem.html

YAKAMOZ FISILTILAR
OLDU MU YA
Hayat bizi davet ettin sofrana
Geldik soluk soluğa ama,
Çok cimri çıktın ikramda.
Acılar gani gani
Tatlın bir dilim pasta
Oldu mu ya ...
Oldu mu ya...
AŞK
Adı bende saklı bir hikayenin
Ön sözüydü aşk .
Ömre ziyan acıları yaşatan
Sonu hüsranla biten
Ütopik duyguların
son sözüydü aşk .
OLAYIM
Okyanus gözlerinde ,
Yakamozun olayım .
Devası bende saklı ,
Yürek sızın olayım..
SEVERİM
Arada denizler,dağlar olsa da
Hasretle uzayan yollar olsa da
Yaşanması hayal yıllar olsa da
Umuda sarılıp severim seni .
GÖNÜL
İnme dipsiz kuyulara
Gönül ipsiz çıkamazsın .
Sen küçücük bir deresin
Okyanusa akamazsın .
FOTOĞRAFÇI
Hani çekerken resmimi
Gülmek yakışıyor size
Gülümseyin ne olur
Derdin ya her seferinde
Kaybettim gülüşümü
Kopyası var mı sende .
SORU
*Yüreğinin götürdüğü yere git*
diye öğüt veren yazar,
Senin aklından zorun mu var ?

ANLADIK
İçimizdeki çocuğun masal saatiydi aşk
Dinlerken tatlı bir rüyaya daldık
Karabasan vurdu düşlerimizi.
Öpünce kurbağanın prens,
Sindırella'nın prenses olmadığını
Uyanınca anladık
ÖĞÜT
Aşk kapıyı çalınca
Akıl der ki yüreğe,
Sakın açayım deme.
Düşün bir kere.
Sevip de mutlu olan
Kaç kişi var evrende.
Otur oturduğun yerde.
Sokma başımı derde...
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/828433/yakamoz-fisiltilar.html

KARA GÜN
Kara olan kömür değil
İnsanlığın yüzüdür .
Sobada yaktığımız
Madencinin ömrüdür .
Kaza deyip geçmeyin
Düpedüz katliam bu
Ekmek parası için
Ölüme giden can bu .
Alınmaz önlemlerle
Hamasi söylemlerle
Sokup yerin dibine
Yaktığınız insan bu .
Kirli çizmelerimi
Çıkarın diyen işçi
Kirli vicdanlar yanında
Onlar öyle temiz ki ..
Kara olan kömür mü
Duyarsız vicdanlar mı
Gözyaşları çığlıklar
Duvarları yıkar mı
Bilmem bundan ders alan
Yetkililer çıkar mı ..
Maden karası değil
Yürek yarasıdır bu
Tarihe not düşüldü
İnsanlığın iflasıdır bu ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/828867/kara-gun.html

İHTİMALLERİ SEVDİM
İHTİMALLERİ SEVDİM
Yasaklarla büyüttüğüm düşleri
Acımasızca doğrayan kör bir bıçaktı zaman.
Düşmek üzereyken boylu boyunca yere,
Her seferinde.
Umudun elleri tuttu ardımdan .
Ne tövbeler bozdum ama olmadı.
Yer demir gök bakırdı
Yoktu hiç sığınağım.
Mutluluk fersah fersah kaçarken yüreğimden ,
Ben sana sığınma ihtimalini sevdim.
Şimdiki zamana çekiyorum artık.
Sevmekle ilgili tüm fiilleri .
Vuslata ayarlarken gönlümün saatini.
Boşaldı zembereği .
Ve sahilde batarken akşam güneşi
Şiirler okuyarak göz göze ,
Seninle bir kadeh şarap içme ihtimalini sevdim .
Çarmıha gerilse de tüm hayallerim.
Delmek istedim inadına bu hayatın
Bize koyduğu yaşam ambargosunu.
Umutlardan köprü kurdum uçurumlara .
Bütün yenilgileri temize çektim .
Bilmediğim bir kentin sokaklarında
Kaybolup döne döne ararken seni.
Aniden çıkıp karşıma,
Merhaba diyebilme ihtimalini sevdim.
Her vurguna hazırdı imgelerim .
Elimde fermanın solumda yaralarım.
Bir geçit arıyorken gözlerinden gönlüme
Kaderin çözülmez şifrelerinde
Sonu mutsuz biten tüm masalları
Sessizce lanetledim .
Ben seninle bir öyküde buluşma ihtimalini sevdim .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/829689/ihtimalleri-sevdim.html

