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Arslan Yılmaz

01.01.1963 yılında Sivas-Akıncılar İlçesi Yağlıçayır (Alamelik)    köyünde
doğdu.Dede tarafı Trabzon Akçaabat Dumankaya (Horcorat)    tan 1920 li
yıllarda Suşehrine göç etmiştir.1987 yılında İstanbula yerleşmiş ve halen
daha İstanbul da Meskundur. Evli ve iki evlat sahibidir. Serbest Muhasebe
mesleğini icra etmektedir.
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,,,Ki...

Gönlünü geniş tut ki
Elin genişlesin
Kalbini geniş tut ki
Yüzün gülümsesin

Dostunu üstün tut ki
Yerin perçinlensin
Düşmanını takip et ki
Tuzağa düşmeyesin

Gurebayı takip et ki
Nimete yaklaşasın
Fukarayı takip et ki
Cennete Ulaşasın

Zengini takip et ki
Nefsini körleyesin
Sultanı takip et ki
Belayı önleyesin

Tabiatı seyret ki
Kitabı anlayasın
Süslü semaya bak ki
Rabbına ram olasın

Kendini incele ki
Şaheseri göresin
Fikreyle Allah"ı ki
Bakiliğe eresin

Arslan  YILMAZ
28.12.2015
İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Acep Niçin Böyle Bir Dünyadayız

Faizci ile tefeci finansör
Yalancı ile komplocu medyatör
Talancı ile sahtekar Raportör
Acep niçin böyle bir dünyadayız

İnkarcı ile küfürbaz tepede
Onursuzla haysiyetsiz zirvede
Ağlatan ile aldatan en üstte
Acep niçin böyle bir dünyadayız

Ceberrut ile satılmış hükümdar
Fasık,lain,hain,arsız paradar
Ademoğlu haksızlığa payendar
Acep niçin böyle bir dünyadayız

Gör ölende öldürende müslüman
Aldırmadan seyreden de müslüman
Dünyalığa meyleden de müslüman
Belki bundan böyle bir dünyadayız

Dinde dindar dünyayı çok seviyor
Zulme kindar parsayı çok seviyor
İtaatkar arsayı çok seviyor
Sanki bundan böyle bir dünyadayız

İman eden iman eder olursa
Cihad eden cihada ulaşırsa
Müslim olan Hakka teslim olursa
İşte o an güzel bir dünyadayız

 Arslan Yılmaz
13 Ekim 2013
   İstanbul

Arslan Yılmaz
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Acıda Gönlüm

Boğazımda düğümlenir sözlerim
Çakılıdır gözlerinde gözlerim
Resminle avunuyorum ceylanım
Ümitsizlik batağında hislerim

Bir buse alırım fotoğrafından
Hasret gideririm hülyalarından
Kurtulayım derken anılarından
Sayfalar eklenir aşk hicranından

Kederde acıda hasrette gönlüm
Vefasız peşinde çürüdü ömrüm
Hazandadır gülüm dertte bülbülüm
Sonbaharda mevsim kıştadır halim.

    30.06.1987  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Ağaç

Bir ağaç idim yabanda
Öyle bir fırtına vurdu ki
Eğildim büküldüm
dayanamadım kökten söküldüm

Bir arif buldu beni
Toprağa ram olmuşken
Kaldırdı okşadı sevdi
yerime dikti ve gitti

Bunalmıştım kurumak üzereyken
Bir veli geldi yanıma
herkesin deli dediği
Has mı has bir veli

Bir ömür terketmedi
Senelerce dertleştik
Bir seher  vakti sustu
göçtü gitti dert ortağım

Güz vakti idi ben de öldüm onunla
Şimdi her yaz meyve veririm
Onun canı için ve
Her güz ölürüm onun gibi

Her bahar yeniden dirilirim
Haşr günü misali
Söylerim  bende eğleşenlere
Deli dostum o velinin adını

Hesap günü adını söyleyin
Dert ortağımın Rabbime
Ve veliye deyin ki
onu çok sevdim ve asla unutmadım

    ARSLAN YILMAZ
   11.12.2019  İstanbul

Arslan Yılmaz
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Âh İdeal

Bir ideal oldu hocam hiçler
Tağutlaştırıldı züppeler
Ne hallerde kutsal annelik bir bilsen
Avlulara terkedilir bebekler

Bir ideal oldu hocam hiçler
Putlaştırıldı hevesler
İman'ın çığlığını bir duyabilsen
Top'ta zafer, meta'da zafer, makamda zafer

Bir ideal oldu hocam hiçler
İlahlaştırıldı imansızlar
Medeniyet ne hallerde bir görebilsen
Zalimleşti nesiller, kızıllaştı rehberler

Bir ideal oldu hocam hiçler
Düşünce uzmanı beyinsizler
Tefekkür ne hallerde bir bilebilsen
Rağbette zeliller, revaçta deliler ve en altta ehiller

Dua et Rab'bımıza kurtuluş için
Ahvalimizi anlat vuslat günleri
Bizim ihvanımızdır bataklıktaki güller
Beyinsizliğe nisbet, Allah'ına mürteci

Arslan YILMAZ
10.06.1987

Arslan Yılmaz
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Ahmaklık

En az kalınan yere en çok hazırlık yapmak
Bunu yapmak ahmaklık bunu yapansa ahmak
En az kalınacak yer neresidir diyorsan
Ahiret hesabıyla 'AN 'dır dünyada kalmak.

31.03.2011
İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Ailesiz tadı yok

Tadı yok sizsiz geçen her anın her saatin
Bu şekilde yaşamak katmerlisi berbatın
Anam babam baş tacı başka ne olabilir
Hicranı çekilmezdir eş,evlat ve ıyalin

Geceler hüzün dolu gece karmakarışık
Rüyalar labirenttir hülyalarım sarmaşık
Uykular kesik kesik sinem derinden yanık
Firakı ölümden de beterdir ailenin

Sabahı aygın baygın öğlende gözler dalgın
Akşam ufukla batar bütün takat ve gücün
Gece sevinç biter de başlar elemle hüzün
Hasretliği mahveder babayı evlatların

16/08/2002 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Akustiş (Şahsa Münhasır)

Şaşkına döndüm birtanem    hicranınlA
Efkar sinemde en büyük ateş      efkaR
Bağrımdaki od sana duyduğum ihtiraS
Nedeni sana sevdalıyım            kumraL
Ezelden yazılmışsın bilirim         alnımA
Muhtacım tek tutanağım                 seN

04.08.1990 İSTANBUL

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Al Yanına

Sokaklar hüzünlü yürüyen yaslı
Ayaklarım gitmez gözlerim yaşlı
Perişan gönlümü sen ettin gamlı
Ya beni atıver ya al yanına

Tarlaya giderim kurumuş buğdam
Sümbül boyun bükmüş ağlıyor çiğdem
Alev alev yanar masumdur sinem
Ya beni yakıver ya al yanına

Gurbetin acısı gönül yarası
Karalı yazılmış alın yazısı
Durmaz artar canım hasret sancısı
Ya beni satıver ya al yanına

Arslanım çektiğin ayrılık mıdır
Soralım bilene mutluluk nedir
Döşeğim çul olsun yorganım sedir
Yeter ki alıver dostum yanına

30.07.1984

   SİVAS

Arslan Yılmaz
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Alamelik (Yağlıçayır)

Sivasın incisi can Akıncılar
Köylerin kralı Yağlıçayırdır
Vakardır kadını delikanlısı
Vadinin gururu Alameliktir.

Baharda ne de hoş kokar çimeni
Erenler Camii kutsal eseri
Barajı,pancarı,sebze,ekini
Suşehrinde örnek Alameliktir.

         29.11.1996  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Alışamadım

Ayrılığınla divaneyim cananım
Yüreğim çırpınıyor delicesine canım
Göğsümde taht kurdu acı kederler
Sensizliğe alışamadım inan ceylanım

Canımsın cananımsın gülüm herşeyim
Sabır diliyorum ya sabır taşsızım
Çünkü sen benim sabır meleğimdin
İşte bu meleksizlik tek bedbahtlığım

Hani o yer vardı ya elele gezdiğimiz
Hep hayallerimi süsler birkaç günümüz
Biliyor musun nedir Rabbımızdan niyazım
Daimen vuslata erişsin gönüllerimiz

Cemalinle yaşıyorum zifiri karanlıkta
Rüyasız uykuya düşman oldum yatakta
Hasretin,ah o hasretin zehirli yılan
Ben atmaya kıyamam o ise tam bağrımda

Sana neler yazayım birtanem
Sevginden zarda olduğumu mu
Hasretinden nar da olduğumu mu
Yoksa yanında olmak için can atığımı mı

    26.07.1990
  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Alıştım Nazlım

Kaderin sillesine
Hayatın cilvesine
Dostların kahpesine
Alıştım nazlım

Yar dedim hilesinde
Gönlümün yaresinde
Izdırap hanesinde
Büyüdüm nazlım

Gül dedim kurusundan
Kalp dedim yarasından
Aşk dedim kahırından
Nasibim aldım

Sevginin hazanında
Umudun baharında
Sevdanın ummanında
Boğuldum nazlım

Seherin sabahından
Bülbüllerin ahından
Gecenin günahından
Sen çıktın nazlım

        ARSLAN YILMAZ
         25.12.1987 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Allahuekber

Varlıkta ve yoklukta
Dirlikte ve darlıkta
Sağlıkta hastalıkta
Daim Allahuekber.

Siyasette san'atta
Sabırda sulh'ta harpta
Evde iş'te sokakta
Daim Allahuekber.

Şenlikte Matemlikte
Fende matemkatik te
Dilde diyanetlikte
Daim Allahuekber.

Hayatta ve mematta
Kıyamette sıratta
Bu fanide cihatta
Daim Allahuekber.

25.10.1997
İstanbul

Arslan Yılmaz
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Ama

Bilirim lazımdır bu ayrılıklar
Aklım bunu bana söyleyip durur
Bir yerim var her yeri etkileyen
O yer buna razı olmuyor ama...

Orası aslında sanki birden çok
Birisi sinemin sol tarafında
Hüzün basar yari uzaklaşınca
Aslında böylede durulmaz ama...

Bir çırpınışı var ölçülmez ritmi
Ağrı girer bazen inceden sancı
Haykırıp hıçkırıp tepinip durur
Ürkerek susarak rahatlar ama...

Diğerinin adı gönülmüş derler
Onun efkarları kaleme gelmez
Gâhi dağa taşa fezaya sığmaz
Gah biçare kalıp susuyor ama...

Bulamadım bir ayarın çaresin
İkisi de birbirinden ayarsız
Gözüm eşk le dolu ruhumda sükut
Söküp at kırıver diyorum ama...

      ARSLAN YILMAZ
    01.11.2015 pazar / İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Anam'a

Nasılda ayırdın sen zalim gurbet
Senden ayrı mevsim hazandır anam
Sıcacık sevgini kimde bulayım
Senin merhametin ummandır anam

Yad elde kimsesiz yaralı kuşum
Kanadım kırılmış hastayım anam
Ovaya inemem bitmez yokuşum
Hasretliğin bana zulümdür anam

Bilmezdim kıymetin yanında iken
Halini sormazdım beraber iken
Gurbette gül açsa sılamda diken
Ben sana gelirim vallahi anam

Cihanı değişmem yavrum demene
Kalbim neşe dolar bir tek sözüne
Değer bulunmaz ki emeklerine
Firakın ölümden acıdır anam

Kimlere yanayım ben dertlerimi
Kimlerde bulayım senin sevgini
Şiirle doldursam bin defterimi
Anlatılmaz sevgin billahi anam

Bilirim ağlarsın çıkmam aklından
Eşklerin fazladır beşyüz salkımdan
Gam yemem ölsemde burda kahrımdan
Sadece sensizlik başkadır anam

Dertlerime ortak yalnız sen varsın
Bağrına basacak yalnız sen varsın
İsterse kainat hepten yıkılsın
Birtek sensiz kalmak öldürür anam

          ARSLAN YILMAZ
            05.01.1984 SİVAS

Arslan Yılmaz
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Ara Ve Bul

Öyle bir yol tut ki ebedi olsun
Öyle bir dal tut ki hep yeşil kalsın
Gönlün neşe kalbin sevgiyle dolsun
Gerçek dostu ara sadık ihvan bul

Nefsine kul olma nefsi köle et
Sabır nâr olsa da sen yine sabret
Ümitsiz dolaşma Hakk'a dua et
Benliğini ara hakiki yar bul

Ağaç kurur insan ölür dünyada
Sular akar tek can olur deryada
Kumun çığlığı duyulmaz sahrada
Gerekirse haykır zaferleri bul

Tercih eyleme dünyanı ukbana
Eziyeti seçme masum ruhuna
Düşün nasıl gideceksin Rahmana
Nara odun değil Rasule dost ol

Eken biçer derler biz de öyleyiz
Tuttuysak Hakk yolu cevap söyleriz
Yer içer yatarız hep kem eyleriz
Kötülüğe gem vur iyiliği bul

Dünya yalan olur biz unutulan
Bağrımıza çöker yılanla çiyan
Arslanım gül derilmez solandan
Solmayan gür ara saadeti ol

31.08.1984                Yağlıçayır

Arslan Yılmaz
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Arkadaşıma

Nerde hani o günler şevk ile hayat dolu
Neşeden iz kalmadı günümüz ayrılalı
Gönlümde acı acı eser hasret rüzgarı
Unuttum mutluluğu dost edindim efkarı

Gönüllerimiz birdi kalpler hep aynı yönde
Ellerimiz havada yüzlerimiz secdede
Ruhumuza aynı aşk gayeye hizmet
Hep aynı türkümüzdü cehalete red

Bir dava uğruna dizilirdik saf saf
Tek idealimiz vardı zulmü bertaraf
Gel yine buluşalım devam için el ele
Öyle uzaktan bakma birleşelim secdeyle

Alnımıza yazılmış ezelde islamiyet
Zafer bizi bekliyor yıkılacak rezalet
Bayrağımız ak hilal şerbetimiz şehalet
Misafirliktir dünya ahiret yurdu ebet

Uzaklar ayıramaz bizi birbirimizden
Nuru haykırmalıyız var gücümüzden
Vaadi var Rahman'ın Yüce Furkan'da
İnanki zaferler pek yakınlarda

Kararmak istesede kızıl ufuklar
Bizi çiğnetmeyecek Kur'ani yollar
Hilale zafer var haça yenilgi
Ne kadar kızışsada kainat cengi

16.01.1984    SİVAS

Arslan Yılmaz
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Artık Çöllerdeyim

Sakın beni sevme ceylanım
Neden mi?
Kalbimi körleştirdiler
Duygularımı köhneleştirdiler

Sakın görme beni birtanem
Niçin mi?
Saçlarımı döktürdüler
Boynumu büktürdüler

Sakın arzulama beni sevdalım
İstesen de bulamazsın
Artık çöllerdeyim
Uzak illerdeyim

Sakın gelme bana cananım
Artık sevgilimi buldum
Kalbimi odla doldurdum
Gündüz mü ben geceyle dost oldum

Sakın acıma bana edalım
Gururum kırılır
Başım öne eğilir
Çünkü ben hala sevdalıyım

16.02.1989 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Azad Olacaksın Sevdam

Bosna Hersektir canımız
Kız kızanı Gardaşımız
Osman paşa serdarımız
Azad olacaksın sevdam

Saldırsada vahşi Sırpı
Sussa batı münafığı
Çırpınsa da kızıl ayı
Azad olacaksın sevdam

Kara,kızıl,avrupası
İnsanlığın yüzkarası
Celallendi Hak davası
Azad olacaksın sevdam

Kanımızın her katresi
Boğacak o rezilleri
Sırp eşeğinin emeli
Göğsünde kalacak sevdam

Ya istiklal ya şehadet
Ya istikbal ya da ebet
Hürriyetin ilelebet
Kalacaktır inan sevdam.

