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HAL OLAYIM HALINA
gözleriyin derinliğindeki dalgınlıkta
ıssız yalnızlığın gurbet yıllgınlığı
halde halsizlik dolu halinde
hayatın acımasız bıkkınlığı
sanki sorunlar yumağı
çöreklenmiş yüreğine
kahreder gibisin düne bu güne
müsade et bırak geleyim yaklaşayım yanına
dert ortağı sırdaşın olarak gişreyim zaman anına
hal olayım yada olmaya çalışayım hal dolu halına
istersen istersen eğer baş koyayım yoluna
olmasın gözleriyin derinliklerindeki dalğınlıkta
ıssız yalnızlığın gurbet yılğınlığı
olmasın halinde hallerinde hayatın acımasız bıkkınlığı
çöreklenmesin sorunlar yumağı yüreğine
kahır dolma dününe bu gününe
müsade et bırak geleyim yaklaşayım yanına
kölecioğlu diyor bırak yaklaşayım yanına
can dolu can olayım tatlı canına
hal olayım halde hal dolu halına
bırak yaklaşayım bırak yanına
Ahmet kölecioğlu 16-09-2013
03-07-2018 / 16:11

KÖLECİOĞLU DİYOR GÖR ARTIK
aşkın çocuksu bir masal olmadığı bir gerçek
beynindeki algı gönlündeki duygu yoksunluğu
çocuksulaştırıyorsa bir şey diyemem
mesela sendeki beyin algısı gönül duygusu gibi
sen ne kadar beyinsiz birisin böyle
bir taraftan aşkta uğradığın haksızlığın
kahır dolu karamsarlığında kaderine isyan dolusun
diğer taraftan yüreği gönlü ruhu sevdanla dolu
yanıp tutuşan bir haykırışı görmüyorsun duymuyorsun
beyinsiz mahluk neyin nasıl anlatılması gerekiyor sana
anlaman duyman görmen için
o gönül o yürek o ruh ki bir taraftan seni incitmeme
üzmeme kırmama çabası sarf ediyor
incitirmiyim kırarmıyım korkusu yaşıyor
diğer taraftan sana olan aşkını sevdasını sevgisini
anlatma anlatabilme uğraşı çabası mücadelesi veriyor

zerre kadarda olsa beyin yokmu sende
duygusu karamsarlığın karanlığına düşmüş kadın
çık artık karamsarlıktanda karanlıktanda
gör artık duy artık
kölecioğlu diyor duy artık
diyor kine gör artık
duy sağır artık
gör kör artık
Ahmet kölecioğlu 25-12-2012
03-06-2018 / 10:54

GEL ARTIK
gurbetin uzayan yolları zalım
sabretmek için hiç kalmadı halım
arılar petekte yapıyor balın
yaklaştı gel artık sevdiğim sonum
halin nedir diye ne olur sorman
hasatlarda artık başladı harman
dizimde tükendi kalmadı derman
gel artık sevdiğim verildi ferman
her gün görüyorum dertli rüyayı
hep arıyorum ben güzel hülyayı
yaratsaydım eğer yalan dünyayı
tadardım elbette onda sevdayı
Ahmet kölecioğlu
Noter Onaylı
06-05-2018 / 18:19

KURGU 2
Ay yükseliyor gök yüzü berrak sayısız yıldızlar ışıl ışıl gece sakin
kırlar renga renk çiçekler masum huzurlu bir sessizlik sarmış her yanı
her şey tatlı bir uykuda mışıl mışıl bir ben uyumuyorum birde ateş
böcekleri her tarafta yüzlerce yanıp sönüyor durmadan gök yüzündeki
yıldızlara nisbet yaparcasına
Ben ben üzgünüm ben yalnızım ay ışığının aydınlattığı kırlarda
geziniyor gözlerim bir süre takılıyor bir ateş böceğine dalıyor öylece
ateş böceği yanıp sönüyor birden doluyorum ağlamak geliyor içimden
nedeni belli nedensiz olmaz sen yoksun yanımda yalnızım tek başıma ama
ağlayamıyorum korkuyorum gecenin huzurunu bozmaktan ateş böceklerini
ürkütmekten hıçkırıklarım yüreğimde düğümlenirken bir kaç damla yaş
sessizce süzülüyor yanaklarımdan gecenin huzurunu bozmadan ateş
böceklerini ürkütmeden düşüyor çimlerin üstüne bir çiğ tanesi gibi
usulca

