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.Ver Özgürlüğümü.

Cürmüm neydi bilmem ki, bu zindandayım.
Suçsuzum! Hâkim bey ver özgürlüğümü.
Allah yeter bana, çok şükür yok dayım.
Suçsuzum! Hâkim bey,  ver özgürlüğümü.

Dört duvar acımasız,  hem de çok zalim.
Ölürsem boynunuzda kalsın vebalim.
Yağmalandım dardayım, çok kötü halim.
Suçsuzum! Hâkim bey, ver özgürlüğümü.

Bugün de yine, her günkünden beterim.
İtirazım var! Boşa çile çekerim.
Adalet tecelli etmezse biterim.
Suçsuzum! Hâkim bey, ver özgürlüğümü.

Gün görüş günü, tel örgüden bakarım.
Bazen de duvarlara yumruk çakarım.
Günbegün mum gibi eriyip akarım.
Suçsuzum! Hâkim bey, ver özgürlüğümü.

Elbette bu oyunu birisi bozar.
Yaram çok derin de dokunma azar.
Bu dört duvar bana da olmadan mezar.
Suçsuzum! Hâkim bey,  ver özgürlüğümü.

Sürçülisan eylemiş birkaç tane hergele.
Dilerim ki dünya onlara da dar gele.
Koptu kıyametim, halime bak hele.
Suçsuzum! Hâkim bey, ver özgürlüğümü.

Ülkemin bayrağına selam durdum da.
Milletim adına çok hayaller kurdum da.
Garip kaldım, öz vatanımda yurdumda.
Suçsuzum! Hâkim bey, ver özgürlüğümü.

Birileri bir yerden düğmeye basar.
Fırtına sonrasında görünür hasar.
Gözü yaşlı yolumu bekleyenim var.
Suçsuzum! Hâkim bey, ver özgürlüğümü.

Daha önceden engizisyon kuruldu.
Sorgumda sualler çapraz soruldu.
Dar kelepçe ellerime vuruldu.
Suçsuzum! Hâkim bey, ver özgürlüğümü.

Ülkemi hep sevdim, hiç ödün vermedim.
Bu ne talihsizlik murada ermedim.
İşgüzarlığın böylesini görmedim.
Suçsuzum! Hâkim bey, ver özgürlüğümü...

Ahmet’im kimseye kem gözle bakmadım.
Bir kul incitmedim, canını da yakmadım.
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Ben belime asla silah bile takmadım.
Suçsuzum! Hâkim bey, ver özgürlüğümü...

28.02.2000
Ahmet Dut

Ahmet Dut
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Adam Desinler

El atına binen çabuk inermiş.
Bir yiğidi, tek acı söz yenermiş.
Yalancının mumu, yatsı sönermiş.
Doğru ol da sana, adam desinler.

Uyuşukluk maraz olur bedene.
Korkaklık zillettir, çekip gidene.
Kendisi de kula kulluk edene.
Köle olma sana adam desinler.

İncitme kimseyi sana darılır.
Nefret, fitne tohumuyla karılır.
Zehirden sözlerle, nere varılır.
Tatlı kelam eyle, adam desinler.

Bîtaraf olma kalırsın arada.
Hata olmaz mahşerde ki darada.
Kaç günlük ömrümüz kaldı şurada.
Say sayabilirsen adam desinler.

Ahmet’im etrafım daracık kafes.
Çırpınırım asla alamam nefes.
Haykırmadın daha, çıkarmadın ses.
Çığlık kopar sana adam desinler...

15.03.2005

Ahmet Dut
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Affetmem Asla

Topluma nifak tohumu atana.
Ortalığı, toz dumana katana
Sonra da yan gelip, keyif çatana.
Hakkım helal etmem, affetmem asla.

Milli iradeye sesiz kalana.
Onca feryatlara sağır olana
İtibar eylersen yalan dolana
Hakkım helal etmem, affetmem asla.

Desiseler ile kumpas kurana
Sonra adamı sırtından vurana
Ant olsun dinime, hem de kurana
Hakkım helal etmem, affetmem asla.

İdam ipini, sarmazsan beline
Sahip olmazsan, elin ile diline
Sözlerim aşikârdır, böyle biline
Hakkım helal etmem, affetmem asla.

Adaleti eğer rafa koyarsan
Zulme boyun eğip, hatır sayarsan
Haram lokma ile bir gün doyarsan
Hakkım helal etmem, affetmem asla.

Cüceyi dev, devi cüce yaparsan
Kula kul olup ta ona taparsan
Hak yolundan, başka yola saparsan
Hakkım helal etmem, affetmem asla.

Peşkeş çekme, sakın ola vatanı
Kov ülkenin çakıl taşın satanı
Unutursan, eğer şehit atanı
Hakkım helal etmem, affetmem asla

Ahmet im dostunu çok iyi tanı
Cennettir aziz vatanın her yanı
Uğruna feda etmezsen bu canı
Hakkım helal etmem, affetmem asla
04.07.2006

Ahmet Dut
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Affetmez Beni

Bakmayın siz benim zevk-i sefama
                                   Ne Allah affeder ne kullar beni.
                                   Şöyle bir göz atsam hesap sayfama
                                   Ne Allah affeder ne kullar beni.

                                   Enaniyetle sürersem saltanat
                                   Germezsem müşküle kol ile kanat
                                   Hem cimri olursam hem de çok inat
                                   Ne Allah affeder, ne kullar beni...

                                   Kuzuyu kurda emanet edersem
                                   Husumet besleyip hep kin güdersem
                                   Kafama  bir kurşun sıkıp gidersem
                                   Ne Allah affeder, ne kullar beni

                                  15.11.2006

Ahmet Dut
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Anne

Düzenleniyor.....

Ahmet Dut
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Anne

Izdırap içinde oldum muzdarip
Hiç kimse derdimi bilmiyor anne.
Yetim kaldım,perişanım,hem garip
Göz yaşımı kimse silmiyor anne.

Kasvetli bulutlar üstüme çöker
Gökyüzü ağlayıp yaşını döker
Bu ıstırap hepten iflahım söker
Talihim bir türlü gülmüyor anne.

Kaç defa yıkılıp,düşsem de yere
Olsada her yanım hep yara bere
İstemem olmasın tabipler çare
Beklerim ecelim gelmiyor anne.

Sensin bu gönlümün huzur limanı
Şüphesi yok bunun, olmaz gümanı
Belki yakın hakka vuslat zamanı
Dilemezse yaprak solmuyor anne.

Hancı gidip, han kalıyor yerinde
Bıraktığı acılar çok derinde
Hep böyle olmazmı, her seferinde
Gidişin dönüşü olmuyor anne...

08.02.2007

Ahmet Dut
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Baba

Baş olmazsa ayak olmazmış meğer
Sen gittin ya düzen bozuldu baba.
Haykırsam feryadım ta arşa değer
Dinmedi göz yaşım süzüldü baba.

Ben yanarım yaralarım küllenir
Çaresizlik üstümüze hüllenir
El alemin bahçeleri güllenir
Viran oldu bizim bağımız baba.

Bahçemizde şeyda bülbül ötmüyor
Bitsin bu ayrılık desem bitmiyor
Ilık pınar buğulanıp tütmüyor
Çakal doldu bizim dağımız baba.

Utanmazlar ıssız buldu meydanı
Döne döne kırıyorlar gerdanı
Edepsizlik bak kuşatmış her yanı
Hendek atlamadı çağımız baba.

Ahmedim tükendim ben yana yana
Dilerim bulanmaz ellerim kana
Sensizlik ölümden çok beter bana
Yaşayan bir ölü sağımız baba.