23.04.1994 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Bekleyişte gönlüm

Üzgünüm birtanem gelmediğinden
Küskünüm bir tanem görmediğinden
Saçlarıma aklar doldu ceylanım
Sebebi sadıkça hep sevdiğimden

Yorgunum birtanem hasretliğinden
Bitkinim birtanem hüzünlerinden
Beynimi kemirir hicran kurtları
Usandım cananım sensiz herşeyden

Ayrıyım bir tanem gülüşlerinden
Uzağım sevdalım öpüşlerinden
Pınarlara döndü inan gözlerim
Sadece yüzünü görmediğimden

Bekleyişte gönlüm arzuda kalbim
Haykırır yüreğim nerdedir selvim
Dönüşün hâzânı bahar eylesin
Öldürmeden yetişi ver al leblim

11.04.1988 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Bekliyor Gözlerim

Hayallerim uçuşuyor
Güneşte karanlıktayım
Gözlerim buğulanıyor
Gönlüm seninle
Ben uzaklardayım

Gönlüm kederleniyor
Neşe merasiminde
Kalbim çarpıyor
Hicran ızdırabıyla
Beynim gam kelepçesinde

Ayaklarım zorluyor
Hep senden yana
Kollarımla boşluğu kucaklıyorum
Ve oturuyorum takatsiz
Gözlerim takılıyor gelebileceğin yana

Bekliyor gözlerim
Bekliyor kollarım
Hasretinle inliyorum
Gel artık ey sevdalım
Tükenmeden nefesim

06.01.1989     İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Ben Siyahlarla Dostum

Sakın düşünme beni Ceylan'ım
Sonra mutsuz olursun
Sakıt olma irem'den sevdalım
Çölde susuz kalırsın

Sen ipek gömleğini giy edalım
Ben aba'ma bürünüğüm
Sen gönlünü hoş tut sultanım
Ben kalbine düğümlüyüm

Sen beyazlara bürün birtanem
Ben siyahlarla dostum
Sen neş'eni bozma Cananım
Ben kahırla ahbabım.

Arslan YILMAZ
02.09.1987
İstanbul

Arslan Yılmaz
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Beyitler

Hüzün anı bir başka kan durur damarlarda
Hazan olur gülistan seraplar sahralarda

Yığıntı halindedir bütün canlı bedenler
Sanki ödenir o an bir ömürlük bedeller

Hatırlarsın bir ömür neler yaşanmış neler
Değermiydi bir ömre yalancı mesireler

Birden dönülür hakka hüzünün afakında
Tevbe,taat,ibadet hayatın hazanında

Vazgeçmemek lazımdır ilaha kölelikten
Denirde daim olmaz nefs_i emmarelikten

Ey Rabbım hakim ol nefsime hayatıma
Ey Rahmanım Ğafur ol bütün günahlarıma

30/12/1999 istanbul

Arslan Yılmaz
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Bilmem ki

Ne yazsam ne söylesen bilmem ki
Kahır romanı deli gönlüme
Bu öyle bir sevdanın rüzgarı ki
Ne derdimi dinler ne de bakar yüzüme

Hep acı çekiyor gizlice köşelerde
Mutluluktan habersiz
Saadetten uzak
İçiyor meysiz meyhanelerde

Her gün bir başka sarhoşluk
Bıkmışçasına yaşamaktan
Zevk duyar ızdıraptan
Her gün bir başka ayrılık

Buda senin için yazıldı Canan
Tükenir mi cananlar
Nedir bu halin desen
Aldırmaz güler geçer

Kimse anlamaz seni Arslanım
Senin gibi olanlar hariç
Onlar dahi anlamazlıktan gelip
Yine kalırsın köşelerde inan ki.

08.11.1984  SİVAS

Arslan Yılmaz
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Bir Başlayabilsem

Bir başlayabilsem
Yaprağı karalamaya
Satırlarla boğuşsam
Uğraşsam didinsem
İsmini yazabilmeye

Çınlasa kulaklarım
İsmimi her andığında
Dumanlansa eşk'lerden gözlerim
Mektubuna baktığımda
Boğuverse hıçkırıklarım

Dökülse bütün yapraklar
Hazanın hüznü ile
Ben kuşlarla göçsem
İsminin duyulmayacağı
Engin denizlere uçsuz ovalara

Kasım 1988 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Bir Çıkar Yol Göster Bize Yarabbi

Ne olacak halimiz şaşırmışız
Bir Çıkar yol göster bize yarabbi
Çeşit çeşit hileyle sarılmışız
Bir çıkar yol göster bize yarabbi

Biri Türke kasdeder Mümin diye
Biri Kürde kasdeder Mümin diye
Hepisinin kasdı senin dinine
Bir çıkar yol göster bize yarabbi

Mart 2010  İstanbul

Arslan Yılmaz
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Bir Hal Olmuş Bizim Memleketlere

Bir hal olmuş bizim memleketlere
Kardeşin çocuğu bilinmez olmuş
Dayı,emmi sanki uzak diyardan
Haladan teyzeden bihaber olmuş

Selam şekil almış çıkar a göre
Uzaktan hoşgeldin denir fakire
Samimiyyet yurdu dönmüş revir e
Dalkavukluk hali pek abad olmuş

Mescidler bezenmiş minareler hoş
Camiye giden yok içerisi boş
Elaleme derken ahirete koş
Dünyası ebedi mekanı olmuş

Namus olmuş iki apuş arası
Nerden alınmışsa bunun yasası
Cezada eşitken zeker -nisası
Erkeğe zinayı mübah saymışlar

Arslanım diyecek sözlerin çoktur
Sözden almayana faydası yoktur
Maddeden tarafa karınlar toktur
Kalbi mutmain i abes saymışlar.

           Ekim-2011  istanbul
             ARSLAN YILMAZ

Arslan Yılmaz
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Biz Köyde İken

Biz elbisemizi gardaş gibi severdik
Dar gelene kadar giyerdik de giyerdik
Sonra  küçük kardeşlerimize miras kalırdı
Dizinde yamalık, ağında yamalık
kolunda bacağında yamalıkları vardı

Biz hayvanlarımızı hane halkından bilirdik
Adı vardı hepsinin ayrı ayrı
Telli,yıldız,kara,çipar,delü,hayta
Huylarına göre isim verirdik onlara
Serçelerle aynı odayı paylaşırdık,onlar arıstak ta biz yerde yatardık.

Bizim köyde bir tek fırın vardı
Fırın yandığı gün taze,sıcak ekmek bulurdun
Farketmezdi kimin fırın yaktığı hepsi bizimdi
Çökelekli yaptırırdık,paaç,çörek,gelin kolu
Ecük de taze soğan,tereyağı değmeyin keyfimize

Yazın söğüt dalıydı bineğimiz kışın kızak
Yazın sığıra katardık malları kışın sulardık
Bacalar tüterdi yaz-kış duman duman
Sabahı horoz, akşamı gedek,dana,kuzu haber verirdi
Gece çıt çıkmazdı istirahat zamanıydı bizim köyde

Aragetti idi ara kapmaca oyunumuzun adı
Ebem taşı teslim edilemez vatandı
Pleke oynardık üç taş,beş taş  veya dokuz taş
Hele siğmelibidik de kimse bulamazdı yerimizi
Zeytili gazı sormayın kaç kaçabildiğin kadar kim tutar seni.

Kedilerimiz yüklüğe yavrulardı
Yüklük ise yatak yorgan koyma yerimiz
Samanlığın adı merek,hayvan barınağı ahır dır bizde
Mevkilerimiz vardı çorak,mevzi,güllüm bendi,köyün çayırı
Koru,kıraç,mehdi çukuru,,kayı boğazı,süt gölü,kaldırımlar

Yazın serçe,karga,angıt,guguk,bıldırcın,tahtadelen boldur
Güz geldimi sığırcıklar basar her yanı
Bir de allı turnalar süzülerek geçerler semadan
Leylekler göçer bahara dönmek üzere
Güvenliğimizi köpeklerimiz sağlar her zaman

Türkü vardır her halimizde her işimizde
Ellik de ve kahan da kıvrak hava hız kazandırır işe
Dinlenme vakti biraz uyku ve uzun hava iyi gider
Tabii ki fırınkuru,çökelek boduç suyu ve alıç gölgesiz olmaz
Karıncalarımız siyah,kırmızı, sinek kara,üvez,mıcık görünmez

Arslanım aklın nerede kalmış senin
Kayı boğazında mı angıt tepesinde mi
Yağlıçayır boğazında mı köyün eğreğin de mi
Şimdiki gençleri toplayıp ark çıkarmaya götürsen
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Anlarsın zamanın ne kadar da değiştiğini

Ne sitil kaldı ne omuzluk
Ne kısır kaldı ne damızlık
Sabanı kağnıyı pulluğu sattık
Bilirim yanıpta tutuşur kalpler
Acep gurbetliği iyi mi yaptık.

16.02.2010  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Bu Benim Hakkım

Bir evlat istiyorum
Doğrularıma evet
Yanlışlarıma hayır deyip
saygıda kusur etmesin

Bir hatun istiyorum
Evi çekip çevirsin
Çocuklarıma sığınak
Ailesine barınak olsun

Bir kardeş istiyorum
Kardeşini canından
Yeğenini kanından
Halimi nazarımdan bilsin

Bir anne istiyorum
Analarımız gibi saf
Anadolumuz gibi pâk
Güneşimiz gibi parlak olsun

Bir baba istiyorum
Babalarımız gibi çilekeş
Tek derdi çocuk aile ve eş
Dağlardan vakur denizden engin olsun

Akraba istiyorum
İyi günde kötü günde beraber
Neşem ile sevinip kederimle Üzülen
Hem kanlarım hem canlarım Bu benim hakkım

     Arslan Yılmaz
22.09.2016 İstanbul

Arslan Yılmaz
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Bu Çare Başka Çare

Çare maykıl ceksın'lı
Seyret rafella karl'lı
Çoğu şehvet kralı
Bu çare başka çare

Hafta sonu pavyonlu
Akşamları diskolu
Bu hıyarlar pek sulu
Tutmayacak bu çare

Paran varsa değerli
At'ın varsa eğerli
Ekranlar terelelli
Bu çare başka çare

Medeniyyettir adı
Modaya uymak faslı
Maymundan imiş aslı
Patentlidir bu çare

Önemli değil benlik
Her gün başka rezillik
Pavyon bara kölelik
Bu çare başka çare

Kaldırım mühendisi
Sokağın kepazesi
Al miniyi at fesi
Yeni çıktı bu çare

Seçim var at partalı
Seçim geçti bas zammı
Boşver dini vatanı
Bu çare başka çare

Tuğra kara toprakta
Batıllar ak yaprakta
Şov yapılır her hafta
Pata kütlü bu çare

TV miz renkli manyak
İçindeki beş gömlek
Bizi etti asalak
Tembelliktir bu çare

Yine olduk gerici
Hars'sızlık ilerici
Gazete cici cici
Bu çare başka çare

Gençlikteki ilk merak
Öf be şu vücuda bak
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Ruhsuzlaştık artarak
İzinlidir bu çare

Noel gününde dansöz
Söylenir mi buna söz
Tatmin olmalı öküz
İnekçedir bu çare

Ah şu hoş paracıklar
İçinde yaracıklar
Doldu hemen boşluklar
Bu çare deist çare

Gavur malı bir opel
Bir de güzel matmazel
Gül soldu kaldı gazel
Rota değiştir kaptan

Gel çıkalım sefere
Bulalım başka çare
Bar yaptık pare pare
Yanlış yoldasın kaptan

  10.1.1985  SİVAS

Arslan Yılmaz
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Bugün Hüzünlüyüm Gardaş

Bugün hüzünlüyüm gardaş
Babam memlekete gitti
Anamı da yanı sıra götürdü
Bunda ne var demeyin anam gönülsüz gitti

Bahar geldi mi İstanbul'da
Anamla babamın tartışma zamanıdır
Babam köye gitmeye geç kalır hep
Anam için daha çook erkendir

Babama göre bahçe tarla ekilecek
Anama göre hala daha kar yağıyor
O yana bu yana derken nisan ayı gelir
Babam tek başına köyü dolaşıp döner

Babam havalar çok ısınmış soğuk moğuk yok der
Anam Kösedağ'ın Kızıldağ'ın kar olduğunu der durur
Nihayet mayıs ayı Bismillah der
Babam sabrı bitirmiş anamın karları da erimeye başlamıştır

Ev temizlemeye kim gelecek kız mı gelin mi
Anam da bilir aslında vaktin geldiğini
Hadi oğlum bizi bırak bir ara der
Bugün hüzünlüyüm gardaş
                                 Güz'ün gelecek olsalar da..

Arslan Yılmaz/Mayıs 2014/İstanbul

Arslan Yılmaz
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Bundan Sonra

Dinleyin ey dostlar bir kez halimi
Hicran sancıları tuttu dizimi
Düşünceler harap etti zihnimi
Bundan sonra seni neyleyim dünya

Ilık olsa ova buz olsa dağlar
Ayrılığın durmaz sinemi dağlar
Halimi görenler sızlanıp ağlar
Bundan sonra seni neyleyim dünya

Izdırap gönülde ahbap ırakta
Kederler vuslatta neşe firakta
Açar mı sanırsın güller çorakta
Bundan sonra seni neyleyim dünya.