Kanıyor yüreğin kölecioğlu derinden usul usul sessizce yar yanında yok
kaldın bir yetim gibi çaresizce
Ahmet kölecioğlu 10-05 1986
29-04-2018 / 16:23

EMELİN BUYSA
arenada yarış atı değildir sevda
koş koşlarla değildir hayda
yüreğinle ruhundadır önemde fayda
güldür o zaman üzülmeye gerek yoksa
biliyorsan farkındaysan sahtelik çoksa
güne mutluluk dolu dileğin varsa
diyor kölecioğlu diyor dileğin varsa
ele tohumu curuftan eleğin varsa
giydir ruhuma bu aşka yeleğin varsa
geçiyorsun dalganı zaten emelin buysa
Ahmet kölecioğlu 06-05-2012
16-04-2018 / 17:35

DERMAN OLDUN
karlı bir mevsimde rasladım sana
çaresiz derdime derman oldun sen
gönlüm kara yasta kalbim kırıkken
bir çare yüzüme dost gibi baktın
çok karanlık gece soğuktu odam
kaskatı vucudum beynim donmuşken
gözlerim etrafta ışık ararken
bir nur gibi doğdun ısıttın beni
gurbet elde boynu bükük kalmışken
melil mahsun bir köşede beklerken
yaklaştın yanıma tuttun elimden
gam ile gasveti aldın gönlümden
Ahmet kölecioğlu
Noter Onaylı
09-04-2018 / 16:20

CADALOZ SEN
bir gün gelirde kavuşursam sana
vakti zaman o zaman

varlığımı hissederim ben
kavuşur gibi misali bedende ruhuna
olurum öyle nefes aldığımı hissederim
başlarım hayata hemen
diyorum dediğini diyorsan
eğer cadaloz sen
yalan söyleme sıçılmış bokla oynayan
misali böcek kara fatma kılıklı
diyorum sana ben
ismi karafatma böceği bildin mi sen
nerden bileceksin köyden mahrum
sosyetik zottirik
zottirik nedir bildin mi
onuda bilmezsin boş ver
kölecioğlu diyor sen bir zottiriksin
akıl da mantığı yitiriksin
tarzı harekette fıttırıksın
yitiriksin fıttırıksın zottiriksin
Ahmet kölecioğlu 02-05-2012
18-03-2018 / 13:35

BALIKÇILAR
1988 Yılı mevsim yaz aylardan temmuzudu seyhan nehri kenarında bir
ağacın altına oturdum nehri ve etrafı seyrediyordum ikindiyle akşam
arasıydı nehir kenarı olduğu için hoş bir serinlik hafifte esinti vardı
beş altı tanede balıkçı oltalarını atmış balık tutuyorlardı orda
gördüklerimden esinlenerek yazmıştım
BALIKÇILAR
usul usul orta halli akar gelir bir nehir
bir bölümü berilerde göle döner serilir
bir kenarda balıkçılar olta ata eğlenir
karşıdaki küçük tekne süzülerek sallanır
hafif çimli bir burunda bir balıkçı gezinir
ara sıra durur oltasına şöyle bir bakınır
bir balık bazan yolunu şaşırır
takılır oltasına balıkçı sevinir
Ahmet kölecioğlu 1988 Temmuz
15-03-2018 / 18:47

ACELE ET BİRAZ
hadi gel acele et biraz karanlık çökmek üzere
yürümek zor olur gece vakti çalılıklarda
sokak lambaları bulamazsın
ışıklı caddeler yok buralarda
tek aydınlık ay ışığı oda bulutsuz havalarda
zifiri karanlık olur aysız buralarda
alışmak kolay değil yürümek zordur patika yollarda
en rahat keçiler yürür oralarda
alıştığın ortam yok buralarda
kölecioğlu diyor alıştığın ortam yok buralarda
karanlığa kapılıp ta gülüm kalma zorlarda
yürüyemezsin nur tanem yürüyemezsin
çalılıklarla kaplı patika yollarda
Ahmet kölecioğlu 06-07-2010
12-03-2018 / 18:23