                                       10.09.2008

Ahmet Dut
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Bana Sorma

İnsan olmayı çoktan unutmuş,
Onlarca kalabalıklar arasında
Yalnızlığa hüküm giyişimi
Bana sorma!
Bana sorma ne olur.
Anlatamam!
Acıdan çırpınan, yüreğimin halini
Bir görebilsen.
Boğazıma düğümlenen hıçkırıklarımdan
Acze düşen kelimeleri
Ve
Kifayetsiz kalan cümleleri,
Bir anlayabilsen…
Bir duyabilsen! Arşa dayanan feryatlarımı.
Bana sorma ne olur beni.
En azından;
Yalnızlığımı paylaştığım kaldırımlara,
Hıçkırıklarımı yedirdiğim, sokak lambalarına
Ve
Bir de sokaklara sor beni…
Ama bana sorma!
Bir yetimin başını okşarcasına,
Saçlarımı, samimiyetle okşayan.
Dostluğunu ve serinliğini
İliklerime kadar hissettiğim.
Esen yele sor.
Dağlara!
Taşlara!
Yollara! Sor beni.
Sor ki;
Söylesinler sana…
Karanlık ve soğuk gecelerde,
Gökyüzünü üstüme,atlastan yorgan yapışımı,
Buharlaşan umutlarımı,
Ve
Hayallerimin,yerle yeksan oluşunu.
İşte! böyle bir anaforun içinde,
Yalnızlık koynumda çırılçıplak.
Hulasa, her şey benden uzakta,
Ben, her şeyden uzağım…
                                  05.06.2003

Ahmet Dut
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Başım Yukarda..

Açılmış perdeler, başlamış oyun
Kurtlar sofrasında, kuzuyla koyun
Aman efendiler siz yiyin doyun
Ben elimi hakka açar giderim.

Giderim, çok şükür başım yukarda
Giderim ve gözüm kalmaz arkada...

Seyirci olamazdım olup bitene
Aldıramam ayağıma batan dikene
Alçalırsam, son nefesim tükene
Sesimi soluğumu keser giderim.

Giderim, çok şükür başım yukarda
Giderim ve gözüm kalmaz arkada...

Hırsımdan böyle söylerim sanma
Her yüze gülene aman ha kanma
Doğru demiyorsam adımı anma
Dilimi çeneme çeker giderim.

Giderim, çok şükür başım yukarda.
Giderim ve gözüm kalmaz arkada...

Zaman geçer bitmek bilmez bu oyun.
Pürdikkat bakıyor bir sürü koyun.
Kopsa yerinden eğilmez bu boyun.
Başımı yukarda tutar giderim.

Giderim, çok şükür başım yukarda
Giderim ve gözüm kalmaz arkada...

24.11.2006

Ahmet Dut
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Belli Değil

Deli gönlüm, karlı dağlar aşarsın
Yollar belli değil,iz belli değil.
Sen sakarya! dalgalanıp coşarsın
Yokuş belli değil,düz belli değil.

Dost ararken,ordan ora koşarsın
Bentleri çiğneyip,dolup taşarsın.
Değer versen,ihaneti yaşarsın
Düşman belli değil, dost belli değil.

Bu gidişle, çok yokuşlar çıkılır
Kursam bile, hayallerim yıkılır.
Bir kurşun da, sol yanıma sıkılır
Derman belli değil, dert belli değil.

Nifak tohumu ekilirse araya
Merhemde çare olmaz yaraya.
Kalemler verilmiş sanki kiraya
Fikir belli değil,fert belli değil.

Belirsizlik kuşatsa da her yanı
Gerçeklerin asla olmaz gümanı
Ha çıktı çıkacak,canımın canı
Canan belli değil can belli değil.
                                  03.09.2007

Ahmet Dut
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Benziyor

Bahanesiz dost köyüne varılmaz
Eski dostlar şimdi ele benziyor
Yıllar sonra görse bile sarılmaz
Dilleri dikenli tele benziyor.

Zaman geçti,yıllar girmiş araya
Satılmışlar,üç beş kuruş paraya
Utanmazlar uşak olmuş saraya
Bu halleri köleliğe benziyor.

Viran olmuş bağlarımız da talan
Mal,mülk,şan ve şöhret hepisi yalan
Bizi bizden,her şeyimizi çalan
Bir hayduta,haramiye benziyor.

Kullar ilah diye,kula tapıyor
Biri gövde,biri ciğer kapıyor
Her gün ayrı bir kıyamet kopuyor
Dünya sanki cehenneme benziyor.

Müslüman benim adım da sanım da
Bozuklukta yok çok şükür kanım da
Öyle bir sancı ki tam sol yanım da
Üzeri küllenmiş,köze benziyor.

İpimizi ne kadar çok germişler
Zehiri bala katıp da vermişler
Postları batıya doru sermişler
Battıkça da batacağa benziyor...
                 20.04.2005

Ahmet Dut
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Beyaz Atlı Süvari

Başkan oldu değişmedi hiç huyu
Beyoğlunda beyaz atlı süvari.
Hem efendi, hemde çok ağır suyu
Beyoğlunda beyaz atlı süvari.

Sokaklar tarümar geçit vermezdi.
Bu nasıl beyoğlu,akıl ermezdi.
Kimse zorluklara göğüs germezdi.
Omuz verdi,beyaz atlı süvari.

Ufuktan doğdu adalet güneşi.
Gelmedi! Gelmez bir daha eşi.
O halkın çocuğu,halktan bir kişi.
Beyoğlunda beyaz atlı süvari.

Bak işte yürüdü hizmet kervanı.
Pırıl pırıl beyoğlunun her yanı.
Değiştirdi süregelen devranı.
Beyoğlunda beyaz atlı süvari.

Farkı farkettik görüp icraatı.
Daha yoktu temizlik teşkilatı.
Şaha kaldırdı bak işte kır atı.
Beyoğlunda beyaz atlı süvari.

Yollarımız şimdi dahada düzgün.
Dilerim Allahtan olmasın üzgün.
Haktan ve hukuktan ayrılmaz bir gün.
Beyoğlunda beyaz atlı süvari.

Kimi çocuk diye gale almadı.
Yönetilir dendi,oda olmadı.
Doğmamış yetimin hakkın çalmadı.
Beyoğlunda beyaz atlı süvari.

Ahde vefalıdır,kuşku yok bunda.
Bilir,hakka döner yollar sonunda.
Kimsenin vebalin koymaz boynunda.
Beyoğlunda beyaz atlı süvari.

Bilirim eğilmez, ama kırılır.
Hiç kimseye ceza vermez darılır.
Davasına dört el ile sarılır.
Beyoğlunda beyaz atlı süvari.

Onu böylesine iyi tanıdık.
Hepimiz bir bedende canıdık.
Zulme boyun eğip alkışlamadık.
Serdar oldu,beyaz atlı süvari.

Bir çok eserini demedim daha.

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hesap etsen asla biçilmez baha.
Bu günün işin,bırakmaz sabaha.
Beyoğlunda beyaz atlı süvari.

Adam gibi adam,Adamın hası.
Ahlâkı miras bırakmış babası.
Mazluma bir destek olmak çabası.
Gayret eyler beyaz atlı süvari.

Kimselerin hiç olmasın tasası.
Halka hizmet,Hakka hizmet yasası.
Anlar isen uzun lafın kısası.
Tarih yazar beyaz atlı süvari.

Sen işinin ehli,iyi ustasın.
Fatihin istanbulu fethettiği yaştasın.
Hazırlamış önceden yol haritasın.
Beyoğlunda beyaz atlı süvari.

Yolun açık olsun Yiğit Kardeşim.