SENSİZLİK
[ italik ]
....................Sensizlik hücrede müebbet gibi
.........................Azalmıyor günler artıyor sanki
.............................Mutluluk ,uzak bir ülkedir şimdi
..................................Kapalı yolları ,kar ,boran ,tipi....
.....................................Bütün duygularım darağcında,
................................Celladıını bekler zor ölüm gibi
............................Vurdum ayrılığın dik yamacına
........................Bir adım ötesi uçurum şimdi..
....................İtme uçuruma ,tut ellerimi,
..........................Sevgiyle bak yine ,eskisi gibi
................................Kanadı kırılmış bir güvercini,
.....................................Sarar gibi sarıver yüreğimi.
.......................................Sensizlik işkence ,sensizlik ölüm
...................................Yitik baharlarım ,açmıyor gülüm
...............................Acı ,ızdırapla geçiyor günüm
...........................Güneşim ol yine doğuver gülüm ...
_________________MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/831733/sensizlik.html

YARASI OLAN GOCUNSUN
YARASI OLAN GOCUNSUN
Erkekler arı gibi her çiçekten bal toplar
Çapkınlık geleneği onun fıtratında var
Mavi boncuk dağıtır gördüğü her kadına
Sadakat sözcüğünü kondurmaz lügatına.
Görmedim sevdiğine candan bağlı kalanı
Tek ayağın üstünde söyler bin bir yalanı.
Kadını malı bilip bağlayarak zincire
Çevirir gündüzünü zifiri gecelere.
Kendini layık görüp her zevke eğlenceye
Aklınca değer verir biat eden zevceye.
Eremedik sırrına böyle sığ düşüncenin
Sözü başka olsa da özü budur erkeğin.
Erkek egemen toplum kadını yok sayıyor
Korkarım ibre hepten bu yanlışa kayıyor
Kadın çığlıklarını sağır sultan duyuyor
Duymuyor yetkililer,etkililer duymuyor .
Ezemedik başını bu zehirli yılanın
Şansı varmış deniyor ölmeyip sağ kalanın .
Elbet vardır şiirin tasvirine uymayan
Kılıbık diyenlerin bet sesini duymayan
Aşkına sevdasına asla kota koymayan
Adam gibi adamdır kadına saygı duyan.
Yeremem böylesini can verilir yoluna
Koyarız göğsümüzün hem sağı, hem soluna.
Süremedik dünyanın sefasını yan yana
Değişecektir elbet bu zihniyet zamanla
Yarım kalan ne varsa idrak ile tamamla
Kızım sana diyorum,gelinim var sen anla .
Bu hiciv kuş misali uçarak kanatlansın
Hisse aldık diyenin ağzı balla tatlansın
Dayatılan töreler birlik ile atlansın
Tasvire uymayanlar üstüne alınmasın .
Beğenen beğenmeyen dostlara selam olsun
Uzun lafın kısası yarası(o)lan gocunsun...
_________MELAHAT ÇETİNKAYA ________

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/832477/yarasi-olan-gocunsun.html

SENİ BİR BAŞKA SEVDİM
[ italik ]
Her gece yıldızlardan dilek tutup gizlice
Biraz düş, biraz umut ektim gönül bahçeme.
Kederli günlerimde mutluluk diye derdim
Ben seni yasaklarda,prangalarda sevdim
Yer demir gök bakırdı ,yoktu hiç sığınağım
Gözlerin kıblem oldu,yüreğin tapınağım
Ömrüm diyen dillere kalan ömrümü verdim
Anlatılmaz bir aşkla ,seni bir başka sevdim
Seni hayalde düşte,yakın görüşte sevdim
Seni baharda kışta,düzde yokuşta sevdim
Ben seni ayrılıkla yaman savaşta sevdim
Ölürdüm öl deseydin seni bir başka sevdim .
MELAHAT ÇETİNKAYA
DİP NOT :Müziği sesi ve muhteşem yorumuyla şiirime can veren değerli şair dost Ahmet Örnek Beye sonsuz tşklerimle .
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/833904/seni-bir-baska-sevdim.html