KURGU 1
Kavuşmak kavuşmak istiyorum sana
Baharın güneşe soğuğun ateşe kavuştuğu gibi kavuşmak
Buluşmak buluşmak istiyorum seninle
Bülbülün gülle gülün bülbülle buluştuğu gibi buluşmak
Ayışığında buluşmak ay ışığında konuşmak ay ışığında sevişmek
istiyorum seninle ay ışığında
Bahar yağmurlarında seninle ıslanıp yaz güneşinde seninle kurumak kış
gecelerinde seninle ısınmak istiyorum seninle
Seninle her şeyi her şeyi seninle yaşamak seninle paylaşmak her şeyi
sende bulmak sende görmek sende duymak her şeye sende doymak sende
ölmek istiyorum sende ölmek yeniden yeniden sende doğmak istiyorum
istiyorum seni bir nefes gibi almak sende bir nefes olmak sende
seninle yaşamak ama hep senle yaşamak istiyorum
İstiyorum ama yoksun uzaktasın bakıyorum göremiyorum arıyorum
bulamıyorum bulmak istiyorum görmek istiyorum ama yoksun gece
rüyasının gündüz gerçeğinde olmadığı gibi
Olmadığın zaman işte o zaman sensiz ümitsiz çaresiz yapayalnız olmanın
acısını ağlayarak yaşıyorum işte o zaman işte o zaman kendi kendimle
konuşuyorum hemen biliyormusun ne diyorum kendime sabret biraz daha
sabret belki gelir belki görürsün belki belki kavuşursun kahve gözlü
gül yanaklı sıma saçlı fidan boyluna belki sarılırsın tatlı huylu
güler yüzlü sevgi dolu sevdiğine diyorum kendime
Ve bir an bir tatlı sevinç bir tatlı huzur ve bir tatlı sen dolu
veriyor içime ve bir an seni yaşıyorum bir nefes gibi ama ama kısa

sürüyor yaşadığım senin anı ve düşünüyorum hemen sonra geçen her gün
sensiz geçiyor ve bir önceki sensiz geçen güne ekleniyor sensizlik
yeniden yeniden sarıyor sensizliğin üstünü bir kez daha ayrılık
hasretiyle hasret özlemiyle özlem acısıyla acı sızısıyla çörekleniyor
ruhumun taa derinlerine işte o zaman
Oysa ne güzel hayallerim ne güzel düşlerim var daha seninle ilgili
seninle dolu ama ama ne hayal nede düşler gerçeğe dönüyor nede
gerçekler değişiyor her şey aynı sensiz geçmiş günlere sensiz geçen
günler eklenmeye devam ediyor sevgilim
Biliyormusun kölecioğluna bir vurğundur sensiz geçen günler sen
hayalde düşsende kabus dolu rüya olacak sensiz gelecek günler
Ahmet kölecioğlu 02-05-1986
08-03-2018 / 15:59

KÖLECİOĞLU DİYOR BU KADAR BURASI
hep mi dert keder hasret özlem
çile olacak aşka dairimde
kederin katmerlisi acının biberlisi
olmayacak mı yanımda
gönlümün prensesi aşkımın haz perisi
boştur yüreğimde gayrısı gerisi
kök salmış derinlerde sevdiğimin sevdası
gönlümün yüreğimin ruhumun
özlem hasret dolu sevda davası
değiştirmeye çalışacaksan değişmez
uğraşma bendeki sürü davar otlatan
kaval çalan uzun hava dinleyen çoban kafası
güzeldir hemde çok güzel kekik kokan
temiz berrak mis gibi yayla havası
tandırda sacın sıcak bazlaması
renga renk çiçek yonca kaplı verim ovası
yüreğimde kanıyor derin yarası
toprağın en güzel kokusu yeni sürülmüş tarlası
derde dermandır nefes nefes çekilen havası
onun gibidir işte ona benzer gerçek aşkın esas sevdası
kölecioğlu çoktur dahada dahası
amma yeter artık bu kadar burda burası
Ahmet kölecioğlu 17-09-2011
06-03-2018 / 18:23

ZALIM SENİN ELİNDEN
sen şarabın yıllarla yıllanmışı gibi
demde kıvamda tamamsın

sen geçmişte getirilemeyen
gelecekte varılamayan zamansın
sen gönlümdeki tüm duygulara amansın
sen yüreğimdeki yaralarda çıbansın
sen uzandıkça uzaklaşan
uzaklarda ufuklaşan
ufuklarda uzaklaşan
uzaklarda ulaşılmaz uzak ufuk gibisin
sen gözde damla damla hasret
sen gönülde zulüm dolu gurbet
sen yürekte onulmaz bir dert
ben hal içinde hal dolu halde berbat
sen tükenmiş umudun hayal düşüsün
sen çok soğuk bir mevsimin zemheri kışısın
sen yüreğin seli gözün damla yaşısın
sen hayatıma dert dolu zulmün başısın
kölecioğlu yıldı yılgın oldu zulmün elinden
bıkıp usandı artık gurbet elinden
çektiği tüm acılar aşkın elinden
halde ne hallerde zalım bak senin elinden
Ahmet kölecioğlu 28-09-2013
04-03-2018 / 15:28