16.09.2004

Ahmet Dut
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Beyoğlu Başkentim

Kıyas etme başka yere benzemez
Beyoğlu gönlümün başkenti benim.
Görenler,bakıp da geçip gidemez
Beyoğlu gönlümün başkenti benim.

İki oda bir salon hücre gibi dam
Hiç bitmez kendimle,bu benim kavgam
Burda çiçeklendi o kutsal sevdam
Beyoğlu gönlümün başkenti benim.

Selam olsun,sevgiler; kucak kucak
Bana da kuruldu, sonunda bir ocak
Burası elbet, son durak olacak
Beyoğlu gönlümün başkenti benim.

Cehalet başlara  çorap da örmüş
Mazide çok kara günlerde görmüş
Kininde nefretinde defterin dürmüş
Beyoğlu gönlümün başkenti benim.

İblis  suratını asıp darıldı,
Kör oldu gözü, bacağı  kırıldı
Küs olanlar, birbirine sarıldı.
Beyoğlu gönlümün başkenti benim.

Sırtını yaslamış  gavur dağına
Bülbül konar bahçesine bağına.
Gider olduk,  ilerleme çağına
Beyoğlu gönlümün başkenti benim.

Kopardık dogmanın dikenli telin
Amblem de yaptık,mamutun heykelin
Haksızsam söyleyin, bir görün gelin
Beyoğlu gönlümün başkenti benim.

Ne o bensiz ne ben onsuz olurum
Temiz havasında hayat bulurum
Bülbül misali vatan der dururum
Beyoğlu gönlümün başkenti benim.

Umut yeşerdi, ızdırap çölünde
Balıkta tutarız, gavur gölünde.
Meyveler dalında, kopmaz gülünde
Beyoğlu gönlümün başkenti benim.

Ok yaydan çıkmadan almalı tedbir
Olmasın kimsede,  kuruntu  kibir
Ayrı gayrı edemem,hepsi de bir
Beyoğlu gönlümün başkenti benim.

Ahmedim bu sevda tarif edilmez
Canda cananda bırakıp gidilmez
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Bu benim aşkım hiç fark edilmez
Beyoğlu gönlümün başkenti benim...!

Ahmet Dut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bırakmadı Yakamı

Talihsizlik dolu dizgin peşimde
Kara günler bırakmadı yakamı
Dünya yanar bıraksam ateşimde
Kara günler bırakmadı yakamı.

Gece yarısı kapımı çaldılar
Postallarla odamıza daldılar
Topladılar kitapları aldılar
Kara günler bırakmadı yakamı.

Sıkı sıkı bağladılar gözümü
Gale bile almadılar sözümü
Çoktan bulmuşlardı zaten çözümü
Kara günler bırakmadı yakamı.

Ellerime kelepçeyi vurdular
Sorgumda suali çapraz sordular
Engizisyon mahkemesin kurdular
Kara günler bırakmadı yakamı.

Başucumda marksistleri övdüler
Allahıma kitabıma sövdüler
Ruhum işkencede,cismim dövdüler
Kara günler bırakmadı yakamı.

Fikri düşünceyi hep suç saydılar
Dört duvarda yıllarımı çaldılar
Neyim var neyim yok hepsin aldılar
Kara günler bırakmadı yakamı.

Kara bulutlar sarınca her yanı
Unuttuk çoktan yatağı yorganı
Getirdiler sehpa ile urganı
Kara günler bırakmadı yakamı.

Ahmet Dut
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Bir Adam Görsün

Gayret eyle isbatla ha sen seni
Herkes adam gibi bir adam görsün.
Fırsat sende eğdirme ha enseni
Meydan, adam gibi bir adam görsün.

Özgüvenin sakın ola yitirme
Zamanını boş şeylerle bitirme
Sılayıda hiç aklına getirme
Gurbet adam gibi bir adam görsün.

Tarihe sende bırak bir izini
Kızın dövmeyen, dövermiş dizini
Ahde vefa göster,tutup sözünü
Namert adam gibi bir adam görsün.

Gerçekci ol, hayallere sarılma
Surat asıp hiç kimseye darılma
Dost acı söylermiş, aman kırılma
Düşman adam gibi bir adam görün.

Hırsınan kalkarsan,eylersin zarar
Afaki söyleme etme itibar
Hem efendi ol,hemde çok kibar
Maraş,adam gibi bir adam görsün.

Her anım seninle,çok da özlerim
Gelir diye yollarını gözlerim
Kulağına küpe olsun sözlerim
Maraş adam gibi bir adam görsün.

30.11.2007
Ahmet Dut

Ahmet Dut
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Bir Şeyler Söyle

Karagözlüm neden geldik bu hale
Yüzüme bakıp da bir şeyler söyle.
El sözüne uyma almadan gale
Yüreğime akıp da bir şeyler söyle.

Kerem oldum sevdan ile yanarım
Ben seni sadece,benim sanarım
Göz yaşım içime akar kanarım
Ya gel bana,yada bir şeyler söyle.

Bak seçemez oldum,akla karayı
Kurban olam,uzatma gel arayı
Sen sararsın bu onulmaz yarayı
Ya sar,yada bana bir şeyler söyle.

Yıllar geçer ben hep seni ararım
Hiç usanmam,her gelene sorarım
Sana uzanacak,eli kırarım
Ya sor sende,yada bir şeyler söyle.

Ne söylersen söyle,intizar etmem
Bu ocaksız evin,kapısın yitmem
Ben seni almadan,bir yere gitmem
Ya gel bana,yada bir şeyler söyle...
                       01.12.2006

Ahmet Dut
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Bu Haline Şaşırdım

Görmeyeli Çok değişmiş hallerin
Hayret ettim, bu haline şaşırdım.
Esiyor başında kavak yellerin
Hayret ettim, bu haline şaşırdım.

Hep ayrı makamdan, çalar tellerin
Kaş yaparken, göz çıkarır ellerin
Çok uzamış, zehir saçan dillerin
Hayret ettim, bu haline şaşırdım.

Etekler zil çalar, bozulmuş ayar
Söz verir sonrada ahdinden cayar
Herkes hatırını bir başka sayar
Hayret ettim, bu haline şaşırdım.

Dereyi geçip bulmuşsun gölü
İmkansız yeşermez gönlümün çölü
Sayende oldumda, yaşayan ölü
Hayret ettim, bu haline şaşırdım…

06.01.2007
Ahmet Dut

Ahmet Dut
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Bu Ülkenin Huzurunu Bozmayın

Gaflette olanlar artık uyansın.
Bu ülkenin huzurunu bozmayın.
El ele vererek hakka dayansın.
Bu ülkenin huzurunu bozmayın.

Ayrılığa dayanamaz hiç özüm.
Her işe birlikte bulunur çözüm.
Dalâlet içinde olana sözüm.
Bu ülkenin huzurunu bozmayın.

Bize bizden başka asla dost olmaz.
Kimsenin ettiği yanına kalmaz.
Bu ne garabet akıllar hiç almaz
Bu ülkenin huzurunu bozmayın.

Tuzak da kursanız biter bu oyun
Bu millet uyandı sanmayın koyun
Kopar da yerinden eğilmez boyun
Bu ülkenin huzurunu bozmayın.

Sırtımızda hançer gümandanmıdır
Mekandan mı yoksa zamandanmıdır
Bunca rezaletler imandanmıdır
Bu ülkenin huzurunu bozmayın.

Nasıl taşırsınız onca vebali
Basiretli olan görür bu hali.
Ehad! Ehad! diyor, cümle ahali.
Bu ülkenin huzurunu bozmayın.