   15.04.1987  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Cananım Canım

Yine gurbet çıktı kader yazımda
Yine acı nağme dertli sazımda
Sensiz acı dinmez bahar yazımda
Cananım sultanım birtanem canım

Ağlamak istesem gözlerim yetmez
Cihanı verseler gönül meyletmez
Ayrılık azabı ölsemde bitmez
Sevgilim ay yüzlüm al leblim canım

Yalvarmak istesem varmaz dillerim
Koparmak istesem ağlar güllerim
Senedir asırdır benim günlerim
Esmerim sevdalım birtanem canım

        11 Ekim 1984/ SİVAS

Arslan Yılmaz
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Çareli Hesap

Herkes eceline gidiyor hızla
Kimse meşgaleden farkında değil
Bazısı sınanır vahla eyvahla
Bazısının gidiş umrunda değil

Tükeniyor ömür denen sermaye
Ye's halinde tevbe geçerli değil
Farkına varırsın biter meşgale
Mezarın kimsenin umrunda değil

Azaltmak lazımdır meşğuliyeti
Verilen nimetler hep senin değil
Gel hesap gelmeden öde diyeti
Zekat fakir hakkı sermayen değil

En hayırlı varis malikül mülkdür
Başına gelecek pek uzak değil
Ne kadarı gitti ne kaldı ömür
Ahiret ebedi ve ırak değil

Arslanım kendine çeki düzen ver
Bu gidiş pek hayra alamet değil
Kalbini gafletten çek hakka çevir
Ondan ğayri yollar selamet değil

29.03.2020
Ataşehir

Arslan Yılmaz
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Çöz Beni

Zümrüt müdür, safir midir gözlerin
Kurşun mudur hançer midir sözlerin
Bir çözülmez muammadır hallerin
Düğümlüyüm gir kalbime çöz beni

Konuşmazsın acep dilin lal midir
Ayrılığın çekilmedik hal midir
Leb'in mühür sarı saçın şal midir
Üşüyorum ört üstüme sar beni

Bakışların yüreğime ok mudur
Gönülden gönüle bir yol yok mudur
Muhabbetin bir çaresi yok mudur
Kelam eyle dillerinle yor beni

Arslan'ım der biryanımdan dağlıyım
Ovalıyım vadiliyim dağlıyım
Bilmiyorum ölü müyüm sağ mıyım
Bir buse ver hayata döndür beni.

(30.11.2007 Cum'a İSTANBUL)

Arslan Yılmaz
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Dağlar Eşkiya Dolarsa

Dağlar eşkiya dolarsa
Kan çıkar
Can çıkar
Figan çıkar
Bahar gelmez
Hazan çıkar

Dağlar eşkiya olarsa
Gün kararır
Gül kararır
Baht kararır
Ömür kararır
Buhran çıkar

Dağlar eşkiya dolarsa
Ana ağlar
Baba ağlar
Ağlar dağlar
Artar gamlar
Ve vatan ağlar

19.07.2018
Arslan Yılmaz/Kadıköy

Arslan Yılmaz
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Dayı

Kışın dikkatlı ol don olur dayı
Sağlam basmaz isen son olur dayı
Allahın kuluna hor bakan hadsiz
Atlas libas iken don olur dayı

       Arslan Yılmaz
  21.12.2016 İstanbul

Arslan Yılmaz
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Deli Gönül

Tutuldun bir kere aşka
Vazgeçemen deli gönül
Seviyorsun başka başka
Sebat etmiyorsun gönül

Bakışın yakar güzeli
Yakar nası aşkın yeli
Ağaçla yaprak misali
Sevip de ayrıldın gönül

Gezinirsin çocuk çocuk
Söylenirsin abuk sabuk
Boşalırsın oluk oluk
Gel sükunet eyle gönül

Arslan der ki gönül dertli
Harçlık verdim yirmi elli
Az oldu tipinden belli
Yüz isteme deli gönül

1981 - Suşehri

Arslan Yılmaz
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Dikenler Bitti Göğsümde

Dertleri saldın sineme
Gülmeyen yoktur halime
Mahkum oldum bir zalime
Zından oldu yalan dünya

Haber gelmez selam gelmez
Bağrımdaki alev sönmez
Kalbimde sancılar dinmez
Zindan oldu yalan dünya

Bilmem neşe ne sevinç ne
Hazandayım bahar nerde
Dikenler bitti göğsümde
Zindan oldu yalan dünya

Bırak Arslan'ım isyanı
Tükenmez dünya cananı
Almışken o süleymanı
Sana da yar olmaz dünya

20.02.1989    İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Dilek Taşı

Kimbilir neler geldi geçti başından
Kaç tanesi dilek diledi senden
Bazan Vuslata atılan ilk adım oldun
Bazan hicran gözyaşıyla sulanandın

Bazan seni kucaklamak istediler
Bazan bağırlarına basmak
Bazan yalancı diye suçlandın
Bazan kahır mekanı diye anıldın.

Bende senden bir dilek mi dilesem
Yalvarıp yüzümü yüzüne sürsem
Bana da bir kez gülümser misin
Garipleri bir kez anımsar mısın.

Geleceğim sana bir gün
Belki sana bir sürü ızdırap
Belki sana gam, keder
Belkide gözyaşı bırakacağım
  Bağışla eğer isyan edersem.

 13.11.1984  sivas

Arslan Yılmaz
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Dua

Senin verdiğine razı
Senin aldığına razı
Olup ettiğimiz nazı
Affedip bağışla Rabbım

Senden gelene amenna
Senden olana amenna
Dertleri çevir dermana
Şerre fırsat verme Rabbım

esirgemek şanındandır
Bağışlamak şanındandır
Ğafur rezzak esmandandır
Masivadan koru Rabbım

Müslümanı galip eyle
Kefereyi zail eyle
Kullarına kerem eyle
Hatalarını sil Rabbım

ARSLAN YILMAZ
11 mart 2016
Eminönü

Arslan Yılmaz
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Dua Ve Sabır

Ey pirim ey yaşlı dedem
Hanı dua edecektin vuslatıma
Ona özlediğime
Ulaşabilmeme arzularıma

Ama hemen hatırlıyorum
Ya Sabır dediğini
Fakat öyle biçareyim ki
Sabırdan da koptum pirim

Ne olur artır dualarımı
Artık gelsin arzu edilen
Kuşlar özgürce kanat çırpsın
Börtü böcek şen şakrak ötsün

Şenlensin yine evler barklar
Bulunamasın zekat verilecekler
Bana bir çul olsun yeter ey pirim
Dinim vatanım halkım sağolsun yeter

Sen zaten sevgilinlesin
Ve ben senin sürünleyim
Küffarın atomuna bizim imanımız
Ve duanla nasır kırklar yedilerimiz

1992 İSTANBUL

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Elhamdulillah

Dostlar bize sofra kurmuş
Yeyip içelim Bismillah
Yarenler tek halka olmuş
Bir olduk Elhamdulillah

Gönül şenlensin sohbetten
Dil uzak dursun ğıybetten
Muhabbeti muhammedden
Biliriz Elhamdulillah

Gönüller yapmaya geldik
Kapılar açmaya geldik
Her ne olsa Haktan bildik
Müslimiz Elhamdulillah

İyi kötü aynı vardan
ayrı yaratmış yaradan
Bizi Mü'min kullarından
Eylemiş Elhamdulillah

Lisanını pek hoş eyle
Allah kelamın coş söyle
Besmeleyi an baş eyle
Galibiz Elhamdulillah

Arslan sözün hülasası
Gir gönüle kaldır pası
Kur'an sözlerin en hası
Mü'miniz Elhamdulillah

 26.12.2015  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Ey Nebi

Kapına geldim ey nebi uzaktan çok uzaktan
Fakat ravzana bakamıyorum utanmaktan
Çünkü mümin için saydığın,saydıkların
Pek uyuşmuyor bizimle ne yakından ne uzaktan

Sen yemezdin ey nebi doyasıya
Biz tıkınıyoruz yağ bağlayasıya
Fazla kilolar için salonlar kurduk
Hepsi bizim paramız diyoruz harcıyoruz
Duyarsızız fakirin miskinin hakkına
Duysak dahi umursamıyoruz

Sen affederdin merhamet ederdin
Komşun açken tok yatmayın derdin
Biz aynı apartmandakileri tanımıyoruz
Bize bir kötü söz diyene on misli diyoruz
Dünyalığı bol olsun batıl olsun ayırmıyoruz
Merhametimiz Hakk'a değil güçlüye Ey Nebi

Sen müminler binanın tuğlaları gibi kenetlidirler buyurdun
Biz müminler aynı mekan aynı coğrafyada dahi
Şark ile garb gibiyiz Ey Nebi
Sen düşeni kaldırırdın Hakk'ı savunurdun
Biz sadece seyrediyoruz
Bir de zalime yağdanlığımız,yağcılığımız

Sen müminler vücudun azaları gibidirler
Bir yerde ağrı varsa bütün beden etkilenir diyordun
Bizim yanı başımızda alevler içinde müminler
Fakat sanki biz lalezardayız gibi
Hiçbir yerimiz ağrımıyor ki
Küffarın katliamı bizi etkilemiyor Ey Nebi

Sen ne yahudi ne hristiyan ne putpereste benzemezdin
Biz hristiyan gibi giyiniyoruz
yahudi gibi önce para diyoruz ticaretimizde
Dilim varmıyor sadece dünyalık peşindeyiz
Putperestler gibi sanki ilk sırada heva ve heveslerimiz
Biz Kur'an ve sünnet ölçüsünü unuttuk Ey Nebi

Sen en güzel borç karşılıksız verilendir dedin
Riba ayaklarımın altındadır buyurdun
Biz faizsiz iş yapamaz olduk Ey Rasul
Bankalarda kuyruklardayız peyderpey
Faizle para satar olduk
Biz ödemeyene kolaylık yerine çeteler kurduk Ey Nebi

Cennet anaların ayakları altındadır buyurdun
Ataya isyan Allah'a isyan gibidir dedin
Analarımızı huzur evinde ya da ayrı evde tek bıraktık
Babalarımızdan haberimiz yoktur Ey Rasul
Kişi arkadaşının dini üzeredir buyurdun
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Biz arkadaşlarımızı seçemedik Ey Nebi

Sen münafıklığın alameti yalan,vefasızlık,emanete hıyanet dedin
Biz doğruyu söyleyemez olduk
Zarar vermesinden korkuyoruz dünyalıklarımıza
Biz ahdimizde duramaz olduk
Ortam kötü durum vahim uymak lazım dedik
Biz emanetleri koruyamadık Ey Nebi

Sen aldatan bizden değildir buyurdun
Biz de tel maşa,imitasyon,uyduruk mal çok
Satarken hakikisi diye satıyoruz
İşin yarın tamam deyip haftalar sürdürüyoruz
Ben seni çok seviyorum dediğimize
Daha ayrılmadan neler diyoruz Ey Nebi

Gıybet hoşlanmayacağı şekilde kardeşini anmandır buyurdun
Bizim sohbetlerimizin konusu falancanın hataları
Filanca böyle yapmış yapar mı yapar arkadaş
Ya da yahu sen bu malı nasıl edindin
Bu değirmenin suyu nerden
Bizim sözlerimiz hep gıybet,iftira Ey Nebi

Namaz göz bebeklerin idi hergün eksizsiz
Biz Cuma namazına on beş günde bir gider olduk
Pazartesi Perşembe oruç sünnetindi
Bizim ramazanlarımız yarım kalıyor Ey Rasul
Sağ elin sol elini görmezdi fakire verirken
Biz canlı yayınlarda dağıtıyoruz Ey Nebi

Sen sadece Allah'a kurban olunur buyurdun
Biz nelere kurbanız biliyor musun?
Kendi nefislerimizin arzularına
Sevdiğimiz kadınlarımıza mallarımıza
Banknotlarımıza bineklerimize
Biz sadece Allah'a kurban olamıyoruz Ey Nebi

Sen mümin elinden ve dilinden selamette olunandır buyurdun
Bizm dillerimiz yalama oldu Ey Rasul
Ellerimiz canilik yapıyor
Dünya için cana,mala,ırza kıyıyor
Sıla-i Rahmi terk eden cennete giremez buyurdun ya
Biz kimseyi arayıp sormuyoruz Ey Nebi

Biz kötüyüz ve itiraf ediyoruz Ey Sevgili
Ama sen rahmet peygamberisin
Rahman ve Rahim olan Rabb'imlesin
Yalvarıyoruz bizim için niyaz et Rabb'ımızdan
Kalplerimize hidayet istiyoruz
Dosdoğru yola iletmesini diliyoruz Allah'ımızdan

Biz anlamaya çalışıyoruz sanki Ey Rasul
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Senin hayatını öğrenince
Kabene namaz için yönelince
Anlamaya başlıyoruz dünya boş ve alçak
Sakın üzülme Ey Nebi
Buyurduğun gibi ümmetin yeşerecek

Allah ve sen canımızdan evlasın Ey Nebi
İslam gibi müslümanarda galip olacak İnşaallah
Söz veriyoruz ümmetini küffar ağlatamayacak
Bizi müsibetler adam edecek Ey Rasul
Söz veriyoruz ölçümüz Kur'an ve sünnetin olacak
Allah'dan başka ilah tanımıyoruz Ey Nebi

Yoluna canlar feda İmam-ı Rahmet Muhammed
Kitabına ve sözüne ammenna ve saddakna
Emrine buyruğuna semi'na ve eta'na
Allah için hazırız Bedrine Uhuduna
Utangaçlığımızı gidermek maksadına
Söz,sana benzeyeceğiz İmam-ı Rahmet Muhammed

16.02.2006 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Eyleme

Merhamet bahrında abdan mahrum eyleme
Nergisin bağında gülden mahrub eyleme
Kapında kul eyle beytinde köle
Yeter ki kalbinden aşkım mahzun eyleme

Ebr-i nisan baharında lebden buseleri sun
Aşıkın çöle salsan namerhamet eyleme
Sahibi hayranının tenden sakıt eyleme
Celili cemalinle odlara kul eyleme

21.2.1984 SİVAS

Arslan Yılmaz
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Eyvah

Ağu idik zehir olduk
Tabaktan tabağa dolduk
Hayattan denizi umduk
Gönlümüz yaşardı eyvah

Bayramdaki bayramlıklar
Evlerdeki erzaklıklar
İlkbaharda mor leylaklar
Kuru çalı oldu eyvah

Ana babayı ziyaret
Gününde tahsil ticaret
Söze gününde riayet
Geleceğe kaldı eyvah

Değneği kırık hükumet
sevgiden beri sükunet
Imf den var icazet
Midemiz kurudu eyvah

Globelleşiyor dünya
Karmaşıklaşıyor rüya
Amerikan hegamonya
Kapıya dayandı eyvah

Arslanım umudum var ya
Bende çöldür sizde derya
Rabbım kapıyı açar ya
Kullar nankör oldu eyvahh.