YAKIŞMIYOR SANA
sanma sevdayı aşkı bir avuntu masalı
davranıpta hal tavırda çocuksu
sana bağlı sonsuz mutluluğun kendisi
sanma bitmiş tükenmiş önceden yoktur sonrası
yakışmıyor sana aşkı hayalde bir düş sanması
diyor kölecioğlu yakışmıyor sana sanması
gel gör nasılmış yüreğin senin için yanması
derin yara olup sana hasret senin için kanaması
Ahmet kölecioğlu 10-08-2011
27-02-2018 / 20:01

VAKİTLER HEP AKŞAM
vakitler hep akşam güneş
doğmuyor
ay görünmüyor her yer karanlık
sarıyor bütün beynimi elem
keder
anlamsız bir hüzün anlamıyorum

anlamsız sanki her şey bütün
dünya
boş boş bakıyorum gördüğüm her
şeye
insanlara ağaçlara toprağa
suya
düşünüyorum yürüyorum
kuşlar uçuyor arabalar geçiyor
insanlar geziyor sohbet ediyor
ben yürüyorum dalgınım
düşünüyorum
nefes alıp veriyorum yüreğim
yerinde kalbim çalışıyor
ama kafam işte o karışıyor
bilmiyorum anlamıyorum siğara
yakıyorum
yine yürüyorum yine vakitler
hep akşam
güneş doğmuyor ay görünmüyor
her yer karanlık
yine sarıyor tüm beynimi elem
keder
bilmediğim anlamsız hüzün
bilmiyorum bilemiyorum
anlamıyorum anlayamıyorum
kölecioğlu bilemiyor
vakitler hep akşam göremiyor
hep efkarlı gülemiyor
mutluluğu bulamıyor
Ahmet kölecioğlu 2004
21-02-2018 / 09:39

UĞRADIM GÜLLER DİYARINA
yolum düştü uğradım güller diyarına
varıp bakayım dedim hallerine
güle vardım küskün duruyor
karanfile baktım kahırlanıyor
lale sümbül boynun büküyor
papatyalar yaprak dökmüş
kırmızı gelincik sararmış solmuş
bülbülün kısımış sesi çıkmıyor
arılar uçuşup vızıldamıyor
sordum dedim nedir bu haliniz

bu hüzünlü kederiniz
ne dediler biliyormusunuz
nerden bileceksiniz
söyleyimde duyunuz
dediler bu güne kadar
diyorduk ki biz güzeliz
ama öğrendik ki değilmişiz
yanında bizler bile solarmışız
oda adı güzel bizden güzel.......
işte onun için hüznümüz kederimiz
kölecioğlu diyor evet doğrusunuz
onu sizler bir görseniz
gerçek güzelliği onda bulursunuz
sizler bile ona aşık olursunuz
Ahmet kölecioğlu 2011
18-02-2018 / 13:20

TAHAMMÜL HOŞGÖRÜ SABIR
tahammülde dayanıklılık
sabırda yüreklilik
hoşgörüde kararlılık
kaldırıp atılan karamsarlık
duyguda tutulmayan karışıklık
ortak noktada paylaşımlık
dengede uyumluluk
bütün bunlarda samimilik
samimilikte dürüstlük
dürüstlükte daimlik
aşk arkadaşlık dostluk
hanğiside olsa
koca bir sis bulutuda bulunsa
aldırmadan anlık farklara bakmadan
sağlam zeminlerde
dayanıklı temeller atar
iradi kararlılıkla
işte o zaman gönüllerin
miski amber renk cümbüşü gülleri
mis kokulu renkleriyle
ruha doyumsuz huzur verir
o zamanda hayat güzel
yaşam tatlı olur
olur kölecioğlu olur
hayat güzel yaşam tatlı olur
açar dost bağında güller açar
kokuları tatlı olur
Ahmet kölecioğlu 17-10-2011