17 Aralık 2013
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Ciğerparem

Biliyor musun Ciğerparem.
Aslında ben çok şanslı bir babayım.
Ne mutlu bana ki;
Sesiyle soluğuyla avunduğum bir evladım var.
Biliyorum utanırsın, hicap edersin.
Övgüden rahatsızlığını unutmadım.
Aslında hep seni yazıyorum hece hece.
Hep seni okuyorum, mısra mısra.
Kırık dökük cümlelerle ifadesi mümkün olmayan,
Bir duygu nehri olup akıyorum sana doğru.
Seni seviyorum demek, klişe geliyor bana.
İllaki; alıp bağrıma basmalıyım.
Sıkı sıkı sarılmalıyım sana.
Sen babam demelisin, Ben CİĞERPAREM…

Hasretim sona ermez biliyorum.
Biliyorum ayrılık rüzgârları acı acı esecek.
Biz yine efkârlı gurbet türküleri dinleyeceğiz.
Yine kalemimiz hüzün dolu şiirler yazacak.
Belki de ıslanacak gözyaşımızla, O beyaz kâğıt.
Ama biz yine de duruşumuzu bozmayacağız.
Dualarımızı göndereceğiz aynı adrese.
Sen babam diyeceksin, Ben CİĞERPAREM…

Biliyor musun Ciğerparem.
Ben senin en çok da erdemli duruşunu seviyorum.
Hani O Efendi, kibarlık abidesi yanın var ya,
Saygıdan dirhem bile taviz vermeyen.
O naif yönünü seviyorum.
Ben senin bir de kavgana sevdalandım.
Huzur, barış, inanç ve kardeşliğin kavgasına.
Kimi zaman mısraların düşer, uyuyan yüreklere.
Bir top güllesi gibi, gelir oturur.
Kaleminden dökülen her cümle,
Adres sormayan kurşun misali;
Gelir ve hedefi tam da on iki den vurur.
Sen canım BABAM dersin.
Ben canım CİĞERPAREM.

13.03.2015
Ahmet Dut

Ahmet Dut
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Döküldü Yıldızlar

Zemheri ayında, bir gece yarısı
Uykularım firarda,bedenim yorgun
Gök kubbe üstüme çöktü çökecek
Her şey çözümsüz bilmece sanki
Ertelerken umutlarımı yine sabaha

Buğulandı gözlerim.
Yer gök feveranlar kopardı o gece.
Ay karardı,bir bir döküldü yıldızlar.

Yavaşça doğrulup kalktım yerimden.
Kararsız adımlarla çıktım yolaktan.
Attım yorgun bedenimi yollara.
Yağmur çiseliyor ince ince.
Toprak henüz suya kanmamış
Kokusunu geceye karıştırıyor
Hazan yaprakları düşerken yere.
Önce derin bir nefes çekip
Hapsettim ciğerlerime

Buğulandı gözlerim.
Yer gök feveranlar kopardı o gece.
Ay karardı,bir bir döküldü yıldızlar.

Hantallaşıyordu gittikçe adımlarım
Taşıyamaz olmuştu ayaklarım yükünü
Ana kucağına sokulur gibi,bıraktım kendimi.
Topraksı bir gecenin kollarına.
Yalnızlık koynumda çırılçıplak.
Dalıp dalıp giderken uzaklara...

Buğulandı gözlerim.
Yer gök feveranlar kopardı o gece.
Ay karardı,bir bir döküldü yıldızlar.

Karanlığı sarmalarken kollarım.
Sessiz çığlıklarım topyekun
Arşa merdiven dayadı.
Belkide birazdan şafak atacak.
Aşina olduğum,
kaldırım taşlarıyla buluştu ayaklarım.
Hıçkırıklarımı yedirdim sokak lambalarına.
Tükenmiş umutların,
Kırılmış hayallerin ardından
Bakıp bakıp dururken;

Buğulandı gözlerim.
Yer gök feveranlar kopardı o gece.
Ay karardı,bir bir döküldü yıldızlar.

                    02.11.2007
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Dönüpte Bakmam

Anmasam da olur,artık adını
Geriye dönüpte, bakmam bir daha.
Bulmasam da, hiç bir şeyde tadını
Geriye dönüpte bakmam bir daha.

Bir bilsen, ne kadar kırıldım sana
Talihim bir türlü, gülmedi bana
İstersen halime gül, kana kana
Geriye dönüpte bakmam bir daha.

Belkide gülerim, dedim bu defa
Ömrümde zaten, sürmedim bir sefa
Aldığım her nefes, olsada cefa
Geriye dönüpte bakmam bir daha.

Erişsen de, gani gani rahmete
Boşuna yorulup, girme zahmete
Neler ettin neler, garip ahmet'e
Geriye dönüpte bakmam bir daha...

                                        04.06.2007

Ahmet Dut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dünü Ararım

Peşpeşe dizilmiş bak yalanları
Baş tacı edilmiş ırz düşmanları
Çok özledim o eski zamanları
Ben bu günü değil,dünü ararım.

Eskiye özlem duyduğum şu anda
Belli olmaz olmuş,dost da düşmanda
Yalan dünya denen şu fani handa
Ben bu günü değil dünü ararım.

Yokuş çıkıyorsak, varırız düze
Hasretim riyasız sade bir yüze
Arifler anlar ne hacet söze
Ben bu günü değil dünü ararım.

Ne yapsak ne etsek,hatır saymazlar
Göreceksin,adam yerinede koymazlar
Vampirler asla kana doymazlar
Ben bu günü değil dünü ararım.

Ahmetce yazarım,budur niyetim
Yok kimseye ödeyecek diyetim
Daha kaç çocuğumuz kalacak yetim
Ben bu günü değil dünü ararım.
                  26.11.2006
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Ertelense Diyorum

Diken tarlasında hiç gül bitermi
Gül olmazsa dalda bülbül ötermi
Ömürlük aşkıma süre yetermi
Bu ayrılık ertelense diyorum..

Bilmelisin sensiz nefes alamam
Aç kapıyı,başka kapı çalamam
Bir an bile senden ayrı kalamam
Bu ayrılık ertelense diyorum.

Gurbet olur iki gönül arası
Azar şimdi sol yanımın yarası
Bir daha gelirmi,vuslat sırası
Bu ayrılık ertelense diyorum.

Aramızda karlı dağlar olacak
Bulgur,bulgur yaş gözüme dolacak
Ahmet yine saçlarını yolacak
Bu ayrılık ertelense diyorum...

12.12.2006

Ahmet Dut
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Geldim

Bu gün hüzünleri atıp kenera
Felekten bir gece çalmaya geldim
Bu sevda benide götürür nara
Tutup da kolundan almaya geldim.

Ne evim ne barkım, ne ocağım var
Bu yüzden başıma, dünya gelir dar
Dola kollarını, gel boynuma sar
Ömür boyu sende kalmaya geldim.

Hilkat garibi, bir kulum bende
Derdinden divane oldum sayende
İnsaftan eser hiç yokmu sende
Başımı belaya salmaya geldim.

Bir gün dünyanın direği sökülür
Ay bölünür yıldızlar da dökülür
Nedamet duyarsan, boynum bükülür
Aşkın deryasına dalmaya geldim…

21.01.2007

Ahmet Dut

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gider

Dost olur sanmaha her gülen yüzü
Düşersen bir günde el olur gider
Görürmü sanırsın her bakan gözü
Göz yaşların öyle sel olur gider.

Silkelenip şöyle, kendine baksan
Umut tohumunu kalplere atsan
Sakarya misali ayağa kalksan
Filizlenir bir gün dal olur gider.

Kusura gece ol vurmadan yüze
Tut kolundan sahip çık sen öksüze
Meydan verme devrilecek köksüze
Dibinden sökülüp, yıkılır gider.

Dengin olmayanla sakın yarışma
Hakkı haklıya ver,başka karışma
Varid olunca, beklenen duruşma.
Zalimden de zulmü,sorulur gider.