31.12.2001  İSTANBUL

ARSLAN YILMAZ

Arslan Yılmaz
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Eyvah Anadolum

Medeniyet yurdusun inkarmı haşa
Ne hallere kaldık eyvah Anadolu'm
Senmi değiştin yoksa olamaz asla
Nedir bu inançsızlık eyvah Anadolu'm

Hadi davran kalk yürü şahlanalım
Silkin öyle durma birlikte haykıralım
Medeni geçinenden öcümüzü alalım
Garipmiyiz bu diyarda sen ve ben Anadolu'm

Ne oldu sana nerde o ecdatların
Yoksa sustumu mücahid Arslanlar'ın
Toprağamı gömüldü tuğralı fermanların
Fatih'în Kanunin kalksınlar Anadolu'm

Kalksınlarda görsünler isyankar evladını
Unutulmuş benliği kirlenmiş kanı
Nesilleri Gayri İslam hayranı
Dimdik duran kalan yıkıldı mı Anadolu'm

Hayır hayır sen yinede şanlısın
Sadece biz sapıttık sen yine hak yoldasın
Şahlan Anadolu'm Mescidler'in nur yağsın
Beraberce koşalım o günlere Anadolu'm

02.05.1984    SİVAS

Arslan Yılmaz
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Fecir Saati

Şahlanma vaktidir islam erinin
Doğ artık ey güneş
Yok ol kuytu gece
Ve sen üzülme fecir saati
Yakındır görülecektir hesabı zalimin

Coşma zamanıdır islam erinin
Bükme boynunu ey sümbül
Defol ovalardan sürüngen
Sakın sen kederlenme hakanım
Gürleşecektir ormanları bu yerin

Kasım 1988 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Garip Muzdarip

Hasretim köyümde kaldı
Kısmetim Şehirde buldu
Düşündüm gözlerim doldu
Ben garip gönül muzdarip

Komşuları tanıyamam
Dost düşmanı sınayamam
Yırtık büyük yoktur yamam
Cep garip cepken muzdarip

Hiç bir zaman vakit yoktur
Yığıldı borç nakit yoktur
Adam kesat köpek çoktur
Can garip canan muzdarip

Sevgi şehvete karışmış
Vefa körlüğe alışmış
Taşlar yerinde ağırmış
Yer garip toprak muzdarip

Deli gönül esti yine
Attı tuttu kesti yine
Hayıflanma geçen güne
Sen garip ömür muzdarip

  18.12.13  istanbul
    Arslan Yılmaz

Arslan Yılmaz
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Gece gel

Gece gel ayağının tıkırtısın duyayım
Gece gel elbisenin hışırtısın duyayım
Gece gel nefesinin fısıltısın duyayım
Kimsecikler duymasın sade yalnız gece gel

Gece gel insanların kıskançlığı olmasın
Gece gel yüreğime riyakarlık dolmasın
Gece gel gönlümüzde kibire yer kalmasın
Hiçbir kimse bilmesin sade yalnız gece gel

Gece gel sohbetini sükunetle dinleyim
Gece gel dostluğunun kıymetini bileyim
Gece gel kalbimdeki tüm pasları sileyim
Her şey uykuda iken ben hazırım gece gel

Gece gel iki rekat teheccüdü kılalım
Gece gel tefekkürle aydınlığa varalım
Gece gel seher vakti onunla konuşalım
Bana merhamet eyle yardım eyle gece gel

Gece gel yalnızlığın hazzını bahşet bana
Gece gel sessizliğin sırrını öğret bana
Gece gel sadeliğin tılsımını ver bana
Hakiki kul olmayı öğret bana gece gel

Gece gel riyasız bir kulluğu belleyeyim
Gece gel rahmetin sonsuzluğunu göreyim
Gece gel kana kana el ayağın öpeyim
Sevgili en sevgili lütfun ile gece gel

Gece gel ay yüzünden zindanım aydınlansın
Gece gel  ehli zulüm,münafık ayıklansın
Gece gel öğütünden saç-sakalım ağarsın
Sar beni haşmetinle huzur doldur gece gel.

  31.07.2009  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Gecemdir Gözlerin

Ne de hoş yaratmış yüce Allahım
İpekten saçların omuzuna dek
Yay gibi gerilmiş hilal kaşların
Gecemdir gözlerin leb'in sabahım

İzarın saraydır gamzen gül bağı
Gülüşün sarayın raks semahisi
Kederlenme sakın hep neşeli kal
Bir an üzülüşün yıkar bin dağı

Ak libasınla şöyle bir salın
Kıskansın sarayın tüm ahalisi
Birde unutma da bir nazar eyle
Hayata yeniden dönsün sevdalın

Ve yine bulalım hatıraları
Beraber olalım nihayete dek
Koşalım güneşi tutana kadar
Kucaklayalım tüm mutlulukları

  02.09.1993  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Geldi Yine Yılbaşınız Abat Oldu Şarapçınız

Nasıl geçti oniki ay
Sayamadık hayımızdan
Ördeğin birine hay hay
Durulmaz kaz feryadından

      Yine girdik diskotekle
      Öküz birleşmiş inekle
      Belki düzeliriz bekle

Çocuk evde donsuz gezer
Bizim aptal kafa çeker
Bir hafta önceden gerzek
Üçü yamyam beşi zevzek

      Geldi yine yılbaşımız
      Abat oldu şarapçımız
      Noelde kaldı ahdimiz

Noel babanın vaatleri
Boynuz verdi veletleri
Masa başında on salak
Sabaha oldu dangalak

      Biz dikeriz çoğalsınlar
      Bunlar keser yok olsunlar
      Sürü sürü mor koyunlar

Zenginleri sarhoş etti
Fakirin canına yetti
Azdı merkep kaçmak gerek
Nallarını sökmek gerek

      Ayı şebek bol diskotek
      İyice sapıttı kelek
      Saldırmadan perdeyi çek

83 e uğur ola
84 de bulduk bela
çünkü başından belliydi
Öküz oldu beyfendiydi

      Alafranga etekten
      Az mı çektik noel senden
      Aptal olduk rezaletten

Şimdi burda döğüşürüz
Üçgün sonra barışırız
Sen devam et o yoluna
Ahirette görüşürüz

      Sen hokkabaz ben yaramaz
      Seksendördü sardı alaz
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      Dana oldun yedin calaz

         31.12.1983
              SİVAS

Arslan Yılmaz
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Gelmedin ki Dönesin

Dönmesi beklenir sevgililerin
Özlemle anılır hatıraları
Dönüş mevsimidir bahar,güllerin
Ama sen hiç gelmedin ki dönesin.

Sarı oldu beyaz oldu papatya
Gece oldu beyazlar doldu ay'a
Sultan kraliçe döndü saraya
Ama sen hiç gelmedin ki dönesin.

Tüm çiçekler döndü bahardır diye
Toprak tüm renkleri verdi hediye
Bülbülün figanı dönersin diye
Ama sen hiç gelmedin ki dönesin.

Bilebilsen ne hale düştüğümü
Çözülmüyor kalpte hicran düğümü
Vaveylam duyarsan bil öldüğümü
Ama sen hiç duymazsın ki bilesin.

       14.03.2007  İSTANBUL

        Arslan YILMAZ

Arslan Yılmaz
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Gönlümün Sesi

Yak beni narına gönül
Savur küllerimi
Sal ulu rüzgarın önüne
Götürsün sılama beni

At beni karanlığa kuytu gece
Zindana çevir tüm günlerimi
Sadece bir rüya ver yeter
Sevdiğime ulaştıracak beni

Yırtıver mektuplarımı ceylanım
Boşver hatırlama maziyi
Gönlünce eğlenmeye bak birtanem
Bırak ben çekeyim bütün çileyi

Nisan 1990 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Gönülde Hüzün

Her seher vaktinde gönlüme hüzün
Basarda bakarım ıssız dağlara
Sinemde sevdalar çöreklenmiştir
Alırda bakarım vah bu hallara

Sevgini içerim sigaram ile
Hayattan nasibim aşkın ve çile
Yüreğim çırpınır ölürcesine
Gönül perperişan teslim efkara

      01.03.2000 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Gurbet Ellerde Olmaz

Laleyi sümbülü devşirem dersen
Yar,diyar ıraksa inan derilmez
Umutla çağlayıp güleyim dersen
Mutluluk bitmiştir hıçkırık dinmez

Sevgi ırmağından akmaz artık su
Saadet şemsinde ışığın olmaz
Hilal gaibdedir gece yarısı
Seher yellerinden nasibin olmaz

Arslanım deyiver kime isyanın
Hicrandan kurtulmak elinden gelmez
Dilersen Rabbından dile vuslatın
Kaderle savaşa takatin yetmez

                  10.02.1987

                   İstanbul

Arslan Yılmaz
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Gurbetin Kahrı

Dikendir bahçesi ateşten bağı
Yakarda öldürmez gurbetin kahrı
Sefillikle kaybolur gençlik çağı
Onbeşte bel büker gurbetin kahrı

Gözlerin kurtulmaz buğudan nemden
Sürünürsün ayrı nazlı dillerden
Şikayetin nedir dostum kaderden
Çilemize sebep gurbetin kahrı

Anadan babadan ayrıdır gönül
Bağlarında ötmez sükutta bülbül
Nerede bacılar nerede al gül
Hepsinden ayırdı gurbetin kahrı

15.02.1984     SİVAS

Arslan Yılmaz
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Güldürmeyen Sevgili

Çare yok nazlım ölmemeye
İlaç yok ceylanım gülmeye
Kederlerle ahbap oldum birtanem
Sebep çok edalım hergün ölmeye

Takatim yok nazlım seni sarmaya
Gücüm yok al leblim sana koşmaya
Köşeleri yaren ettim kendime
Küsmüşüm cananım sensiz dünyaya

Mersiyeler yazsam ağıtlar döksem
Gelir misin ömür böyü beklesem
Gör bükülmüş belim duada dilim
Sebebi sen değil aşktır ölürsem

27.05.1988 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Gün O Gün

Gün o gün yine acımasız
Kalbimde hicran hançeri
Gönlümde firak mezarı
Sen herşeyim ve sen vefasız

Hüzün ah hüzün yine aynı şey
Bedenimde keder kanseri
Göğsümde hasret veremi
Mübtelayım sebebi yine o şey

Sinem yangın ve sinem bomboş
O belde sessiz
O derya  susuz
O küçücük ev yine sensiz loş

Sevgi bende en çok olan
Fısıldar mı bilmem yeniden
Kalbimin ta derinliğinden
Yoksa o da mı güz o da mı hazan

Sen, sen iken seni benden
Ayıracak bir Allah var
Ben ben iken beni senden
Koparacak bir tek yok var.

         27.11.1985  SİVAS

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güzel

Düşünce aklıma ol mah cemalin
Zihnimde dolaşır sözlerin güzel
Hoş kelamın vardır huriden yüzün
Gönlümün sırrına ifşadır güzel

Gözlerimle öptüm ak ellerini
Ruhuma bezedim al güllerini
Hülyamda seyrettim gülüşlerini
Hicran yarasında merhemdir güzel

Dolaştık beraber tüm kainatı
Döşedik her yere sevgiden tadı
Rüyadan kısaymış insan hayatı
Musalla taşında yoldaştır güzel

Küçücük karanlık ıssızdır kabir
Suale gelirler Münkerle Nekir
İmanın var ise karanlık nedir
Din günü hesapta rehberdir güzel

Arslanım amelin hoş daim eyle
Sözünü söylersen hak sözü söyle
Dövene sövene çokca sabreyle
Mizanda tartıya konunca güzel

16.03.2005  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Halimize Gül

Defter beyaz kalem kara
Dışı boya içi yara
Kavelya yapışık dam'a
Gül gardaş halimize gül

Dostumuzdur kızıl kara
Düşüşe devamda lira
Durumu düzeltir riba
Gül gardaş halimize gül

Medenileşti kızımız
Eksilerdedir ar'ımız
Beş para oldu ırzımız
Gül gardaş halimize gül

Temeli çürük iktisat
Vatan nasraniye mezat
Bütçe bu senede kesat
Gel gardaş ölümüze gel.

Uzlaştırmacı Yakovas
Haçlı dedesinden miras
Tanıda küfre iltimas
Öl gardaş kahırından öl.

    29.03.1988

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hasret Hüzün ve Hasret

Ölümle pençeleşir gibi çırpınır yüreğim
Siyah bulut gibi boşanır gözlerim
Hazan gibi dudaklarımdan dökülür sözlerim
Sebep mi hasret hüzün ve hasret

Gönlüm susuz pınar gibidir
Dünyam virane bağ gibidir
Kalbim kırık divan gibidir
Sebep mi hasret hüzün ve hasret

Özlemim sığmaz yedi kıtaya
Kederim bedeldir okyanusyaya
Neşe aleminde yürürüm yaya
Sebep mi hasret hüzün ve hasret

Saymak için rakam bulunmaz gamlarıma
Ne merhem var ne ilaç sancılarıma
Hasretle bakarım geçen hatıralarıma
Sebep mi hasret hüzün ve hasret

Anadan bacıdan,yardan ayırdı
Derdimin ortağı dosttan ayırdı
Sinemi onulmaz gamları saldı
Sebep mi hasret hüzün ve hasret

        08.11.01984  SİVAS

Arslan Yılmaz
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Hasret Rüzgarı

Akşam üstü güneş kızıllığında
Yakar yüreğimi hasret rüzgarı
Savurur kül eder tüm bedenimi
Çöllerde bırakır hasret rüzgarı

Gece karanlığı çöker bağrıma
Bırakmaz çıkayım nurlu sabaha
Darbeyi bir daha, bir daha,daha
Vurur şu beynime hasret rüzgarı

Bırakmaz hülyamda göreyim nazlım
ağlatır düşümde elimde sazım
hiç bitmezki kışı gelsin baharım
Dondurur mevsimi hasret rüzgarı

Çeşmenin yanında dudağım çatlar
Ormanda gül yitik kupkuru otlar
Önümde uzanır sonsuz deryalar
Buzlatır içirmez hasret rüzgarı

 1993-İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Hatıra Bu

Hâtıra
Bazen âh çektirir derinden
Bazen oh dedirtir serinden
Neylersin ki dönüş yoktun maziden

Hatırına gelince hatıralar
Bazen çok hoş işler
Bazen de bomboş şeyler
Yaptığını anlarsın

Hatıra bu işte
Bazen hüzünlenir
Bazen öfkelenir
Bazen de ruhun sürüklenir

Bazı insanlar iyiliği
Bazı insanlar kötülüğü
Bazıları ise hiç bir şeyi
Hak etmemiş dersin

Neylersin Hemşehrim
Hatıra işte bu
En güzeli hatıraları
Silip atsak mı dersin.