17-02-2018 / 13:43

SABIRDAN ŞAŞMA
sonsuz saadete sabır gerekir sabırdan şaşma
sakın nefsin oyununa hilesine bulaşma
çabuk çeler şeytan aklın aman aklın şaşırma
yitirip yolun dostum karanlığa karışma
karanlıklar saklar türlü kötülük
kalma karanlığa nefse tutulup
düşersin hep engellere takılıp
uzak dur tuzaktan daim sakınıp
nefse hakim olur aklın kararı
şeytanın o zaman olmaz zararı
karanlıktan çıkmak ömrüyün karı
uyup ikisine yaşama darı
kölecioğlu diyor yaşama darı
her iki dünyada görme ha zoru
sana lazım olan aklıyın karı
gönlünden çıkarma o gerçek yarı
Ahmet kölecioğlu

Aralık 2001

09-02-2018 / 14:15

PARAM PARÇA DUYGULARIM
gel gönlümün gör halini param parça duygularım
kaldıramaz oldum artık taşıdığım kaygıları
sarıyor bütün gecemi ayrılığın kabusları
onun için yitirdi gözlerim bak uykuları
unut diyorum olmuyor
özlemekten vaz geçmiyor
sevme diyorum seviyor
gönlüm hiç söz dinlemiyor
kapılmış bir deli yele
sürükleniyor meçhule
nasip olmadı konması
bülbül olup gonca güle
kölecioğlu hep seviyor
söz dinleyip vaz geçmiyor
misali mecnun geziyor
gurbeti çöle benziyor
Ahmet kölecioğlu 2009
07-02-2018 / 14:44

OL YETER ACILAR BİTER
gözlerin ağlamaklı dudakların titriyor
kalp çarpıntıların kulaklarıma geliyor
hangi keder hangi elem seni böyle üzüyor
gel sokul yanıma yasla başını omuzuma
anlat usul usul hiç heyecanlanmadan
anlat sonuna kadar paylaş benimle
bütün dertlerine bütün acılarına hazır bu göğüs
hazır bu omuz gönlümde ruhumda sen
sevdanla duruyorsun sonsuz
acılarına aşk dolu yüreğim ilaç
çekimser karamsar olma yeter ki
tereddütsüz tarifi imkansız bir huzur
bizim ikimizin ömür boyu ruhumuzun
yeter ki sen hazır ol sen tamam de
ben zaten sendeyim sana hasret sana özlem dolarak
sen yeter ki bende kollarımda ol yeter acılar biter
kölecioğlu sensiz her gün oluyor beter
sen olursan baş başa beraber bütün dertleri biter
sen olursan yeter bütün acılar son bulur biter
Ahmet kölecioğlu 22-09-2011
27-01-2018 / 13:38

KÖLECİOĞLU DİYOR AZMIYIM ÇOKMUYUM
var mıyım yok muyum az mıyım çok muyum
bir deli poyraz divane gönlümde
fırtınaya döner eserde eser
gün aydınlık gün tepede ayın temmuzu
tam ortası sıcakmı sıcak kanter içinde
donarda donar
gün karanlık gün yok ortada
zemheri soğuğu kupkuru ayaz
tirtir titrer yanarda yanar
öyle bir derin yara varki dostum yürekte
kanarda kanar
katran kazanında hasret karasında özlem
feryadın fermanında kaynarda kaynar
kölecioğlu diyor kaynarda kaynar
bir kor ateş yüreği deşer yanarda yanar
kara kışta yanar temmuzda donar
donar ha donar yanar ha yanar

Ahmet kölecioğlu 01-01-2012
07-01-2018 / 11:17

MAHKUM EDERSEN
bir hayatı mahkum edersen senden uzak
sensizliğin ıssızlığına vicdansızca
geçmez bir ömür yalnız başına gitmez
sevilenden senden uzak
diyorsan ki olunsada yakın biter bir gün
sevda aşkta heves yele karışır gider
kalmaz söylenecek söz bakar melül melül göz
sen gördünmü ki hayatında hiç yakıcı olmayan köz
küle benzetiyorsan kendini yada külsen
elbette doğrusun o zaman
uyamazsın aşka olupta ruhta öz
kölecioğlu diyor galiba sen bir kül yığınısın
yelde rüzgarda savrulacak toz harmanısın
sanıyorum sen bu aşkın sahte fermanısın
bu derde çareyi ilaçta kocakarı dermanısın
Ahmet kölecioğlu 06-05-2012
16-12-2017 / 12:25

KABİR MELEĞİM
sonsuzluk cehennemim olsada
senden olmayan dert beni bulsada
bana olan sevgin eksik olmazsa
güler geçerim be nazlı bebeğim
günahlar çoğalıp kabre dolsada
zebani kükreyip başım vursada
sensizlik şu kaderime girmezse
güler geçerim be sevda çiçeğim
cehennem kudurup alev saçsada
lavlı fırınlarda canım yaksada
o ela gözlerin bana baktıkça
güler geçerim be kabir meleğim
Ahmet kölecioğlu
Noter onaylı
04-12-2017 / 14:25