Bu suskunluk korkaklıktan olmadı
Kimse beni,adam bile sanmadı
Ben yandım,başka birisi yanmadı
Bu yangında külüm,savrulur gider.

Ahmetce hakkı bil,zillete düşme
Merhem ol yaraya amanha deşme
Oluğundan nur akan güzel çeşme
Sular gönülleri,yeşertir gider.
                                     08.05.2003
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Görmedim

Neden böyle sular yokuşa akar
Biri yerken biri,uzaktan bakar
Derlerki kıyamet hep böyle kopar
Böylesine enaniyet görmedim.

*
Ütopik şeylere sendemi kandın
Ateş değil,sen topraktan bir candın
Acaba milleti aptalmı sandın
Böylesine bir kehanet görmedim.

*
İcabı ne bulunduğun makamın
Söz dinledik olmasada sakalın
Kulu olduk kapındaki çakalın
Böylesine bir esaret görmedim.

*
Olsaydı da elbisemiz yamalı
Olmalıydık davamızın hamalı
Körmü etti bizi, bu dünya malı
Böylesine bakar körü görmedim...

*            10.12.2006

Ahmet Dut
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Gözümde Tütüyor

Geçmişimde bir teselli ararım
Özlemimi senelere sorarım
Sen olmazsan ben boşluğu sararım
Canlı cismin hep gözümde tütüyor.

Garbi olup yüreğime esersin
Sen kime gücendin,böyle küsersin
Neden benden selamını kesersin
Tebessümün hep gözümde tütüyor.

Yuva kuracakken kestiler dalı
Yeniden yapmaya bulamam çalı
Gönlümün gülüsün sen oğul balı
Dikenlerin hep gözümde tütüyor.

                                27.11.2006

Ahmet Dut
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Habersiz

Denize düştüm yılana sarıldım.
Eğilmedim ama çoktan kırıldım
Beni benden edenlere darıldım
İpin kıran kaçıp gitti habersiz.

Kanadı kırılmış bir kelebeğim.
Sevmekti,sevilmekti ancak dileğim.
Bir zamanlar bükülmezdi bileğim
Şimdi ise kol bedenden habersiz

Neler geldi eğilmeyen başıma
Su katıldı benim pişmiş aşıma
Merdiven dayadım kemal yaşıma
Senelerde geçti gitti habersiz.

Öyle bir yazgı ki beni de aşar.
Herkes atın almış dörtnala koşar.
Benimde çehremde bulutlar coşar.
Yağmur yağar yüreğime habersiz.

Hep bana der çok sıkıdır elleri
Ne acayip çok tuhaftır halleri
Kuru bir selama dönmez dilleri
Zehir damlar sözlerinden habersiz.

Sanırdım çeşmeden testim dolacak
Çatlamış dudaklar suya kanacak
Sandım ki elemler bir son bulacak
Yolun sonu başa döndü habersiz.

Ahmet’im bir dala uzanamadım
Bülbül misali güle özenemedim
Şehadeti istedim bezenemedim
Umutlarım uçtu gitti habersiz...

Ahmet Dut
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ılık Pınar

Bizim pınar ılık akar
Akışı sinemi yakar
Aynı kandan olan canlar
Neden bize hep hor bakar.

Ilık pınar buğulanır
Suyu bahçeleri dolanır
Hele bir sorun anama
Neden karalar bağlanır.

Toz oldum yola serildim
Beyoğlunu vatan bildim
Şimdi bakın şu halime
Ne öldüm nede dirildim.

Katmerlenir acılarım
Hiç dinmiyor sancılarım
Vakti gelen çoktan gitti
Hani nerde hancılarım.

Ne derlerse boyun büktük
Açlık sınırına düştük
Biz hayata çoktan küstük
Desem bile söylenmiyor.

Yolum uzun dikeni çok
Ne sırtım pek ne karnım tok
Bu dünyanın düzeni yok
Değiştirsem düzelmiyor.

Gelmedi yerine ahtım
Benimde devrildi tahtım
Ne kadar karaymış bahtım
Gülem desem gülünmüyor.

Anladınmı ılık pınar
Bak yıkıldı koca çınar
Bir dokunsan yaram kanar
Saram desem sarılmıyor.

Yeter ahmet bu sitemler
Feryadını kimler dinler
Nerde o eskisi günler
Arasam da bulunmuyor...

Ahmet Dut
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İstikamet Çizemez

Ölmeden ölümü çoktan öldürdük.
Kimse Bize  İstikamet Çizemez.
Ne böldük vatanı, nede böldürdük.
Kimse Bize  İstikamet Çizemez.

Türkiyeme köpekler göz koyunca
Öfkemiz uzandı Fırat boyunca.
Söz konusu aziz vatan olunca.
Kimse Bize  İstikamet Çizemez.

Bu büyük oyunu elbet bozarız.
Dere tepe dinlemeyiz tozarız.
Tarihe bir daha destan yazarız.
Kimse Bize  İstikamet Çizemez.

Terör belasından bu millet bıktı.
Hainler mermiyi sırtıma sıktı.
Yetti canımıza,ok yaydan çıktı.
Kimse Bize  İstikamet Çizemez.

Havlayıp dursun köpek sürüleri.
Yola devam! İstikamet ileri!

08.01.2017

Ahmet Dut
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Kalmadı

Hayatı dopdolu yaşamak varken
Şu yalan dünya da, gözüm kalmadı.
Miadım da doldu, huzur ararken.
Söyleyecek, bir tek sözüm kalmadı.

Zeminler çok kaygan, üstünde kızak
Acıyı kuşandım, şefkat çok uzak.
Her yer de bir pusu, her yerde tuzak.
Gidecek bir yönüm, yolum kalmadı.

Hazan oldu, hem baharım hem yazım.
Allah'ım sanadır ancak niyazım.
Yokuş' mu çıkmak hep alın yazım.
Dermanım, takatim, gücüm kalmadı.

Coştum yine, ama çağlayamadım
Gönlümü bir yere bağlayamadım
Yaslanıp sinene ağlayamadım
Gözümden dökecek, yaşım kalmadı.

Umutlarım bitti, ben de tükendim.
Kuru dallar gibi, hep sürüklendim.
Vuslatı beklerken, hasret yüklendim.
Kavuşmaya ihtimal de kalmadı...

Ahmet Dut

Ahmet Dut
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Kara Günler

Talihsizlik dolu dizgin peşimde
Kara günler bırakmadı yakamı
Dünya yanar adeta ateşimde
Kara günler bırakmadı yakamı.

Gece yarısı kapımı çaldılar
Postallarla odamıza daldılar
Topladılar kitapları aldılar
Kara günler bırakmadı yakamı.

Çoktan bulmuşlardı zaten çözümü
Gale bile almadılar sözümü
Sıkı sıkı bağladılar gözümü
Kara günler bırakmadı yakamı.

Ellerime kelepçeyi vurdular
Sorgumda suali çapraz sordular
Engizisyon mahkemesin kurdular
Kara günler bırakmadı yakamı.

Başucumda marksistleri övdüler
Allahıma kitabıma sövdüler
Ruhum işkencede,cismim dövdüler
Kara günler bırakmadı yakamı.

Fikri düşünceyi hep suç saydılar
Dört duvarda yıllarımı çaldılar
Neyim var neyim yok hepsin aldılar
Kara günler bırakmadı yakamı.

Kara bulutlar sarınca her yanı
Unuttuk çoktan yatağı yorganı
Getirdiler sehpa ile urganı
Kara günler bırakmadı yakamı

03.02.2000

Ahmet Dut
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Katlanmayı Bilirim

Yeterki mutlu ol,er muradına
Her acıya katlanmayı bilirim
Öfkeme efendi olmak adına
Her sancıya katlanmayı bilirim.