 ARSLAN YILMAZ

17.09.2018 Kadıköy

Arslan Yılmaz
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Hatıramda Canlandın

Hani candan aziz bilirdim seni
Bir tebessümünle şenlenip gönlüm
Avuturdu aylarca kendisini
Solmayacak zannederdi ak gülüm

Bir bahçemiz vardı vuslat mahalli
Sözlerimiz vardı yemin misali
Fısıltılar ile geçen o hali
Anıpda ah çeker zavallı gönlüm

Her gün bir çok güzel görüpde geçer
Cananım der durur hayalin seçer
Ruh bedenden ayrı seninle yaşar
Ummanca düş görür zavallı gönlüm

   23.07.1997  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Havlamazsa Bir Çomar

Havlamazsa bir çomar pek sıkılırmış canı
Bazanda aniden ısırırmış insanı
Özgürlük sanırmış kendi aklınca bunu
Nasıl atıversin ki dededen kalma huyu

Hamisi de böyledir namus hasmının
Emiyor kanını bir çok masumun
Soyu bozuk olandan beklenemez başkası
Şahlanırsa soylular yere düşer şapkası

O yer senin afganlım o vatan senin
Seccadesinin izi var turabında dedenin
Bağrından arşa çıkar ezan sesleri
Bağından neşe saçar hakkın gülleri

Beşyüz sene yaşattı Osmanlım saadette
Şimdi özgürlük arar o sersem esarette
Karakteri bu bulgarın pisliktir
Susarsa kardeşin bu miskinliktir

Katilin deesteğinde nankör bir millet
Kızılın uşaklığı en zelil illet
Ahmedler Ahmeddir Mehmedler Mehmed
Yaradan Allah dır Rasul Muhammed.

15 haziran 1985  SİVAS

Arslan Yılmaz
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Hayat

Hayat;
Bazen bahar gibi coşkun
Bazen yaz gibi şen
Bazen kış gibi don tutar
Bazen Sonbahar gibi bulanık

Bazen düşen bir yaprak misali
Su üzerindesin
Ve yaprağa tutunmuş karıncasındır
Her nere götürürse onunla gidersin
Kader gibi...

21.03.2015 İstanbul

 Arslan Yılmaz

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hazan oldu Gençliğim

Mutluluğu sorma bana
Hiç tadamadım ki
Gençliğimi sual etme
Yaşayamadım ki

Gülmek taa uzaklarda
Hayallerimde ki düş
Yaşamak yaşlanmak ne farkeder
Yaralıysa bir kuş

Gözlerime bakma hep üzgündür
Çünkü hiç gülmedi ki
Sana da birşeyler anlatabilsin
Derdini söyleyebilsin

Konuşmak mı isteme benden
Üzülmene katlanamam
Hep aynı mutluluğum:çileler
Hep aynı hayal:neşeler

22.02.1984 SİVAS

Arslan Yılmaz
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He mi?

Meydanı boş bulunca
Sırtın kalınlaşınca
Muallak mal bulunca
Satarsın He mi?

Vatandaş uyanınca
Hakkını savununca
Hesabı sorulunca
Kaçarsın he mi?

Yerküre insanısın
Hep sen faydalanırsın
Çalmazsan aç kalırsın
Elitsin He mi?

Ülkede fesat çıksın
Millet birbirin kırsın
Köşende sırıtırsın
Aydınsın He mi?

Rahatın bozulmasın
Emlakin azalmasın
Hisse payın zamlansın
İnsansın He mi?

Dinden söylenilmesin
Dünden bahsedilmesin
Menşein bilinmesin
Mü'minsin He mi?

Hep sensin ilerici
Sülalen bilmem neci
Mü'mine bananeci
Türkdensin He mi?

İçindesin başında
Çıkarlar savaşında
Dünya kargaşasında
Sen yoksun He mi?

07.06.2014  İSTANBUL
     Arslan Yılmaz

Arslan Yılmaz
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Hep Bizi  Kıskandılar

Mutluluklar saçar idi gözlerim
Neşe ile dolu idi sözlerim
Şimdi adım atmaz oldu dizlerim
Hep beni hep seni hep bizi kıskandılar

 20.07.1984

Yağlıçayır

Arslan Yılmaz
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Hep Sana Koşuyorum

Kollarım açık
Yüzümde tebessüm
Rüzgar dağıtıyor saçlarımı
Ben soluk soluğa hep sana koşuyorum

Batmak üzereyken güneş
Ufukta beliren kızıllıklar
Herşey yuvasına kapanmış
Ben apar topar hep sana koşuyorum

Sarp dağlara varıyor yollar
Önümde ağaçsız yamaçlar
Beni esir almış karanlıklar
Kalbimle yine hep sana koşuyorum

Kollarımın arasında ıssız çöl
Hayalimde rengarenk al gül
Mehtapta canhıraş şakırken bülbül
Ben üzgün üzgün hep sana koşuyorum.

      20.07.1984

      Yağlıçayır

Arslan Yılmaz
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Hiç Düşündün mü

Gözlerini yumup kendi kendine
Ak çarşaf içinde hiç düşündün mü
Kahredip de kendi öz benliğine
Hayata küsmeyi hiç denedin mi

Gözlerini salıp ıssız çöllere
Umutsuz kalmayı hiç yaşadın mı
Hayat nedir
Sevgi nasıldır
Hiç düşündün mü

Kaya diplerinde hiç ağladın mı
Yosunlardan hiç nasihat aldın mı
Neden sudan ayrılmazlarmış
hiç hallerini sorup
Dertlerine ortak oldun mu

Bağdaş kurup sazı
hiç eline aldın mı
Sordun mu o saza neden inlermiş
Aşktan mahvolduğunu anladın mı
Alın yazım

Kaldın mı hiç fırtınalar altında
Buzların altında hiç üşüdün mü
Bir lokma ekmek için
Kapı kapı dolanıp da
Hiç aç kaldığın oldu mu

Kalbindeki kanlar hiç kaynaştı mı
Beni hiç özledin mi
Bir gönül arzulayıp o gönülden
Hiç uzaklarda
Tek başına yaşadın mı

Hiç aşk aleviyle tutuştun mu
Bir bilsen
Ne kadar acı ne kadar hoş
Hiç aldatılıp
Yalan sözlerle avundun mu
Bahtsız sevgili.

 30.12.1983

   SİVAS

Arslan Yılmaz
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Hidayet Allah'ım

Hayali bir dilim ekmek olanlara rağmen
Tıkınanlara
Bitiremeyip çöp'e atanlara
Beğenmeyip garson,hizmetçi azarlayanlara
Aşırı kilolardan rejim yapanlara
Kodamanlara,onlara özenenlere
Duygusuz,fikir fukarası olanlara
Hidalet Allah'ım.

Hayali bir ayakkabı olanlara rağmen
Elbisesine ayakkabı beğenemeyenlere
Vestiyeri mağazacık olanlara
Sığır,keçi derisi beğenmeyenlere
İthal, beş asgari ücret bedeli ayakkabıcılara
ve insanım
Müslümanım,vicdan sahibiyim diyenlere
Hidayet Allah'ım.

Hayali bir öpücük olanlara rağmen
Sevgiyi heykellere
İnsanlar çıldırırken hayvan savunucularına
Mahkeme duvarı suratlı insanlara
Beton vicdanlılara
Bananeci sahiplere
Bahaneci şahıslara
Hidayet Allah'ım.

Hayali bir yuva olanlara rağmen
Yıkım makinası imalcilerine
Ateş topu üreticilerine
Kentler,Ülkeler yıkıcılarına
Fasıklara,zalimlere
Haksızlık karşısında susanlara
İzansızlara,ruhsuzlara
Hidayet Allah'ım.

Hayali barış olanlara rağmen
Savaştan beslenenlere
Silah tacirlerine
Para kölelerine
Gafil mustazaf'a hain müstekbir'e
Kendine iyi yöneticilere
Meta istifcilerine
Hidayet Allah'ım.

Hayali sadece yaşamak olarlara rağmen
İnsanları kullananlara
Kaynakları sömürenlere
Kodoş yalakalarına
Sahte kahramanlara
Süper sahtekarlara
Uyuyan insanlığa

https://www.antoloji.com
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HİDAYET ALLAH'IM.

(26.05.2004  / İSTANBUL)

Arslan Yılmaz
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Hidayete Davet (Akustik)

Hiç mi düşünmezsin insan bir kez aklınla
İnsanlık nedir değerin nedir senin
Domuz gibi kıskanma hayvan gibi ye,iç,yat
Aklım mı var sanırsın fikrin yok senin
Yakışır mı sana hiç idealsiz yaşamak
Ebedi alemin hani nirede senin
Takılmışız oltaya boşa dersin çabalamak
 Evet zordur ama mücadelen yok senin
Dur ümitsizliğe kapılma tövbekar ol
Allah'a aç ellerini alnını koy secdeye
Vasıl olacaksın sonunda sen de mutluluğa
Ebter diyen ebterlere saçacaksın nurundan
Tarih yazacak seni yaldızlı alfabeyle.

       15.5.1984  SİVAS

Arslan Yılmaz
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Hilal Parladı Parlıyor

Geldi bahar açıldı gül
Kasidede şimdi bülbül
Hakk'ı anıyor ehli dil
İlkbahar geldi geliyor

Çiçeklenir gönüllerde
Bir sevda ki aşktır serde
Yol göründü artık merde
Zaman fırtına esiyor

Göründü gökte yıldızlar
Ufukta birleşti ruhlar
Rahmet yağıyor bulutlar
Ufuklar doğdu doğuyor

Geldi şahlanma zamanı
Yırtıldı madde fermanı
Yeşillendi Türk imanı
Cihad başladı başlıyor

Dikilmeli ak bayraklar
Dalgalanmalı sancaklar
Haykırmalı sancaktarlar
Hilal parladı parlıyor

Avrupanın maskarası
İnsanlığın yüz karası
Mücahidin baş belası
Haç kırıldı kırılıyor

Ne moskova ne washington
Ne siyonist ne de mason
Yıkıldı utanmaz pavyon
Mescid nurdur nur saçıyor

Yıkılır paris modası
Geberir moskof mandası
Amerikan safsatası
Bitti yalanlar sönüyor

Bir gün bayram olur bize
Alem koşar Camii'mize
Özlenen alemimize
Kavuştuk kavuşuyoruz

30.04.1984 SİVAS

Arslan Yılmaz
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Hülyamdaki Canan

Hülyalar,rüyalar,düşler
Hepside aynı anılar
Hepside sadece anlık
Boğmaya çalışırken ruhu koyu karanlık

Hani gelmiştin ya o gün hülyama
Bambaşka bir bahardı günümüz
Zambakların arasında koşuşuyorduk
Güllerden alıyorduk birer ikişer

O koyu karanlığın içinde
Nereden buluyorduk parlak güneşi
Nehirler çağlıyordu delicesine
Koşuşuyorduk erecekmişçesine maziye

Sarmaş dolaştık birbirimizle
Hiç ayrılmayacakmışcasına
Bir bilsen ne kadar mutluydum o gece
İlk defa umutluydum hayattan

Buseler alıyordum al leblerinden
Nasihat dinliyordum aşk pirlerinden
Ne kadar da ızdırap çekmişlerdi
Sanki eşk akıyordu tenlerinden

Sen ve ben dalmıştık hülyalara
Doyamıyorduk aldatan rüyalara
Ayırdı aniden zalim aydınlık
İstemez miydik devam etsin karanlık

Karanlıklar bana bazan hayal bazan serap
Bazan yalnızım çölde bitkin ve harap
Kendimi unutmuş da hep sana koşuyorum
Yine mi ayrılık kahroluyorum

15.2.1984     SİVAS

Arslan Yılmaz
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İdeal

Ya hakimiyet bizimdir
Ya ölürüz arkadaş
Ya bu canlar şehid olur
Ya terkeder arkadaş

Bütün alem gelir dile
Hak yol İslam diye diye
İdeal  ya gaziliktir
Yahut iştir arkadaş

Ya Müslüman kurtulacak
Ya rezalet yıkılacak
Ya dünya nurun olacak
Yoksa Cihaddır arkadaş

Mizan terazi kurusun
Maddenin hiçi kahrolsun
Toprak en sadık dost olsun
Bundan iyidir arkadaş

26.03.1984 SİVAS

Arslan Yılmaz
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İlericilere Birkaç Söz

Hayal diyorlar sana
Bana da hayalci
Oysa ben bir gerçeğe inanıyorum
Nur tamamlanacaktır
Onlar istemeseler de

Gerici diyorlar bana
Beyinsiz ilericiler
Ben yedi kat semaların seyrindeyim
Onlar ide girdabında
Çok çok ilerleseler de.

17 Mart 1986  Yağlıçayır

Arslan Yılmaz
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İnan hep sen

Bin   saatime baksam
Ve saysam zikrettiklerimi
İnan hep senin adın dökülmüş
Dudaklarımın arasından

    04.08.1990
      İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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İstanbul

Karacaahmet sükunet diyarı
Eyüptedir Rasulün mihmandarı
Dört yanında otuzaltı ashabı
Haysiyettir şandır veli İstanbul

Selamlaşır dörtle altı her gece
Hayıflanır vaziyeti görünce
Cihanşümul payitahtlık denince
Söylenir üç kıtada ali istanbul

Arslan Yılmaz
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İster Gel İster Gelme

Yaşım ermiş kemale
Düşmüşüm binbir hale
Dört bir yanım gaile
İster gel ister gelme

Saçlarım kar beyazı
Dizimde kış ayazı
Yokuş geliyor yazı
İster gel ister gelme

Bir ayağım çukurda
Sayıklarım uykumda
Yangınlarım bağrımda
İster gel ister gelme

Allah'a meyil verdim
Hazansız güller derdim
Nefsi toprağa serdim
İster gel ister gelme

Arslanım hakka sarıl
Yarenler ile anıl
Ömür geçti velhasıl
İster gel ister gelme

04.04.2020
İstanbul

Arslan Yılmaz
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İzanın Nicedir Senin

Yedin her türlü herzeyi
Kıytırık yaptın zerzeyi
Anlamaz sandın ammeyi
İzanın nicedir senin

Faize attın parayı
Yüzde kırk aldın nemayı
Nerden buldun bu tartıyı
İzanın nicedir senin

Bankada paran çalışır
Yüzde seksenle çakılır
Muhtacın beli kırılır
İzanın nicedir senin

Tanıtımın yalancıda
Tahsilatın talancıda
İktisadın yabancıda
İzanın nicedir senin

Bütün eğitimni garplı
Hakka giden yolun darplı
Kağıt hafi kalem sarplı
İzanın nicedir senin

Arslanım söyler sözünü
Yitirme sakın özünü
Yeter artık aç gözünü
İzanın nicedir senin.