KURGU
Okşarken sırma saçlarını tatlı tatlı bakarak bana ayrılık olacaksa
eğer ölümü isterim diyecekken tam dudaklarımı dayayıp ıslak
dudaklarına böyle konuşma derdim usulca sana
Titreyen sesin çarpan kalbinle senden ayrı kalmaktan çok korkuyorum
derdin ta yüreğinden gelen bir sesle sarılırdın boynuma başın omzumda
saatlerce kalırdın öylece
Mutluyduk hemde çok utluyduk bir nehrin kenarında yemyeşil ağaçlarla
dolu küçük
köyümüzde
Bahar geldiğinde bayram ederdik kırlara çıkardık sen papatya toplarken
ben gelincik çiçeklerinden kolye yapar boynuna asardım sonrada
yanaklarından öperdim utanırdın bir gören olu derdin kızarırdın
elindeki papatyalar boynundaki gelincik çiçeklerimi görür onlardanmı
utanıyorsun derdim tatlı tatlı boyun büker omuz silkerdin sonra
boynuma sarılır başını omzuma koyardın öyle candan sarılırdınki
kollarınla değilde sanki yüreğinle sarılırdın Ama her öpüşümde yada
öpmek istediğimde hep utanırdın öyle saf öyle masum öyle temizdinki
Vakit ikindiyi geçince elele tutuşur nehrin kenarından mutluluktan
uçarcasına koşardık köye doğru akşam olmadan varırdık evlerimize
yüreğimizde sıcak o tatlı heyecanla
Bir gün işte o bir gün kahrolası olmayası o bir gün dalgın üzğün
boşalmaya hazır gözlerinle geldin yaklaştın yanıma gözlerini gözlerime
dikip baktın baktın baktın sanki gözlerin gözlerimde bir şey
kaybetmişti ürperdim yalan değil ürperdim belli etmedim titredim ne
olmuştu bu ne haldi böyle tam soracakken sarıldın boynuma hünğür
hünğür ağlamaya başladın ağladın ağladın ağladın omuzlarım ıslanmıştı
hissediyordum göz yaşlarından ne oldu gülüm ne oldu canım seni
böylesine ağlatan neyse bileyim anlatta diye bildim
Şaşırmıştım şaşkındım donup kalmıştım ne yapacağımı bilmiyordum neydi
seni böyle perişan eden seni böyle ağlatan hışımla yağan yağmurun
dinmesi gibi sessizleştin sakinleştin başını omzumdan kaldırıp
gözlerime baktın ağlamaktan yorğun düşmüş gözlerinle korktuğum başıma
geldi korktuğum başıma geldi diye bildin usulca düşecek gibiydin
ayakta zor duruyordun anlat neyse bende bileyim diye bildim
şaşkınlığım heyecanla karışmış bir vaziyette
Aabimler gitmişti ya diye başladın söze abimler çalışmaya gitmişti
sonrada evlerini götürmüşlerdi orda ev kiralamışlardı hani evet dedim
tekrar ağlamaya başladın şimdide şimdide bizi anamı babamı beni
götüreceklermiş oraya yanlarına sen daha cümleni bile tamamlamamıştın
bütün dünyam kararmıştı bütün gök yüzü üstüme geliyor gibiydi
dizlerimin bağı çözülmüştü bir yalnızlık bir kimsesizlik bir
çaresizlik kapladı tarifi imkansız tarifsiz yani yani şimdi her şey
sensiz sessiz anlamsız bu köy bu nehir bu yol bu kırlar papatyalar
gelincik çiçekleri ben ya ben ne yapacağım şimdi ben ne yapacağım
kimsesiz öksüz yetim çaresiz anlamsız bir yaşam manasız bir hayat
papatyalar gelincik çiçekleri yemyeşil çimenlerle donanan bu kırlar
diken çalılarıyla dolu çöle dönecek demek bundan sonra senin
yokluğunda senin yanımda olmayacağın baharlarda öylemi öylemi bunumu
diyorsun bana bunumu anlatıyorsun bilmiyormusun bilmiyormusunki bu
yerlerin bu toprağın baharı mevsimle benim benim baharım seninle sen
olmayınca yanımda sensiz baharsızdır benim hayatım yaşantım ne yapayım

papatyaları gelincik çiçeklerini yemyeşil kırları geçecekse günlerim
sensiz kimsesiz bir bitmeyen ayaz acısı bir bitmeyen hasret sancısı
güneşin doğuşunda gündüz batışında gece ne yapayım nedir varlığın
hayattaki anlamı manası sevmekmi sevdim işte sevdim kölecioğlu sevdi
hemde öyle bir sevdki seni yok olurcasına kahrolup ölürcesine
ölürcesine be
Ahmet kölecioğlu 19-6-1987
20-11-2017 / 14:29