Oturan taşları yerinden sökme
Başını eğipde sakın diz çökme
Gül açsın dalında,yaprağın dökme
Dikenine katlanmayı bilirim.

Savur saçlarını garbi yeline
Aman düşme,bir zalimin eline
Dönse de göz yaşım bahar seline
Tufanına katlanmayı bilirim.

Ruhum dört duvara mahkum olsada
Ömrüm de böylece, geçip solsada
Kar yağsa saçıma,aklar dolsada
Ben her şeye katlanmayı bilirim...
                                   10.01.2007
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Kıyamda Kal Eğilme

Şu dünyanın türlü türlü hali var.
Sabır eyle kıyamda kal EĞİLME !
Yurt olmaz bizlere başka bir diyar.
Sabır eyle! Kıyamda kal! EĞİLME !

 Unutmaz meydanlar Onbeş temmuzu.
Yetim kaldı nice körpecik kuzu
Asılacak apo fetö soysuzu.
Sabır eyle! Kıyamda kal! EĞİLME !

Koynumuzda beslemişiz yılanı.
Takiyyeci hep söylemiş yalanı.
Allah'ında elbet vardır planı.
Sabır eyle! Kıyamda kal! EĞİLME !

Ne yumşak başlıyız ne uysal koyun
Ser veririz asla eğmeyiz boyun
Ha bu gün ha yarın bozulur oyun
Sabır eyle! Kıyamda kal! EĞİLME !

Devlet başa diyordu bizim binbaşı.
Şaşırdık! Sel oldu gözlerin yaşı.
Sırtından vurur mu gardaş gardaşı.
Sabır eyle! Kıyamda kal! EĞİLME !

İstiklâl! Bak saydım tam da üç hece.
Ne tiyatro ne de girift bilmece.
İki yüz elli şehit var o gece.
Sabır eyle! Kıyamda kal! EĞİLME !

Türk milleti destan yazar çağlara.
Çakalları sığdırmayız dağlara.
Aşikar olsun bu sözüm sağlara.
Sabır eyle! Kıyamda kal! EĞİLME !

Ahmet neylesin beden de bu canı.
Yerde kalmayacak şehidin kanı.
Sahipsiz sanmayın sakın vatanı.
Sabır eyle! Kıyamda kal! EĞİLME !

Ahmet Dut
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Mahkum Ettiniz

Özgürlük savaşın kazanacakken
Beni dört duvara mahkum ettiniz
Tam umut dalına uzanacakken
Beni mutsuzluğa mahkum ettiniz.

Çevirip sayfayı,bir bir okudum
Hep ince eleyip,sıkca dokudum
Gergin yaydan fırlayacak okudum
Sadak torbasına,mahkum ettiniz.

Hani inananlar kardeştir derdik
Ekmeği bölüşüp,soğanla yerdik
Bahaneler çok ipede un serdik
Arslanı kediye mahkum ettiniz.

Lüzumu yok ne görünün,ne görün
Araya birde dikenli tel örün
Artık ne haliniz varısa görün
Beni yalnızlığa mahkum ettiniz.

Bundan böyle asla sizi övemem
Kader deyip,hep dizimi dövemem
Terbiyem müsade etmez sövemem
Dilimi çenemde mahkum ettiniz...
                                01.02.2000

Ahmet Dut
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O Zaman

Hep sürünüp, kalkmaz isen ayağa
Dost üzülür,düşman güler o zaman
Şamar yeyip alışırsan dayağa
Dost üzülür,düşman güler o zaman.

Ağzın kaldırıp,bakarsan havaya
Çakal sürüleri de iner ovaya
Sarılmazsan inandığın davaya
Dost üzülür,düşman güler o zaman.

Damah edersen,pula paraya
Makam mevki,girer ise araya
Baykuşlar tünerse bir gün saraya
Dost üzülür,düşman güler o zaman.

Unutursan eğer,hatır sormayı
Marifet sanarsan onur kırmayı
Giysen bile libas diye sırmayı
Dost üzülür,düşman güler o zaman.

Hep böyle gider,sanarsan bu sürek
Bunca zulme dayanamaz ki yürek
Ben senin gemin de çekersem kürek
Dost üzülür,düşman güler o zaman...
                      02.12.2006

Ahmet Dut
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Objektif Bakış

Olan olmuştu, vurgun yemiştim sanki.
En dibe vurmuştum.
Sütüm dökülmüş ve benim halim çok harap.
Hâlbuki en ince ayrıntılarına kadar öğrenmiştim,
Kendimi mutlu etmeyi ve efkârıma galebe çalmayı.
Ama nafile demiyorum çünkü;
Özenle yaşamımdan damıttığım, elimde kalanlara baktım.
Kuşandığım inancım ve zedelenmeyen onurum.
Bir de direnişim ve bozulmayan duruşum.
Yani inadına kıyamdayım hala...

Sefaletin cenderesinde, biçare kaldıysam da
Müteşekkirim ben ona, biraz kırıcı, biraz asabi olsa da.
Hulasa O iyi bir öğretmendir kuşkusuz.
Hayatta öğrendiklerim, ödediğim bedele değer.
Çünkü ben onlarla yaşadım, onlarla “Ben” oldum.
Dün nasıl dayandıysam, bu günde dayanırım.
Sahip olduklarımı düşünürüm ve şükrederim.
Kendime asla acımam, çünkü bilirim;
Bu benim afetim olur, felaketim ve sonum olur…

Hayatın tam da sırtından vurulmuş hayalleri,
Tükenmiş ümitleri, parçalanmış hülyaları ile dolu,
Harp meydanlarında, bıçkın bir delikanlı edasıyla;
Daima benden üstün kuvvetlere karşı savaşmak.
Daima gücümün üstünde bir çaba sarf etmeye, mecbur olmak.
Yoksulluğun engebeli yollarının, keskin virajını dönmek
Hastalık uçurumlarını, sendeleme den yürüyerek geçmek.
Dün den ders çıkartmak ve gerisini unutmak.
Yarının endişesini taşıma dan sığınarak yaratana
Bu günü, ona layık kul ve adam gibi yaşamak.
Hayatı cam kâsesin den, tortularına kadar içmek.
Hiç kimseye özenmeden, gıpta etmeden
Sıkılı yumrukların üniversitesinde, ağır imtihanlar vermek…

Rahat döşeklerin insanları, idrak edemez bunu.
Elbette anlayamaz, bilemesi imkânsız.
Bir musibet, musallat edildiğinde
Onunla mücadele edecek, güç de verilir.
Bizi korkak yapan yarının tehditleri
Kasvetli bulutlar gibi, üstümüzden eksik olmasa da.
Bir gün, güneş doğacak ve bizi boğan karanlığı aydınlatacak.
Dün maziye karışmış, bu gün bu gündür.
Yarını düşünmeye de vakit ayırmam.
Dünün, bu günün ve yarının sorun ve sıkıntılarını
Hiç bir sağlam omuz bile kaldıramaz...

01.01.2005
Ahmet Dut

Ahmet Dut
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Öğrendim Baba.

Bu hayata, hep objektif bakmayı
Sen öğrettin, senden öğrendim baba.
Zifir karanlığa, bir mum yakmayı
Sen öğrettin, senden öğrendim baba.

İnsanı sevmeyi, saygı duymayı.
Mıhlanıp secdeye, emre uymayı.
Helalin den az olanla doymayı
Sen öğrettin, senden öğrendim baba.

Düzenbazın oyununu bozmayı
Haksızlığa kafa tutup kızmayı
Cehaletin, mezarını kazmayı.
Sen öğrettin, senden öğrendim baba.