Arslan YILMAZ
Aralık/2009 İstanbul

Arslan Yılmaz
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Kabir Ehline

Siz biraz uyuyunuz
Çıksın yorgunluğunuz
Zira bizimle iken
Pek fazla yoruldunuz

Dinlenin asırlarda
Topraktan hasırlarda
Beden toprağa rücu
Bütün yükler ruhlarda

Siz kabirde biz burda
Yaşıyorken rüyada
Ve sura üfürülür
Uyanırız o anda

İmrenmeyin bizlere
Ayakta gezenlere
Sırayı bekliyoruz
Döndürülmek üzere

Mezarınız nur dolsun
Kabriniz cennet olsun
Allah'ın rahmetiyle
Duacınız bol olsun

Rabb'ım mağfiret etsin
İlliyyin'e kaydetsin
Beş hayatın sahibi*
Affına mazhar etsin

12.06.2015 Cum'a
Arslan Yılmaz
*Ruhlar alemi,anne karnı,dünya hayatı,kabir hayatı,ahiret hayatı.

Arslan Yılmaz
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Kara Zülüflü Güzel

Yıllar oldu göremedim ben seni
Neredesin kara zülüflü güzel
Halini hatrını bilemez oldum
Ne haldesin kara zülüflü güzel

Sabahtan akşama dualarımda
Yatsıdan fecire rüyalarımda
Her ne dem düşünsem hülyalarımda
Ne yandasın kara zülüflü güzel

Ağrıda bulutla semalarımda
Sivasta türküyle sevdalarımda
Karstan Edirneye anılarımda
Her yöndesin kara zülüflü güzel.

          ARSLAN YILMAZ
             20.04.2012
             İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Kavuşacağız

Diyarı gurbette hep seni andım
Selam var dediler hemen inandım
Beklemekten bıktım nazlım usandım
Sabret yarim sabret kavuşacağız

İnan ki hayalin hen an karşımda
Kahrettim dünyaya küstüm hayata
Bedenim çürüse kara toprakta
İnan ki ahrette kavuşacağız

Sıra sıra dağlar insafsız yollar
Durmaz deli gönlüm hep sana ağlar
Sinemin üstünde taş olsa dağlar
Unutma sevgilim tavuşacağız

 23.12.1983   SİVAS

Arslan Yılmaz
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Keşke Görmez Olsaydım

Keşke görmez olsaydım seni o gün
Ayaklarım kırılsaydı yürüyemeseydim
Neden garibim neden köşelerde üzgün
Gözlerim kör olsaydı göremeseydim

Sanki sen bir şahsın ben sana köle
Hasret bıraktırdın  goncaya güle
Benim bekleyenim bitmez bir çile
Bir an şu dünyada gülebilseydim

Saadet çölünde mutsuzdur gönlüm
Güneşin altında zindan yüreğim
Diken olmuş sanki bütün güllerim
İsmini kalbimden silebilseydim

Arslanım bitmez çilen
Var mı dünyada gülen
Sanki bir Canan mıdır
Sana ızdırap veren

Çile üstüne çile
Hasret kalmışım güle
Neden derman ararsın
Halini sorup ele.

11.11.1984  SİVAS

Arslan Yılmaz
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Kırkbirinci yama olmaz demiştim

Kırk yerinde yama olan gönlümde
Kırkbirinci yama olmaz demiştim
Kırıldıktan sonra gönül testisi
Nehiri akıtsan dolmaz demiştim

Seni sakınırken seher yelinden
Sevgiler umarken tatlı dilinden
Beni yaraladın en ince yerden
Yaram çoktur başka açma demiştim

Yeşert ki gönlünü çiçek veresin
İlkbahar sonrası meyve deresin
Hazana kalınca çalı neylesin
Meyvesiz ağaçlar oğmaz demiştim

Arslan Yılmaz ümidin çöl eyleme
Derdini tut,sakın ifşa eyleme
Mevladan başkasın mevla eyleme
En güzel dost ,vekil odur demiştim

     Arslan Yılmaz
       07.05.2017/İstanbul

Arslan Yılmaz
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Kimin Var Sözü

Dağlar var arada sılaya bin mil
Soluverdi nazlım solmayacak gül
Bağlarım kurumuş perişan bülbül
Böyle yaralıya kimin var sözü

Günlerim yıl oldu seneler asır
Yastığım dikendir döşeğim hasır
Gönlümde bağladı dertlerim nasır
Yaralı bir kalbe kimin var sözü

Peşpeşe dizildi dermansız dertler
Kalbime saplandı gamdan hançerler
Köyümü yoketmiş insafsız seller
Yuvasız yetime kimin var sözü

Akıttığım nehir eşktir gözümden
Bıktım artık gurbet elin güzünden
Çıkmaz artık tek söz sazın lebinden
Mertce duran tele kimin var sözü

17.3.1984 SİVAS

Arslan Yılmaz
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Köyüme Sevdalıyım

Hayalimde her özlemin
Köyüm seni çok özledim
Melemesi kulağımda kuzularının
Hasretim sesine bahçende bülbülünün

Cinnete musallat etti beton yığınları
Çayırına çimenine hasretim
Tanıdıkça riyakar insanları
Mert delikanlını sadık dilberini özlerim

Yapmacık tavırlardan şaşkına döndüm
Su misali sadeliklerini özledim
Ak tülbentin al fistanın inancın
Hepsi istisnasız kalbimde köyüm

Taşına toprağına ormanına köleyim
Suni mesirelerden usandım
Bağına tarlana insanına öleyim
Duyuver bunları tek sana yazdım

Nerede o cennet misali bahçeler
Kuşu karıncası çiçeğiyle edalım
Beni mesut edemiyor bu eller
Gönlümdesin çamurunla çulunla nazlım

29.04.1988 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Leke Doldurdu Her Yeri

Sokak ortasında gezerler çifte
Ar,haya namusta kalmadı perde
Nerde bacım nerde gardaş benliğin nerde
İslamlıkta kaydın yok kafirliktesin ser de

Ekonomi derlir zengine azık
Düzeltiriz derler millete kazık
Halk sükut-u sebatta sonu karanlık
Yalanca adalet hakça rezillik

Ye, iç, yat, kalk hayvanlar felsefesi
Yiye yiye nasır oldu öküzlerin ensesi
Suçsuzdur ya  masum duyulmaz sesi
İmtiyazlılar devri zelalet abidesi

Çifteyi artırdı merkep insana
Baba moruk oldu kocakarı dır ana
Aylık yetmez oldu hanımın boyasına
Fuhuş saray kurmuş namus hazanda

Boğalığa heves saldı inekler
Kanı emer oldu sivrisinekler
Leş aşığı oldu esfel nefisler
Rağbet doruğunda heva hevesler

Kafalara sığmaz oldu boynuzlar
Her türlü pislikten yiyor domuzlar
Şehir zaptolundu köyde kuduzlar
Sahte müttefikler Yalancı dostlar

Namus düşmanları oldu şampiyon
Yosmalar flörtcü çelimsiz minyon
Birden korkar iken it oldu milyon
Sermayesi insan yuvası pavyon

Hoppa,züppe.kafir,küfür,ye,iç,yat,kalk oh be şükür
Sırıtır sırtarır oynar güler istersin yüzüne tükür
Bir anda sarmaş dolaş üç gün sonra şangır şungur
Maşuk oldu iffetsiz aşık oldu veletler

                         28.05.1984  SİVAS

Arslan Yılmaz
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Mah'i Sevgili

Her sabah bir hançer oldun kalbimde
Ağlatma gel artık yeter sevgili
Baharlar hazandır gamlı gönlümde
Soldurma gel artık yeter sevgili

Ümitsiz bırakma aşk ummanında
Karalar giydirme yeter sevgili
Muhabbetsiz koma pir dergahında
Kelam et,gülümse Mah'i sevgili

           5.2.1987   İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Maksat

Aldanıp dünyaya çok meyil verme
Ahiret azabı çetindir çetin
Milyarlar ararsın yalan fanide
Sonun kara toprak kabirdir evin

Çalış didin muhtaç olma küffara
Kulluktan kaçınma ulu Ğaffara
Madde vesiledir kutsal zafere
Maksat ğayrı ise elimdir elim.

   10.02.1987  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Maziyi Andıkça

Yine efkar doldu deli gönlüme
Maziyi andıkça çırpınır kalbim
Kümelendi bütün dertler zihnimde
Yıkıldı tüm dünyam kalmadı halim

Adım atmaz hale geldi dizlerim
Süzülüp eşk ile doldu gözlerim
Umutlar hep küllenince gönlümde
Ah ile figanda her an dillerim

Ayrılmışım cananımdan canımdan
Ayrı kaldım vatanımdan ilimden
Düşünür dalarım hülyayarıma
Vuslata ulaşmak gelmez elimden

 13.07.1993   İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Memleketim Sivas

Başı dimdik gururla duruyor Gök Medrese,
Ve tüm ihtişamiyle Çifte Minare,
Bir ah çekerek kalplerinin ta derinliklerinden,
Selamlaşıyorlar ıssız gecelerde sessizce.

Abdulvahhabi Gazi mukaddes tepe,
Kalabalık caddede sükunda Arap dede,
Müşerref kabristan İsmail Hakkı,
Ve binlerce Zahid Ulu Camii'de.

Kızılırmak yine kızgın bilinmez sebebi ne,
Köpükleri yüklenmiş kıpkızıl gövdesine,
Orda durgun, burda kızgın, öbür yanda çağlıyor,
Bedduaya uğruyor ağıtların dilinde.

Çobanlar,binbir sürü,yanık kaval sesleri
Ecdadı andırıyor burma bıyık erleri
Gözü okşar, kalbi sever, rengarenktir yaylalar
Mey'i süt, hediyesi sıhhat, sakisidir dilberi.

Ova,yeşil,bereket işte Suşehri
Bambaşka lezzettir Gürün'ün meyveleri
Tödürge,Hafik Gölü,Balıklı Çermik
Koyulhisar Ormanı,en leziz sebzeleri.

Bayram var bugün sevgi dostluk olayı
Yiğidolar geliyor mertlik alayı
Bugün başka bir alem yiğidin harman yeri
Mutluluk dağıtıyor Sivas halayı.

Anadolu'nun bağrı, merkez yurdu Türk'lüğün
Cıvıl cıvıl küçüğün,delikanlı büyüğün
Medeniyetlerinin yurdusun ey Sivas
Osmanlı,Selçuklu,kim bilir daha kimin

Bugün ilk neşeme denk en kederli gün
Esiri olmuş gibiyim ayrılıştaki hüznün
Ve şimdi hayalimdesin ben senden uzak
Kim bilir,belki de en güzeliydi alçak gönüllülüğün.

    5 Mayıs 1986.

Arslan Yılmaz
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Müsebbibi Sen Oldun

Bu gönlüm hicranından
Keder ile sızlıyor
Yüreğim hasretinden
Coşupta çırpınıyor

Müsebbibi sen oldun
Hayatıma mal oldun
Verdiğin ızdırapla
Kalbimde alev oldun

Efkarı dost eyledim
Aşkını taht eyledim
Şiirden bin demeti
Adına best eyledim

25.05.1988 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Müslüman

Dinin İslam kutsaldır
Peygamberin sultandır
Tuttuğun yol Kur'andır
Dinine sarıl Müslüman

İsmin yücedir ey insan
İslam uğrunda aksın kan
Kurban olsun bu yolda can
Mücahidsin sen Müslüman

Emrine yönel İslam'ın
Yolunda yürü Furkan'ın
Delaletteyse vatanın
Kurtarmalısın Müslüman

İlçe ilçe bucak bucak
Atom füze yoksa nacak
Batıla batıl Hakk'a Hakk
Diyeceksin sen Müslüman

Bütün cihan uyanıyor
Batıl zihniyet sönüyor
Alemler seni bekliyor
Yücedir şanın Müslüman

Ne batı kapitalisti
Ne asyanın koministi
Ne israil siyonisti
Yalnızca sensin Müslüman

Dünya davana muhtaçtır
Dinin başımızda taçtır
Hilalinin hasmı haçtır
Basirette ol Müslüman

Bir bilsen neler olacak
Deccal dünyayı yenecek
Mehdiye boyun eğecek
Kıyamettesin Müslüman

Nedir ki bu uyuşukluk
Gezinirsin çocuk çocuk
Konuşursun abuk sabuk
Uyan artık ey Müslüman

                                    1982 SUŞEHRİ

Arslan Yılmaz
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Ne haldeyiz be gardaş

Adaleti gelin verdik ellere
Saadet öteye kaldı be gardaş
Zerafet gark oldu kötülüklere
Letafet şirretlik oldu be gardaş

Refakat tercihi batıya yaptı
Ferağat geldi de islama çattı
Enver ışığını ellere sattı
Necatiyi kaçırdılar be gardaş

Seheri kaybettik etraf karanlık
Sadık söz dinlemez işi yalanlık
Adilin yaptığı hepten yamaklık
Şakir Nankör ile dost oldu gardaş

Biz böyle deriz ya atiye kızar
Maşukum zafer der günleri sayar
Zahidle mücahid çok duvar yıkar
Ümitle akite vardık be gardaş.

08.04.1995  İST.

Arslan Yılmaz
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Ne Haldeyiz Be Gardaş 2

Cihangir kahveden çıkmaz dışarı
Muzaffer yemekte sağlar başarı
Mazlum ile mahzun hepten haşarı
İsimler dumura uğradı gardaş

Mesture gömleği dekolte giyer
Memnune streste hekime gider
Muttalip kısmeti kullardan bekler
İtikat nefise ezildi gardaş

Ülkücüler sosyalistle arkadaş
İslamcılar kapitalistle yoldaş
Demokratlar despotla sarmaş dolaş
İdeal çıkara yenildi gardaş

Gayenin hedefi sahilde arsa
Tarıkın gayesi arsadan parsa
Hakimler hizipçi mahkeme sırça
Adalet sarayda soytarı gardaş

Mecliste vekiller parmak aslanı
Makamda sahipler dalkavuk hanı
Vatandaş sünepe gıybet hakanı
Daha söyleyemem anla be gardaş

07.06.2014  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Ne Olur

Çimen rengi gözlerine yandığım
Bir aralık gel de görem ne olur
Saatlerce kapısına baktığım
Bir aralık çıkta görem ne olur.