ATATÜRKSÜN DEĞER DOLUDUR YASIN
bin dokuz yüz otuz sekiz on kasım
değerlerle dolu çok değerli yasım
değerinle dolu yürekler sana dost hısım
hiç bir güç sana hükmedip olamaz hasım
çünkü sen Samsun Erzurum Sivas Amasyasın
çünkü sen Edirne Kars Sarıkamış Çanakkalesin
çünkü sen cephe cephe Albayraksın
çünkü sen Anafartalarsın Baş komutansın
çünkü sen Mustafa Kemal sen Anadolusun
çünkü sen 23 Nisan 19 Mayıs 29 Ekim sen cumhuriyetsin
kölecioğlu diyor sen Mustafa Kemalsin Atürksün
diyor sen mazluma dost zalime düşmansın
diyor sen hattı müdafa değil sathı müdafasın
diyor sen yurtta sulh cihanda sulhsun
Ahmet kölecioğlu

10 Kasım 2017

10-11-2017 / 10:59

İHANETİ SÜSLÜ FELEK
anadolu vazgeçilmezi kalburla elek
lan seni varya seni
ihaneti tuzaklarda süslü kahpe felek
falek ya ayrılmasaydı dane
tozdan curuftan içi kurtludan
ya toprağın ana kucağına bir damla gibi düşüp
baharda filiz umut dolu sonbaharda bereket varı
kışın sofrada aş alın teri
ya tohuma bulaşsaydı bir çamur çirkefi
harcasaydı onu
yağmurun yağması hüzün
toprağın kucaklaması ağıt
baharda filiz hasta
sonbaharda başak yasta
kışın çorba tatsız tasta
umut bereket alın teri
olmazmı gardaş dertli ağıtta

kölecioğlu diyor olurdu alın teri ağıtta
olurmu gardaş hiç bereket çirkef çamurda
tat tuz lezzet olmazki mayasız hamurda
sütü yavandır kaymak yoksa yoğurtta
Ahmet kölecioğlu 15-12-2008
08-11-2017 / 15:11

HABERE KARA SÜRÜLDÜ
habere kara sürüldü
kara haber geldi yarden
çaresiz dermansız dertten
can gidiyor canım elden
bülbül güle konamadı
bu dert çare bulamadı
kollarım yari sarıpta
gönlüm murad alamadı
çareye medet ey mevla
ruhumdaki kara sevda
tohum toprağına tavda
nerde benim nazlım nerde
Ahmet kölecioğlu
Noter Onaylı
02-11-2017 / 10:26

29 EKİM İÇİN
kurtuluş için cephe cephe savaştı
sevri perişan etti lozanda güreşti
sahte pehlivanları minderden attı
defteri kapattı kitabı açtı
ingilizi fransızı yunanı
yitirmişler hepsi dini imanı
zannettiler diletiriz amanı
görüp tanımadan baş komutanı
kimini kovaladı kimini denize döktü
çünkü vatanıydı savaşı haktı
halkı için yaşattığı duygusu tekti
zulme darbe vurup adalete bayrak açmaktı
ruhunda yaşayan can hürriyetti
kurup ilan etmek istediği cumhuriyetti
güç aldığı kudret güvendiği milletti
milletteki duygu vatan için ölmekti

Anadoludur halkı Atasının izinde
yürekleri yürek dolu dolu dolu izanda
bayrak için ölür korku yoktur gözünde
vatan der korur Edirne Kars Çanakkale Sarıkamışta
kölecioğlu diyor durmadı onlar el pençe divan
demediler gelin bize verin bir nizam
olursa bu konuda had bilmeyip azan
görsünler bu halkı cephe cephe
bayrak açıp destanlar yazan
Ahmet kölecioğlu 28-10-2017
29-10-2017 / 10:50