BUNDAN SONRA
Döküldü gönlümün gülü yaprağı
Çekildi suları ,çorak toprağı
Viraneye döndü sevda otağı
Hazan yeli olup es bundan sonra.
Pirim yok yalana ,sitemli söze
Kar döktün içimde harlayan köze.
Derde deva olsa gelmez göz göze
Aklım yüreğime küs bundan sonra.
Yıkıldı köprüler,kapandı yollar
Sevgiyle açılıp saramaz kollar
Ne yaz kaldı artık ne de ilkbahar
Mevsimler dumanlı pus bundan sonra.
Bitmişse özüme olan güvenin
Adı aşk olamaz bu serüvenin.
İstemem değmesin elime elin
Nafile konuşma sus bundan sonra
Selamı sabahı kes bundan sonra .
Sevgi neydi diye sorarsan pirim
İyilik, dostluk ve emektir derim
Ne neşem olursun ne de kederim
Ağzınla kuş tutsan geç bundan sonra
Çalsan da bir zaman ahir ömrümden
Başardın düşmeyi gözden gönülden
Bülbül olsan vefa bekleme gülden
Bendeki değerin hiç bundan sonra
Ayrılık zehrini iç bundan sonra .
MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/834288/bundan-sonra.html

ARANIYOR
ARANIYOR
Nifak girdi aramıza
Tuz bastılar yaramıza
İlan verin medyamıza
İnsaf vicdan aranıyor
Zapt edildi kenar köşe
Kargalar dadandı leşe
Karaborsa oldu neşe
Gülen insan aranıyor
Kaydı kantarın topuzu
Yem oldu kurtlara kuzu
Adalet kör kadı kızı
Kanun nizam aranıyor
Perde çekildi güneşe
Canları attık ateşe
İnsanlık gitti beleşe
Suçlu düzen aranıyor .
Sabır sebat diye diye
Bıçak dayandı kemiğe
Dilim varmıyor demeye
Postu yüzen aranıyor
Kardeş olmuş bitle pire
Yiğidi vurmuşlar yere
Tüyü bitmemiş yetime
Borcu yazan aranıyor
Adamlar üst kurdu Ay'a
Sığamadılar Dünya'ya
Biz daltaban kaldık yaya
Akıl izan aranıyor
Malı yükledik katıra
Ederi sığmaz satıra
Haram helal hak getire
Hakka mizan aranıyor
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/834860/araniyor.html

GÜNEŞİN ÇOCUKLARI
[ italik ]
Güneşin emzirdiği çocuklardık biz .
Geceleri gökten toplayıp yıldız,
Koyup cebimize misket misali ,
Oynardık gün boyu deliler gibi .
Kapımız açıktı sonuna kadar .
Dostluğa ,sevgiye ve kardeşliğe .
Yüz vermezdik yalana kalleşliğe ,
Boy atardık dimdik serviler gibi …
Yatağımız şilte, yastık sertse de
Vicdanımız temiz pamuk gibiydi.
Uyurduk deliksiz gece inince,
Karnı tok, sırtı pek bebek misali …
Bugün kimi kırdık üzdük demeden ,
Kimseden bir çıkar, pay beklemeden ,
Zemzem suyu içip haram yemeden ,
Yaşardık hayatı pür neşe ile …
Aynalara dosttuk kırana düşman ,
Gülünce yüzünde güller açışan,
Öyle bir nesildik mutluluk saçan ,
Barışıktık sazla kemençe ile …
Kim çaldı yaşama sevincimizi ,
Kim çevirdi gamlı baykuşa bizi ,
Sol yanımızdaki o cevahiri ,
Alıp yerden yere vuranlar kim di ?
Dikilsin heykeli tüm şehirlere .
İhanetin, kötülüğün kavganın .
Tükürsün yüzüne gelip geçen de ,
Tüneğine dönsün uçan kuşların …
MELAHAT ÇETİNKAYA .
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/836583/gunesin-cocuklari.html