Tevhîdî çizgide sabit olmayı
Kirli işten uzak, temiz kalmayı
Zalimden mazlumun öcün almayı
Sen öğrettin, senden öğrendim baba.

Fani dünyada ölmeden ölmeyi
Az konuşup hep sadete gelmeyi
Seher vakti, uykularım bölmeyi
Sen öğrettin, senden öğrendim baba.

İzah edip, madde ile manayı
Güzel, çirkin, iyi ve de fenayı
El açıp Allah'a, hamdü senayı
Sen öğrettin, senden öğrendim baba..

Senle geçer, zamanımın her demi.
Bilmiyorum gökte miyim yerde mi
Ben bilmezken, edep ile erdemi.
Sen öğrettin, senden öğrendim baba.

07.11.2005

Ahmet Dut
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Ömür Boyu Unutmam

Tuttum arabamı takas eyledim.
Bu hatayı ömür boyu unutmam
Keşke etmeseydim, bir kez söyledim.
Bu hatayı ömür boyu unutmam.

Hayaller kurarak düştüm yollara
İtimat etmiştim zalim kullara
Güvenmez olaydım bu çakallara
Bu hatayı ömür boyu unutmam

Servis bakımlı çok temiz dediler
Bir kere ciğeri kaptı kediler
Haramiler çok hakkımı yediler
Bu hatayı ömür boyu unutmam

Tat almadım arabaya binince
Dört tane lastiği aldım ilk önce
Terledim volanda sıra gelince
Bu hatayı ömür boyu unutmam

Baskı balatası debriyaj derken
Farlar yanmadı, karanlık çökerken
Tiriger de koptu yol da giderken
Bu hatayı ömür boyu unutmam

Bu sene elim de oldukça dardı.
Sırada enjektör memesi vardı.
Motor takozun da ustalar yardı.
Bu hatayı ömür boyu unutmam.

Hülasa bir hurda yığını aldım
Balata ve diske  şaşırdım kaldım
Hava dan değil, masraftan bunaldım
Bu hatayı ömür boyu unutmam

Hava filtresinin hortumu yırtık
Ön kapıların da gergisi pırtık
Dayanamaz oldum Allah’ım artık
Bu hatayı ömür boyu unutmam

Arabayı, hiç bakıma salmamış
Motorda yağ, antifriz kalmamış
Doğru dürüst nefes bile almamış
Bu hatayı ömür boyu unutmam

Araba başıma belayı açtı.
Mazotu adeta su gibi içti
Masrafım beş buçuk milyarı geçti.
Bu hatayı ömür boyu unutmam

Yedek parçalara biçilmez paha
Arka amortisör patlamış aha
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Bizonları bile demedim daha
Bu hatayı ömür boyu unutmam

Buldular acemi, hem gözü körü
Randımansız hava akış sensörü
Erdin muradına Ahmet sen yörü
Bu hatayı ömür unutma

13/12/2011
Ahmet Dut

Ahmet Dut
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Razıyım

Kararlıyım hiç sözümden caymadım
Ne olduki ben bir cana kıymadım
Sağır oldum söyleneni duymadım
Haktan gelen her şeye ben razıyım.

Bağlasalar ellerimi gözümü
Değiştirmem söylediğim sözümü
Döndüremem o ufuktan yüzümü
Haktan gelen her şeye ben razıyım.

Göz yaşlarım damla damla süzülse
Yollarıma barikatlar dizilse
Kaderime hangi yazı yazılsa
Haktan gelen her şeye ben razıyım.

Doğru derim dokuz köyden kovulsam
Ben böyleyim her kimede sorulsam
Düşe kalka ne kadar da yorulsam
Haktan gelen her şeye ben razıyım.

Gülmesem de,sürmesem de sefayı
Unutmadım asla ahde vefayı
Çekeceksem adam gibi cefayı
Haktan gelen her şeye ben razıyım.

Sattık sarı saman ile öküzü
Kucağıma koydum,kor ile közü
Yanarım söylemem,yalan bir sözü
Haktan gelen her şeye ben razıyım...
                                     11.11.2004

Ahmet Dut
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Sanki

Ne zaman seninle gelsek göz göze
Göz üstünde kaşın, yay olur sanki
Tabip neyler, yaram işlemiş öze
Yüreğim kırılan fay olur sanki.

Bazan içli bir şarkının sözünde
Bazan da o güzel melek yüzünde
Sevda ateşinin korlu közünde
Yana yana her gün ay olur sanki.

Bu zulüm revamı  seven insana
Hiç kimse teselli veremez bana
Dünya bir tarafa, sende bir yana
Kaşın hilal, yüzün ay olur sanki.

Artık iş işten de geçti geçecek
Aklım da başımdan firar edecek
Ahmet ecel şerbetin de içecek
Bitecek ömrüm de zay olur sanki…

20.01.2007

Ahmet Dut
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Sürükleyip Götürür

Umuda bakışın her gecesinde
Özlediğim alemin,az öncesinde
Öyle bir dünya ki; ezan sesinde
Alır beni sürükleyip götürür.

Kırılmasa etrafımdan kafesler
Hasretini solur aldığım nefesler
Ebedi susmayan lahuti sesler
Alır beni sürükleyip götürür.

Yıllar varki aranıpta özlenen
Umutla bakılıp yolu gözlenen
Bir sevdaki,yüreğimde közlenen
Alır beni sürükleyip götürür.

Anlayamadım şu zalim kulları
Virane gönlümün,kırık dalları
Bitmeyen gurbetin tozlu yolları
Alır beni sürükleyip götürür.

Bakın dolmuş işte hesap sayfası
Sonuçta çekilir elbet cefası
Şu dünyanın birkaç günlük sefası
Alır beni sürükleyip götürür.......

Ahmet Dut
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Şanlı Bayrak

Al rengini kanımızdan alıpda
Göklerde dalgalan sen şanlı bayrak.
Hep orada ebediyen kalıpda
Nazlı nazlı dalgalan,sen şanlı bayrak.

Dalgalan her yerde,budur emelim
Dalgalan, gölgende kükreyen selim.

Korkağa biçilmiş kaftandır zillet
Uyuşuk bedeni sararmış illet
Hür yaşar gölgende,bu asil millet
Nazlı nazlı dalgalan,sen şanlı bayrak.

Dalgalan göklerde,budur emelim
Dalgalan, gölgende kükreyen selim.

Rengin solsa akıtırım kanımı
Bu sevdanın yapılamaz tanımı
Gerekirse ben veririm canımı
Nazlı nazlı dalgalan, sen şanlı bayrak.

Dalgalan her yerde,budur emelim
Dalgalan, gölgende kükreyen selim.

Seksen küsür cumhuriyetin yaşı
Oynamaz yerinden bir çakıl taşı
Ha koptu kopacak,çıyanın başı
Nazlı nazlı dalgalan,sen şanlı bayrak.

Dalgalan göklerde,budur emelim
Dalgalan, gölgende kükreyen selim.

Ruhuma işledim ben seni tel tel
İncitemez seni esen karayel
Uzanamaz sana,namahrem bir el
Nazlı nazlı dalgalan, sen şanlı bayrak.

Dalgalan göklerde,budur emelim
Dalgalan, gölgende kükreyen selim.

18/12/2007
Ahmet Dut

Ahmet Dut
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Şehidlerimize Saygılarımla

** Sabır Ver Allahım **

Önce vatan dediler,gayrisini sildiler
Vatanı, candan da aziz bildiler
Albayrağa sarılıp da geldiler
Sabır ver Allahım,sabır ver bize.

Sayılı gün bitmişti, tezkere yakın
Çıktılar dağlara,başladı akın
Kahramanca savaştılar, üzülme sakın
Sabır ver Allahım,sabır ver bize.