Yüzün yere eğme gözlerime bak
Ellere aldanma sözlerime bak
İstersen al beni ateşine yak
Bir aralık gel de görem ne olur.

Hem çok yakındasın hem çok uzakta
Hem hep benimlesin hem çok ırakta
Bedenim sıhhatte gönlüm firakta
Bir tebessüm ette gülem ne olur.

Güler misin bilmem latife yapsam
Kızar mısın bilmem bağrıma bassam
Verir misin ellerinden bir tutsam
Hoş bir söz söyle de gülem ne olur.

Arslanım sinende binbir yara var
Güllerin hazanda gitte har'a var
Bilirim derdine birtek çare var
Alev alev yanıp tütsem ne olur.

   24.1.2006

 Arslan Yılmaz

İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Ne Olur Üzülme

Eğer duyarsan ki ıssız çöldeyim
Ne olur üzülme bana sevgilim
Rabbım dileyince olur emelim
Sen ahdini bozma olur be selvim

Dünya yuva yıkan biz yuvasızlar
Alem neşe bağı biz neşesizler
Silleyi önce vurandır vefasızlar
Ölürsek adımız kalsın garipler

Yakışmaz ağlamak sil gözlerini
Aramıza giren dağlar ağlasın
Sen başına ak tülbentini bağla
Karaları giyip düşman ağlasın

Sen ve ben gonca yüklü iki gülüz
Ya sam yeli öldürür ya da al al güleriz
Sen ayrı ben ayrı zindanda esirleriz
Ölür isek kabrimize yazılsın
                                     Sana; Çarnaçar
                                     Bana; Çaresiz

                   30.05.1984  Çarşamba

                                    SİVAS

Arslan Yılmaz
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Ne Söylersin Çağdaş Beye

Bir kravat bol fiyaka
Merhabası oldu caka
Al dese haklıdır aka
Ne söylersin çağdaş beye

Paris'in yeni modası
Giyebilendir en as'ı
Bozulmuşsa kafatası
Ne söylersin çağdaş beye

Pantolondur blue jeans
Sinemalarda çift seans
Doğuştan beridir hassas
Ne söylersin çağdaş beye

Söylersen adın gerici
Örükleri cici cici
Salçaya katmış pirinci
Ne söylersin çağdaş beye

Kara tahta ak tebeşir
Hoppa züppe haşır neşir
Müzik disco tarak şimşir
Ne söylersin çağdaş beye

Mösyö jordin mıstır kartır
sayın jönler bay hav harhur
Böcek cırcır, kuşlar carcur
Ne söylersin çağdaş beye

Arslan YILMAZ
08.01.1984
Sivas

Arslan Yılmaz
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Neme Gerek

Neme gerek malı mülkü
Ben dünyayı terk eyledim
Neme gerek şarkı türkü
Ben ağıtı besteyledim

Ne yapayım seni sevgi
Cananı yolcu eyledim
Neyleyeyim ilk baharı
Ben hazanı dost eyledim

11.03.1988 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Nerde Bulayım Seni

Kalbimde taht kurdun daha fıtrattan
Ya Habibim nerde bulayım seni
Doymadım hayalden hergün seraptan
Ya Maşukum nerde bulayım seni

Vasiyetin İslam mucizen Kur'an
Sana kavuşmaktır emelim her an
Hayatım nâr olsun taamım katran
Görebilsem birkez mâh cemalini

Ebubekir Ömer Osman ve Ali
Dört büyük önderdir İslamda veli
Izdırapta koma aciz halimi
Buyur da çöllerde arayım seni

Hülyalarda öpsem nurlu elini
Kabe-i Şerif'te duysam sesini
Neyleyim dünyanın kem badesini
Firdevs ırmağında sorayım seni

İsterse yıkılsın aciz kainat
Sensiz olmaktansa bitsin bu hayat
Kılınçtan keskindi o yüce sırat
Liva-ul hamdında bir görsem seni

Huzuru Mahşer'de herkes der nefsi
Senin şuh Lebinde tek söz ümmeti
N'olur esirgeme şefaatini
Cennet kapısında göreyim seni

4.3.1984 SUŞEHRİ

Arslan Yılmaz
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Neyleyim?

Koşturdun ardın sıra
Dert verdin sıra sıra
Dilberler ardı sıra
Bakakaldım neyleyim?

Görmüştüm bahar günü
Kalp durduran yüzünü
Çekilmez aşk hüzünü
Bir kez düştüm neyleyim?

Ben seni candan sevdim
Gönlümü sana verdim
Bilirim bitmez derdim
Gönlüm sevdi neyleyim?

Arslanım kes sesini
Harcama nefesini
Sil kötü kaderini
Kara bahtı neyleyim?

1982 Suşehri

Arslan Yılmaz
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O Bir Dünya

Bir dünya ki nice tağut yıkılır
Bir dünya ki nice putlar kırılır
O bir dünya özlenen saadettir
Bir dünyaki zulme mezar kazılır

Bir dünya ki yanyanadır ikisi
Aynı safta köleyle efendisi
O bir dünya 'Üstünlük takvada'dır
Rehberidir cihaneyn efendisi

Bir dünya ki Rahmandandır kelamı
Kullar için emrolunmuş nizamı
O bir dünya refahtan öte refah
Kulluk için Allah vardır tek tanrı

Bir dünya ki bulanık sel durulur
Bir dünya ki yokuşlar düzlük olur
O bir dünya hedef gaye ve sonuç
Hainler zalimler fasıklar  susturulur

Bir dünya ki gelmesidir pek yakın
Maddenin uşağı başta sen sakın
O bir dünya madde mana iç içe
Elbet tamamlanır Nuru Allah'ın

Bir dünyaki yaşayan her fert kardeş
Bir dünyaki barınmaz onda kalleş
O bir dünya sevgi-şefkat-merhamet
Ezelden ebed'e batmayan güneş

Bir dünya ki halk arasında dostluk
Her hayır sadaka her infak bolluk
O bir dünya tek başına bir nizam
Saf hürriyet onda,Allaha kulluk

O bir özlem beklenen galibiyet
Bu bir mesaj  birlik olmaya davet
O bir dünya kulluk yalnız Hak'kadır
Makama servete sığmayan nimet

Bu bir emir,emir eri mücahit
Saldıracak sana kof materlalist
O bir dünya Hak la batıl kavgası
Mutluluktur Hak uğrunda eziyet

Bu bir dünya ismidir müslümanlık
Kainatta ebedi süren krallık
O bir dünya Hakkın nurundan doğar
 Ekmeği hak,suyu hakkaniyetlik

Bir dünya ki ismi İslamiyettir
Bu dava haktır ve galip gelecektir
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Oyun bitti tedbirleri alınız
Mazlumların hesabı görülecektir

Bölük bölük tabur tabur alay alay bir kuvvet
Zabdedilmez hal almış imandaki hararet
Sabır çağı bitiyor başlıyor büyük cihat
Yarab ne büyük saadettir bahşettiğin şehadet

6.3.1985 Suşehri

Arslan Yılmaz
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Olamadım

Aradım yarama merhemim yoktur
Sararıpta soldum gazelim çoktur
Kış mevsimindeyim hava soğuktur
Savruldum don yedim toz olamadım

Hançer yarasını yedi yüreğim
Yılları bitirdi bitmez kederim
Şu fani dünyada bir kimsesizim
Kırıldım yeşeren dal olamadım

Sevdaya kapılmış kalbim çaresiz
Kovuldum yurdumdan kaldım çaresiz
Beni senin aşkın kıldı çaresiz
Yüce yaradana kul olamadım

Sivastır vatanım dağlardır yolum
Derdi ayıramam kırıktır kolum
Tek beni sev yeter ey selvi boylum
Aşkına münasib yar olamadım

 11 Ekim 2004  SİVAS

Arslan Yılmaz
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Öğretmenler Geliyor

Öğretmenler geliyor halkına seslenerek
Cahilliğe perde çek
Sözleri altın olur tüm beyinlerde
Sözleri yankı yapar sarp kayalarda

Öğretmenler geliyor ilmini haykırarak
Fırtınalar kopararak
Uzayı fethedenler Er'ler geliyor
Cihana ilmi ile haykıranlar geliyor

Öğretmenler geliyor tarihe şan verenler
Fatih'e nam verenler
Kanuni'yi yenilmez yapanlar
Bizler için kalemle savaşanlar geliyor

Öğretmenler geliyor İnanç'a güç katanlar
Cihanı titretenler
Zulme hayır diyenler
Ve Mustafa Kemal'leri
Ölmez insan yapanlar geliyor.

24 Kasım 1982 (Öğretmenler Günü)

Liseler Arası Suşehri Birincisi

Arslan Yılmaz.

Arslan Yılmaz
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Öksüzler

Geberecek küfre hizmet eden asiler
Yüzü gülümseyecek mukaddes davamızın
Peşimizden gelecek saf saf nesiller
Tamamlanacaktır nur'u Rahmanın

Ezel nasıl bizimse ebed de bizim olacak
Yine nur karanlığı elbet boğacak
Aydınlanacak alem sonlular son bulacak
Sonsuzlar haykıracak sonsuzluğa sesini

Balçıkla sıvanamaz güneşin yüzü
Tehdit ile susturamaz tağutlar bizi
Adalete erişecek çağın öksüzü
Öksüz yargılayacak asrın firavununu

Yine öksüz yıkacak tağutun kalasını
Öksüzler çınlatacak dünyanın semasını
Öksüzler dikecek saadet bayrağını
Mührünü vuracaktır asra öksüzler

Öksüzler taşıyacak şahadet sancağını
Öksüzler kaldıracak kölelik hayatını
Öksüzler inşa eder yeniden dünyasını
Semeri giydirilir sırtına zalimlerin

Tezatta iki kuveet öksüzler-materyalizm
Kölelikte çift kuvvet sosyalizm-kapitalizm
Yeni bir sürü zırva çağdaş bilmem neler izm
Süpürür kökünüzden sizi birgün öksüzler

Bende o öksüzlerden bir öksüzüm
Kavuşamazsam o güne çok üzülürüm
Size göre suçlu hak katında suçsuzum
Hakkın dediğini yapacaktır öksüzler.

14.1.1985   SİVAS

Arslan Yılmaz
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Önderim

Hilkatine sebep yüce alemin
Rasûller rasûlü Aziz MUHAMMED
Firdevs-i alânın, kevser nehrinin
Cennetin şâhıdır Aziz MUHAMMED

Asi ümmet olduk nedametteyiz
Bir an gururlandık terketmekteyiz
Kapında diz çöküp dilenmekteyiz
Şefaatin buyur Aziz MUHAMMED

Esiri ettiler bizi küffârın
Emrine sırt çevirdiler Rahmânın
Âmadeyiz buyruğuna Kahhârın
Şehadeti emret Aziz MUHAMMED

Şehidliğin şerbetini içelim
Şu fani hayata kefen biçelim
Dinimiz sağolsun bizler göçelim
Nebiler Nebisi Yüce MUHAMMED (s.a.v.)

Arslan YILMAZ
23.12.1986
İst.

Arslan Yılmaz
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Özlem ve Kahır

Gençliğime yanıyorum
Çizgisiz simama
Pırıl pırıl gözlerime
Siyah saçlarıma yanıyorum

O günü hatırlıyorum
Gönlümde yanık izleri
Hayalimde gül peri
Papatyaları hatırlıyorum

O akşamı özlüyorum
Kaybolan güneşe inat
Canlanan gülüşleri
Mehtaptaki sadeliği özlüyorum

O güne kahrediyorum
Ayrılışına ellerin
Suskunluğuna dillerin
Sevgimizin firakına kahrediyorum

23.08.1988 YAĞLIÇAYIR

Arslan Yılmaz
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Razıyım

Yeter yüce Rabbım bitsin çileler
Hakiki dost olsun köle olayım
Gücümü bitirdi acı kederler
Mutluluk olsunda garip kalayım

Yüreğim çırpınır gözüm eşk dolu
Tebessüm olsunda ben ağlayayım
Razıyım kar'ına dolu'na fırtınana
Benimle olsunda çölde kalayım.

   16.02.1987  İSTANBUL

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sadeliğinle Gel

Kirletme dudağını
Değiştirme tavrını
Giyi ver fistanını
Sadeliğinle gel
NAZLIM

02.05.1988 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Sahte

Gülmeleri unuttuk
Ağlama sahte
Hesaplar makinayla
Sağlama sahte

Kavuklar allı pullu
Sarıklar sahte
Şirketler çok uluslu
Ortaklar sahte

Elbise tiril tiril
Terziler sahte
Kumaşlar pırıl pırıl
Satenler sahte

Aydınlar vatanperver
Kitaplar sahte
Öğretmen metasever
Hitaplar sahte

Sebzeler turfandadan
Hormonlar sahte
Yiyecek kırkambardan
Harmanlar sahte

Cemiyette hizip çok
Hedefler sahte
Cemaatte karın tok
Hevesler sahte

Gazete sayfalandı
Haberler sahte
Demokrasi şahlandı
Vaadler sahte

Suratlar pudralandı
Nevirler sahte
Manzara perdelendi
Şehirler sahte

Arslan YILMAZ
09.06.2012 İstanbul

Arslan Yılmaz
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Sana Gelsem

Ben gurbette, can sılada
Anam'ın gözleri yolda
Belalı başım, dumanda
Seni bekler, seni özler

Acı mıdır tatlı mıdır
Gönül yaya, atlı mıdır
Kıratların nalsız mıdır
Neden gelmen niçin görmen

Har'lar var mı dağlarında
Mar'lar var mı yollarında
Gül açar mı izarında
Kuşanıpta sana gelsem

Garip Arslan ne söylersin
Kime nasihat eylersin
Muhabbeti bilir misin
Sana gelsem, kelam etsem

Arslan YILMAZ
29.12.1987
İst.