BİR DOSTU OLMALI İNSANIN
Bir dostu olmalı insanın
Kavak gibi dosdoğru
Bir çınar gibi ulu .
Duymadan en ufak kuşku ,
Yaslayacağı omzunu.
Bir dostu olmalı insanın ,
Gelişiyle yüreğini ısıtan .
Limon çiçekleri gibi ,
Kokusu ta uzaklardan duyulan .
Kara günde Hızır olan .
Bir dostu olmalı insanın ,
Saat sınırı olmadan
Kapısını çalacağı .
Derdini ,sevincini
Katıksız paylaşacağı .
Omzunda ağlayacağı .
Bir dostu olmalı insanın ,
Aynaları aratmayan .
Şöyle dobra öyle candan.
Hatalarını anlatan.
Ama canını yakmadan
Bunu ustaca yapan …
Bir dostu olmalı insanın ,
Neşesine neşe katan .
Hüzünlerini paylaşan
Olsa da havadan sudan ,
Sohbetine doyulmayan .
Bir dostu olmalı insanın ,
Uçurumun eşiğinden ,
Var gücüyle çekip alan .
Ya da birlikte atlayan,
Asla pişmanlık duymadan .
Şimdi böylesi dost bulmak
Bir ütopya biliyorum .
Umut fakirin ekmeği .
parayla pulla değil ya
Dilim dilim diliyorum ...
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/837289/bir-dostu-olmali-insanin.html

ŞİİR OLMAK İSTERDİM
[ italik ]
ŞİİR OLMAK İSTERDİM
En güzel aşk masalının isimsiz kahramanı
canı ya da cananı.
Geceyi aydınlatan gözde ışık çavlanı
aratmaz yakamozu.
Türk dili deryasında yıkanmış arı duru
büyüleyen okuru.
Şiir olmak isterdim şair arenasında.
Mor menekşeler gibi ormanın kuytusunda
saklı durur kokusu.
Aşk iksiri içenin hummalı uykusunda
tüten üzüm buğusu .
Ayağı mavi suda boynu beyaz bulutta
uçar gölün kuğusu.
Şiir olmak isterdim onun kanatlarında .
Yedi iklim dört mevsim,yazda kışta baharda
değişmeyen mekanı.
Hayaller savrulurken fırtınada rüzgarda
sığınacak limanı.
Yüreği kavrulurken hasret yangınlarında
serinleten pınarı.
Kurtuluşu ararken her tehlike anında
koşup sığınacağı.
Şiir olmak isterdim bir yürek zulasında...
MELAHAT ÇETİNKAYA
NOT : Bugün deniz kenarında şaşılacak biçimde yüzlerce uğur böceği vardı .Biri de şiirime konmuş tşkler konduranlara ...:)
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/839477/siir-olmak-isterdim.html

ŞİİR YAZ USTA
ŞİİR YAZ USTA
Öyle bir şiir yaz ki usta,
AŞK koksun her mısrasında,
Ama ayrılık olmasın .
Hiç bir ilacın kar etmediği yerden sar yaraları.
Zamansız kanayıp durmasın.
Hadi bir şiir yaz usta,
En dibe vurmuş hayatın zirvesinde
İntihar dalışları bile hayra yorulsun.
Selam söyle mutluluğa şiirle
Geçerken bize de uğrasın .
Hadi bir şiir yaz usta
Bir elimiz yağda öteki balda olsun.
Hayali de yasak değil ya zenginliğin
dalalım ara sıra .
Varsın *köyün delisi *desinler bize.
Yeter ki,
Hep bir tebessüm olsun dudağımızda.
Hadi bir şiir yazıver usta
Küçük ,küçücük sevinçler olsun avcumuzda
Büyütelim onları paylaşarak dostlarla .
Bir acı kahve hatrına,
Dağlayalım sancıyan yanımızı
Sevginin şifalı parmaklarıyla .
Hadi bir şiir yaz be usta
Geçse de hayatın baharı yazı,
Ölüm beklese de her an pusuda,
Bitir bir kalemde süren ayazı .
Yaşamak türkü olsun bağlamamızda .
MELAHAT ÇETİNKAYA
Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/842555/siir-yaz-usta.html

TSUNAMİ ETKİSİ
TSUNAMİ ETKİSİ
Vurunca tsunami yürek sahillerini
Yıkılıp talan olur aşkın kumdan kalesi.
Acımasız dalgalar döverken anıları,
Kehribar tespihlere dizer geçen zamanı .
Gül kurusu akşamlarda eser hüzünlü imbat
Gecenin rengi düşer bütün renklere inat .
Her aşk çölde yaşanan serap kadar güzeldir
O büyüyü yok eden hoyrat esen bir yeldir .
Üşür elbet yürekler boyut değiştirirken
Tarifsiz acılarda yüzerek pupa yelken.
Veda nağmeleriyle inler keman telleri
Bırakır ellerini mutluluğun elleri.
Ayrılığın yükünü vurup omuzlarına
Kanat çırpar martılar bilinmez diyarlara.
Yoktur geri dönüşü,ve de buna yetkisi.
Gömer aşkı enkaza tsunami etkisi.
_________MELAHAT ÇETİNKAYA