Siper edip göğsünü,dilemediler aman
İsmailden sonra şimdi de ramazan
Peşlerinden geldi,uzmançavuş kahraman
Sabır ver Allahım,sabır ver bize.

Bugün, güneşte başka türlü batıyor
Göz yaşları sele dönmüş akıyor
Beyoğluna düşen ateş,maraşıda yakıyor
Sabır ver Allahım,sabır ver bize.

Uçan kuştan bile,hile sezenmiş
On yaşında şehit ismaile özenmiş
Aynı yerde şehedete bezenmiş
Sabır ver Allahım,sabır ver bize.

Akşama doğru bir haber duyuldu
Dediler; Mesut Kahraman da vuruldu
Şehidler kervanı,yola koyuldu
Sabır ver Allahım,sabır ver bize.

Rabbine yürüyor,Şüheda kervanı
En güzel gecedir, o vuslat anı
Seve seve verdiler,tendeki canı
Sabır ver Allahım,sabır ver bize.

Şehadeti bir kere almışlar göze
Ne şiire sığarlar ne destana, ne söze
Söz gemez, içimde küllenen köze
Sabır ver Allahım, sabır ver bize.

Geçit vermez dağları ilerleyerek
Vatan! Namus! ve Albayrak diyerek
Gittiler, şehadet gömleğini giyerek
Sabır ver Allahım,sabır ver bize.

Ahmedim! yüreğim oluyor talan
İnsan gerçek ama şu dünya yalan
Şimdi bizler olduk arkada kalan
Sabır ver Allahım sabır ver bize.

23.05.2005
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Vakti Değil mi?

Ey! Milletim, kulak verin çağrıma.
Birlik olmamızın vakti değil mi?
Ateş düştü ocağıma bağrıma.
Yumruk sıkmamız ın vakti değil mi?

Uyuyan katil hücreler uyandı.
Vuruldu Mehmetler kana boyandı.
Bıçak da kemiğe geldi dayandı.
Birlik olmamızın vakti değil mi?

Hedef olduk ulusal terör hattında
Ülkemiz alenen ateş altında
Kenetlenip de tüm Vatan sathında
Birlik olmamızın vakti değil mi

Sakarya misali coşup taşmanın
Hudutlardan yol bulup da aşmanın
Yetmedi mi yaptıkları düşmanın
Vanminüt demenin vakti değil mi

06.01.2017

Ahmet Dut
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Vurgun Yedi

Taşımaz omuzum hiç bir vebali
Bedenim ömrümden, hep vurgun yedi
Gördünmü bu yaşta, bendeki hali
Yüreğim aşkından, hep vurgun yedi.

Boş yere inanıp, boşuna kandın
Yokluğunda ömrüm solarmı sandın
Damarım da kanım,bedende candın
Canım cananından hep vurgun yedi.

Anmam bir daha da,senin adını
Olsan dünyanın, en güzel kadını
Sevdan da doldurmuş,bak miadını
Gözlerim gözünden hep vurgun yedi.

Arz ettim halimi,getirdim dile
Aklım hiç başıma, gelmez nafile
Böyle yanmış bülbül,o gonca güle
Bülbülüm gülünden,hep vurgun yedi...

24.122006

Ahmet Dut
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Yaranamadım

Can dedim olmadın hiç alakadar
Cananda dedim amma yaranamadım
Mecnunun Leyla yı sevdiği kadar
Sevdim amma,yine de yaranamadım.

Talan oldum kendimi eyledim harab
Viraneye döndüm amma yaranamadım
Ayağının altında bastığın turab
Oldum amma, yinede yaranamadım.

Leylakları gülleri,hep geçtiğin yollara
Serdim amma nedense yaranamadım
Göğsümü gelen her türlü zorluklara
Gerdim amma yinede yaranamadım.

Gel seninle şu dünyada sefayı
Sürem dedim amma yaranamadım
Sana gelen her belayı,cefayı
Çekem dedim yinede yaranamadım.

Hesap ettim beş para etmez senin değerin
Üç aşağı beş yukarı,eksik kalmış eğerin
Görmezden geldiğim yamru yumru her yerin
Temelli kör eyledi de yaranamadım.

Bir özür buldunmu bin bahane ekleyip
Ak kaşık oldun,kabahatini ele yükleyip
Hep çekerim sineme, yıllar var ki bekleyip
Durdum amma,yinede yaranamadım.

Sultan ettim gönlüme öteden beri.
Tez geldi saltanatın acı haberi.
Ekeleyip de yarama tuzu biberi
Kavruldum da yinede yaranamadım.

Sabret gönlüm belki geçecek buda
Allah esirgesin, yardımcın olsun Huda
Fırtınalar kopunca bir kaşık suda
Savruldum da yinede yaranamadım.

Sükut etsen diyorum,yine başlama
Aklına eseni işleyip,her ağacı taşlama
Kurduğun kazanda tam bir haşlama
Oldum amma yinede yaranamadım.

Vallahi bu haller,kimseye kâr etmez
Ne söylesen nafile,asla ar etmez
Bu kadar suda, bu gemi gitmez
Dedim amma yinede yaranamadım.

Hep başlarda ben varım,çektirirsin halayı
Başıma almışımda püsküllü bir belayı
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Artık bekler dururum, okunacak selayı
Bin defa ölsem de yine yaranamam ki...

                                                                                                    01/10/2005

Ahmet Dut
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Yargısız İnfaz

Gözlerime bakda öyle karar ver
Gel beni yargısız infaz eyleme
Seni benim kadar söyle kim sever
Gel beni yargısız infaz eyleme.

Gözlerimde varmı başka göz izi
İzinden çıkanın kırılsın dizi
Ne kadar severdik,öyle biz bizi
Gel beni yargısız infaz eyleme.

Önce adil bir mahkeme kurulsun
Ardından sualler bir bir sorulsun
Suçluysam elime kelepçe vurulsun
Gel beni yargısız infaz eyleme.

Hak etmedim ben bu zulmü ezayı
Yaranamam fethetsem de fezayı
Vereceksen bana uygun cezayı
Gel beni yargısız infaz eyleme.

Sen nebi değilsin,bende ümmetin
Allahım tez göster sen adaletin
Bilmiyorum ama neyse niyetin
Gel beni yargısız infaz eyleme.
                            25.11.2006

Ahmet Dut

https://www.antoloji.com

	Icindekiler
	KAPAK
	.Ver Ozgurlugumu.
	Adam Desinler
	Affetmem Asla
	Affetmez Beni
	Anne
	Anne
	Baba
	Bana Sorma
	Basim Yukarda..
	Belli Degil
	Benziyor
	Beyaz Atli Suvari
	Beyoglu Baskentim
	Birakmadi Yakami
	Bir Adam Gorsun
	Bir Seyler Soyle
	Bu Haline Sasirdim
	Bu Ulkenin Huzurunu Bozmayin
	Cigerparem
	Dokuldu Yildizlar
	Donupte Bakmam
	Dunu Ararim
	Ertelense Diyorum
	Geldim
	Gider
	Gormedim
	Gozumde Tutuyor
	Habersiz
	ilik Pinar
	istikamet Cizemez
	Kalmadi
	Kara Gunler
	Katlanmayi Bilirim
	Kiyamda Kal Egilme
	Mahkum Ettiniz
	O Zaman
	Objektif Bakis
	Ogrendim Baba.
	Omur Boyu Unutmam
	Raziyim
	Sanki
	Surukleyip Goturur
	Sanli Bayrak
	Sehidlerimize Saygilarimla
	Vakti Degil mi?
	Vurgun Yedi
	Yaranamadim
	Yargisiz infaz