GARİP GÖNLÜMÜZ
bak çırpınan şu bülbülün
çoktur derdi çok kederi
ağlayan şu gonca gülün
çok kötüymüş çok kaderi
ben kederi çok bülbülüm
sen kaderi kötü gülsün
görsün bunu mevla bilsin
gurbet bizi ayırmasın
yok bir günahımız bizim
sevip sevilmekten başka
düştü şu garip gönlümüz
uğrunda ölünür aşka
Ahmet kölecioğlu
Noter onaylı
26-10-2017 / 12:38

ECEL OLDUN GÖR İŞTE
hasretini rüyalarla avutup
yokluğuna göğüs gerip yaşarım
sevdiğim sürmelim güzel ceylanım
ne gökte ne yerde ne bende sendeyim
yakar yüreğimi aşkın ateşi
yanıp alev alev kavruluyorum
sevdiğim sürmelim güzel ceylanım
harman harman külde savruluyorum
nedir bu çektiğim nedir bu hasret
yadelleri mekan ettim edeli
sevdiğim sürmelim güzel ceylanım

revamıdır çekiyorum türlü dertleri
bir gün gurbetelde bin hasret ile
bir garip ölmüş derlerse o benim işte
sevdiğim sultanım güzel ceylanım
kölecioğluna ecel oldun gör işte
Ahmet kölecioğlu 2005
25-10-2017 / 14:58

DERMAN BULAMIYORLAR
uzansam yıldızlar avuçlarımda
gibi ilhamın doluca cana
sevdan bir ırmak olup akıyor
damarda sana susamış kana
çölde günlerce bir damla suya
hasret kalmış gibi hasretim sana
düşünüyorum kendi kendime
acep bu çileler revamı bana
sabrın merhameti olur diyorlar
deyip yolumu hep bağlıyorlar
yolumu bağlayıp avutuyorlar
derdime derman bulamıyorlar
kölecioğlu canın ecele yenik
bir kefen bulup saramıyorlar
kaldı cesedin kimsesiz garip
kaldırıp mezara koyamıyorlar
Ahmet kölecioğlu 2000
24-10-2017 / 08:03

CAN DİVANE OLDUĞUM
mehtabın muhteşem güzelliği
gök kubbenin berrak duru derinliklerinde
ışıldayan yıldızların parlaklığı
ruhumun derinliklerindeki
sana olan haz dolu sonsuz sevdamın
sen dolu sonsuzlukta ebedi yansımasıdır
sonsuzluğunda hayalleriyle halden hale girip
halde hal sarhoşluğunu yaşadığım
can divane olduğum
kölecioğlu sen dolu sensizliğin sessiz suskunluğunda
halde hayalinle tıkabasa seni yaşıyor
yönde pusulasız rüya düşünle hayal kurup sana koşuyor
ne zorluklar zorluk ne engeller engel hepsini aşıyor

koşuyor aşıyor sana kavuşuyor
senle sen dolu hayal düşte seni yaşıyor
Ahmet Kölecioğlu 31-08-2013
20-10-2017 / 09:27

BAĞRIM YANIYOR
sararıp boynu bükülen güllerin
derdi ney ki hepsi birden soluyor
gurbetin zulmüne dayanamamış
bakın şu garibe dertten ölüyor
dağları baharı görmeyen yerin
güneşi vakitsiz erken aşıyor
nazlı yarden bana haber gelmedi
onun için benim bağrım yanıyor
bulutlar hep küsmüş yağmur yağmıyor
kırlarda çiçekler mahsun ağlıyor
yarden haber aldım hasta yatıyor
onun için gönlüm yaslar bağlıyor
Ahmet Kölecioğlu
Noter Onaylı
17-10-2017 / 17:18

AAH AH
aah ah günlerin ne kadar zor geçtiğini
gelde sen benim ruhuma sor
sorda alacağın cevabı duy duyda şaşır
düşürdüğün durumda
nasıl çaresizce çırpındığını gör
görde vicdanını bir yokla
o vicdan seninmi sendemi
dile kolay bazı şeyleri söylemek bilirsin
zaten mevsim kış
birde birazda sonbaharı yaşıyorum
seninle dolu senden ayrı
ama ayrılık koymuyor zannettiğin kadar
niye biliyormusun
çünkü hayalde bir sevgi benimkisi
hayalimde seviyorum seni
gerçeğin bana çok çok uzak
bunu biliyorum kara gözlü dilberim
kölecioğlu derki sensin benim hayalim
her günümü gecemi süsler hayalin
ah benim olsaydı yüreğin gönlün

kabul olurdu o zaman benim dileğim
Ahmet kölecioğlu 01-12-2011
16-10-2017 / 12:38