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/844091/tsunami-etkisi.html

SUSMAYIN
[ italik ]
*COĞRAFYASI YOKTUR ACININ VE ÖLÜMÜN...
DÜNYANIN HER YANINDA AYNIDIR ÇÜNKÜ,
GÖZYAŞININ BUĞULU SOLUK RENGİ.
GÜN GELİR BOĞULUR ELBET KENDİ GÖZYAŞINDA,
BAŞKASININ ÖLÜMÜNE GÜLÜMSEYEN EFENDİ...*
SUSMAYIN ...!!!
Soruyor Gazze'li çocuklar
Üzüm karası ,
yürek yarası gözleriyle
Söylesene Şimon Amca
Biz mi yaktık yıllar önce
Sizi gaz odalarında ..
Siz ki ,zulmü en iyi bilensiniz .
Nazi kamplarından kaçıp,
Filistin' e gelensiniz .
Ne de çabuk unuttunuz
Sizden sabun yapanları .
Farkınız var mı onlardan ?
Yirmi birinci yüz yılda ,
Sabah akşam sofranızda
Yediğiniz insan eti ,
İçtiğiniz kandır sizin .
Bu ne kindir bu ne nefret
Eğer insanlık bu ise ,
Nereniz insandır sizin .
Vizyonda bir vahşet filmi
Kırarken zulüm rekoru
Alkış, destek ABDden
Ve müslüman alemi yutmuş dilini
Duyarsız dünyayla aynı koltukta
İzliyor sessizce olup biteni .
Yanıyorken Gazze çığlık çığlığa ,
Susmak yakışmaz insana .. ...
Çocuklar uyurken susulur
Ölürken asla ...
Melahat Çetinkaya

Kaynak:
https://www.edebiyatdefteri.com/siir/845490/susmayin.html

BENİ YENİDEN DOĞUR ANNE
[ italik ]
BENİ YENİDEN DOĞUR ANNE .
Bilsen nasıl yoruldum yaşamaktan anne.
Beni senin gibi sevip, anlamayanların içinde.
Kesseler bir damla mutluluk akmaz kanımdan inan.
O kadar işte...
***
Diyorum ki bazen ,
Geçip zaman tünelinin içinden
Çocuk olsam yeniden .
Karıştırsam çekmeceleri
Döksem öteberiyi içimi döker gibi .
Dağıtsam gamı kederi evin her köşesine
Altını üstüne getirsem Dünya'nın
Dünya düşse üstüne
en sevdiğin vazonun .
Ve sen bana kızsan yine eskisi gibi
Tatlı sert ama...
Ben hiç oralı olmasam.
sarılsam sana,hemencik yumuşasan .
Devam etsem haylazlığa.
Toplayıp mahalle arkadaşlarımı
Örgütlesem oyunda ...
Yaşamı çekilmez kılanlara .
***
Sabahleyin tavukları yemlesem.
Kırsam üç beş yumurtayı toplarken .
Sen hiç bilmesen .
Bilsen de bilmezden gelsen .
Yine de bana harçlık versen
Gitsem bakkala .
Kıstırma yapsam,lokumla bisküviden
Ne çok severdik değil mi annem .
***
Ertesi gün yine,
Uyanıp güneşle birlikte.
Atsam kendimi hayatın kollarına .
Çiçekleri sulasam sürahiyle.
Yaptığın uçurtmanın kuyruğuna yapışıp,
Yarışsam kuşlarla ,bulutlarla göklerde .
Saçlarını yıkarken bebeğimin,
yağmur damlası olup düşsem gamzelerine .
***
Ya da ,
Yakan top oynarken mahallede,
komşunun camını kırsam kazayla
Kovalasa beni ,
yakalayamasa ..
kaçarken soluk soluğa
Düşsem evin avlusunda .
Kanasa da dizlerim,
acımadı ki desem .
Sen yine de öpsen ..öpsen ...
Sihirli dudaklarınla.
hemen iyileşse yaralarım .