Arslan Yılmaz
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Sana Güle Güle Dedikten Sonra

Sana gülegüle dedikten sonra
Olduğum yerde yığıldım kaldım
Kalbim durdu bir anlığına
Dizlerimin bağı çözüldü
Gözlerimin feri söndü
Yürüyemez oldum

Ellerimden tutarak kaldırdılar
Bir bardak su biraz kolonya
Kendime geleyim diye
Tokatladılar epeyce
Sadece silkinebildim
Umutsuzca

Binalar üstüme yıkıldı
Sokaklar aşılmaz birer dağ
Ağaçlar birer cephe
Kuytular siperim oldu
Her çakıl taşı zehirli böcek
Suyu ağu diye içtim günlerce

Evime ulaşamadım epeyce zaman
Yağmur biraz serinletti sanki
Gamı kederi yeyip içtim
Karnım acıktığında
Her derin nefeste hasretin
Ciğerimi parçaladı

Ağladığımda karanlık örtümdü
Kaldırımlar dostlarım
Dertleşemedik kan kustum
Hastahanede attılar bir kenara
Meteliksiz,kimsesiz ve de
Umutsuz vaka diye

Ölmedim yine sokaklardayım
Gar'ın girişinde bekliyorum
Belki dönersin diye
Gözlerim hep gelebileceğin yönde
Perişan,biçare zavallıyım
Hadsiz, hudutsuz

Sana gülegüle dedikten sonra
Hep böyle yaşayacağım
Unutmayacak vazgeçmeyeceğim
Dünya geçici derler sevgi ebedi
Hep böyle kalacağım
Vaktaki sen dönene kadar.

    28.12.2002  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Sana Nasıl

Gençliğim olmuş hazan
Gönlümde keder her an
Bağımda açar diken
Nasıl güller vereyim

Gönlüm kahır romanı
Gurbet acı bir anı
Zehir ettin her anı
Sana nasıl geleyim

Çöle sığmaz derdim var
Tükenmeyen ahım var
Yadeller olmuş mezar
Seni nasıl sarayım

Bahçemde gül yerine
Dikenler açtı yine
Gamlan Arslanım gamlan
Vuslat senin neyine

  05.11.1984  SİVAS

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com
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Sayın Ağa Beylerimiz

Olmuştur kamu başkanı
Asla düşünmez halkını
Yeyip Milletin hakkını
Yatar ağa beylerimiz

Moda ceket sırtlarında
Açlık dolu yurtlarında
Döner koltuk altlarında
Yaşar ağa beylerimiz

Evi sıcaktır üşümez
Ekmeği aşı düşünmez
Hak vermek işine gelmez
Kaçar ağa beylerimiz

Birgün olur göçer kullar
Herkes sevdiğine yanar
Bakalım sizi kim anar
Sayın ağa beylerimiz

1982  Suşehri

Arslan Yılmaz
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Sen Bana Döneceksin

Hicran koydum dönmem diye adını
Unutupta gittiğimde ahtını
Çizivermek istiyorsun bahtını
Rabb'ım çizer kaderi sen bana döneceksin

Bakakaldım arkandan geriye baktın mı hiç
Donakaldım yerimde halimi gördün mü hiç
Gazel oldum hazanda,sararıp soldun mu hiç
Rabb'ım yazar kaderi sen benim olacaksın

15.03.1989 İSTANBUL

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen Gittin Ya

Sen gittin ya
İki kısa günde
iki uzun sene
ağladım

Sen gittin ya
Ciğerimi özlem
Aklımı unutmak ile
Dağladım

Sen gittin ya
Sanma ki yaşadım
Zannetme ki öldüm
Dalgalandım

Sen gittin ya
Evlendim barklandım
Yaşlandım ve yeniden
Sevdalandım

03.06.2017
İstanbul

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com
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Sen Vurdun Gurbet

Zehiri içerim bana bal gelir
Eşklerim boşalır göze hal gelir
Yangındır sinemde dilim lal gelir
Neşteri kalbime vurdun sen gerbet

Ezelde yazılmış şanssız kaderim
Payımız çileymiş karaymış bahtım
Baktıkça mazime artıyor ahım
Eskittin ömrümü sen zalim gurbet

Layık göremedim bir gün neşeye
Gözlerim boşalır döndü dereye
Yapacağın buydu attın köşeye
En bahtiyar anda sen vurdun gurbet

16.02.1984     SİVAS

Arslan Yılmaz
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Seninle Sevginle Sevdanla

Gör işte
Bir garip şairim ben
Boynumda ızdırap halkası
Koynumda sevgi hazanı
Dertlerle zarda sevdanla imtizarda

Haydi gel
Hayalinle süsle yazdığım kağıdı
Gözlerine sevgi
Kalbine aşk
Gönlüne ismimi yazayım

Ellerinle büyülendir kalemimi
İsmini nurlu harflerle
Güzelliğini bahar gülleriyle
Sevdanı bülbüllerle
Sözlerini sümbüllerle süsleyeyim

Vuslatınla neşelendir köleni
Bir daha ağlamadan
Seninle sevginle sevdanla
Ömrümün sonuna dek
Öylece kalayım

29.03.1989 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Sensiz Sevgilim

Köşelerde kahrolup mahvolduğumu
Boş hayallere dalıp avunduğumu
Yaşamaktan usanıp gençlik çağımı
Boş şeylere harcadım sensiz sevgilim

Kelepçeler bağlamış sana kalbimi
Kumru,bülbül ağladı görüp halimi
Yıkıverdin gençlikte sen benliğimi
Yinede ben hep seni andım sevgilim

Uykusuz zindanlar tatlı seraplar
En sadık dost oldu kara topraklar
Neşesiz leylaklar, sarı yapraklar
Kendime isyankarım sensiz sevgilim

Kader çıkmazına varır yollarım
Yar yerine diken sarar kollarım
Arslanım hazana kalmış baharım
Baharda anlamsız sensiz sevgilim

14.1.1984    SİVAS

Arslan Yılmaz
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Sevgi

Yüreği kıpırdatan
Yüze tebessüm veren
Gönülleri hoş eden
Gözlerde ferdir sevgi

Kuşta böcekte kanat
Kelebeğe renk veren
Papatyada sarı ak
Gülde allıdır sevgi

Nisan ayında yağmur
Çiçek,yaprak,tomurcuk
Yazda enva_i çeşit
Meyve yediren sevgi

Tüm canlıya analık
Duygusu veren sevgi
Garibanda urbalık
Zenginde şefkat sevgi

Mazlumun duasına
Kabul dedirten sevgi
Zalimin viranına
Evet buyurtan sevgi

Zahidlerin zühdüne
Abidlerin abidine
Ustanın hünerine
Şekil verendir sevgi

İnsanın sağduyunda
Rasulun buyruğunda
Rahmanın furkanında
En büyük emir sevgi

Hayatın her anında
Mutluluk ummanında
Hülasa kainatta
Olmazsa olmaz sevgi

25/03/2002 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Sevgili Rüyam

Bir sevgi,bir heves,bir duygu
Vurdu,devirdi,geçti
Canan insafsız,canım telaşalı
Gönlüm kah ulvi kah bedbahttı

Bir hasret bir hüzün bir keder
Ve en samimi dostlarım
Beraber yaşadık sevdalıkları
Yuvamız yapmıştık çalılıkları

Bir ışık bir şua bir güneş
Acımasız aydınlıklar
Beynimde hissediyorum ışınları
Gönlümde bitmeyen gam kıvılcımları

Bir zindan bir gece karanlık
Teselli kaynakları
Sükunda mehtap uykuda avam
Neşeyi tattığım sevgili rüyam

  24.5.1987   İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Seviyorum

Seher vakti güne yaklaştığımda
Esiyor sinemde dert rüzgarları
Nar-ı hasretinle gençlik çağımda
İsyankar ediyor gam pınarları

Sarardı yapraklar hazan ben oldum
Evvelden bugüne hep senin kaldım
Vedanı duyarsam bil ki kahroldum
İnsaf et sözüne dost kal cananım

Yuvamı yurdumu ıssız bırakma
Obamın çiçeği gül ol bahtımda
Rahmanın emrine isyankar olma
Uslanmaz gönlüme bir teselli ol
Merhamet deryalarında saki ol.

    21.02.1984  SİVAS

Arslan Yılmaz
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Şenlendir Alemi Şen Sesinle

O bahar gelmek için
Ağaçlar çiçek açmak için
Seni bekliyor
Hadi nazlım
Bülbülüm
Şenlendir alemi
Şen sesinle

Senin şen sesinden
Rahatsız olacaklardır
Kargalar
Baykuşlar
Ama sen onlara aldırma
Şenlendir alemi
Şen sesinle

Seninde dostun vardır
Çelik gibi sert er'in
Yıkılmaz kalan
Bükülmez bileğin
Arzdan arşa şen nağmen
Şenlendir alemi
Şen sesinle

Bak güller tomurcukta
Bir haber bekliyor senden
Açmak için
Al al, benek benek
Ve özgürce uçmak için arı, kelebek
Şenlendir alemi
Şen sesinle

Toprak suya hasret
Yeşilliğine hasret
Sula toprağı
Yeşillensin yapraklar
Cıvıldaşsın kuşlar
Şenlendir alemi
Şen sesinle

Irmak durgun, üzgün
Çağlamak istiyor
Yağdır rahmetini
Rahmetin sonsuz senin
Ağlatma bekleyeni
Şenlendir alemi
Şen sesinle

Seni boğmak istiyor
Domuzlar, ayılar
Ama sen yüksektesin
Aldırmazsın onlara

https://www.antoloji.com
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Çünkü, sen gururlusun
Şenlendir alemi
Şen sesinle

Köpekler ısırmak istiyor seni
Her gün biri uluyor
Biri o dağdan
Biri bu dağdan
Ulumakla geçiyor günleri
Şenlendir alemi
Şen sesinle

Nazlım, bülbülüm, idealim, gayem..
Hadi sallandır tevhid sancağını
Güller açsın nûrlu sancağının altında
Solmak, ölmek, yok olmak
Yeniden dirilmek için
Şenlendir alemi
Şen sesinle

Arslan YILMAZ
18.12.1985
Sivas

Arslan Yılmaz
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Şimdiki Kalpler

Her kalpte bir aslan yatar derler ya
Şimdiki kalplerde bin aslan seyyar
Sevgiler gözyaşı sevgili yaya
Kirlenmiş kalplerde vesvese kaynar

İnsanlık değeri inmiş sıfıra
Silinmiş yapraktan tatlı hatıra
Bir hafta dost sonra gelmez hatıra
Pata-küt hanesi meta dünyası

Kaybolmaz oldu bahtların karası
Tükenmez oldu kalplerin yarası
Bir bakmışsın geldi ömrün arkası
Bitti fani hayat al sana gerçek

29.02.1984 SİVAS

Arslan Yılmaz
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Tasa

Gülümsüyorum kendimi zolayarak
Ağlıyorum elimde olmayarak
Kalbimden ağlıyorum ıssız bir yerden
Gönlüm ızdırap dolu eşk çıkmıyor gözümden

Düşünüyorum zihnimde karamsarlık
Susuyorum hüzünlü karanlık
Konuşmak istiyorum dilim kekeme
Ve bir bulut çöküyor gözbebeklerime

         Haziran 1986 SİVAS

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com
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Tasasızsın Sen

Hasretin bağrımda zehirli yılan
Dağlar duman dolu görünmez vatan
Ayırdın kemiklerimi tenimden
İnsafsız,kedersiz,tasasızsın sen

Hülyamda,rüyamda,düşlerimdesin
Kalbimde,ruhumda,yüreğimdesin
Tenden ayrı değil bedenimdesin
Meyilsiz,gönülsüz,tasasızsın sen

Karaları giydim gurbet elinde
Boğuldum,sürüldüm aşkın selinde
Kan rengi belirdi gonca gülümde
Merhametsiz,gamsız,tasasızsın sen

Vuslata erişmek bir tek niyazım
Hıçkırıklar boğdu çıkmaz avazım
Yıkıldı sarayım kırıldı sazım
Gönlümün katili sultanımsın sen.

                27.12.1986  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Tek Beyitlik Şiir

Anlatsam dertlerimi birer ikişer beşer
Ulaşmaz nihayete rakamlar sona erer

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com
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Tek kıtalık şiir

Yine sensin aklımda
Çıkmadın ki hiç bir an
Gezinirsin kalbimde
Gitmedin ki hiç bir an

   şubat 1987

Arslan Yılmaz
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Tek kıtalık şiir 2

Bedenimiz kaf dağı
Ruhumuz Anka kuşu
Maksat Allaha kulluk
Tevazu,vera,huşu

      Nisan 2012
         İST.

Arslan Yılmaz
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Tek Kıtalık Şiir 3

Bu dünya bir cadı karı
Bizler O'nun nüshaları
Kullanır isteğe göre
Unutulur ise töre

Arslan Yılmaz
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Tek kıtalık şiir 4

Ağaca yaslanma çürür
İnsana güvenme ölür
Sırtını rabbına yasla
Her müşkülünü o görür

07.06.18   ist.

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tevekkeltü Alellah

Beriki niye böyle
Öteki niye şöyle
Bilemezsin sus vallah
Tevekkeltü Alellah

Bu böyle olmamalı
Şu ise şöyle olmalı
Takdir öyle sus billah
Tevekkeltü Alellah

Bu işte hayır yoktur
Şunda ise şer çoktur
İzinsiz olmaz Tallah
Tevekkeltü Alellah

Arslan Yılmaz
24.12.2013
 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Tükenmez Yar

Alın yazım karası
Ah bu gönül yarası
Bu garibin cefası
Tükenmez yar tükenmez

   11 Ekim 1984

          SİVAS

Arslan Yılmaz
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Ulviliğe Aşığım

Ben fıtrattan aşığım
Allah (c.c)  'a rasulüne
İnsanlığa ulviliğe
Saadete sadeliğe
Sonsuz güzelliğe sevdalıyım

Ben doğuştan sevdalıyım
Huzura mutluluğa
Güle laleye sümbüle
Martıya kuğuya bülbüle
Tebessüme tutkuluyum

Yüce gayedir sevgilim
Cananımdır o sultanımdır o
Uğrunda harcarım
Varsa tek canım
Çünkü ben MÜSLÜMANIM

La İlahe İllallah
İslamım Elhamdülillah
Rehberdir Yüce Kur'an
Önderim Rasulallah
Ve galibim Biiznillah

03.09.1989 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Unutmadığım

Bir yaşındayım gül danem
Ellerimi vuruyorum dizlerime
Ulaşmak için hayaline
Sürünmeye çalışıyorum dizlerimin üstünde

On yaşındayım nar tanem
Seni arıyorum çocukca hislerle
Dualar ediyorum günün her vaktinde
Yeni yeni arzular alevleniyor kalbimde

Onbeşindeyim ceylanım
Artık dayanılmaz oluyor hasret
Gül topluyorum demet demet
Arıyorum seni yoksun heyhat

Otuzüçündeyim birtanem
İniş saatleri artık ömürden
Ümitsizlik esiyor gönlümden
Biçareyim nazlım senin yüzünden

Kırkbeşlere ulaştım cananım
Bitiş saatlerini bekliyorum
Boşa giden zamanı anıyorum
Mutluluk mu inan ki ahirete saklıyorum

04.03.1988 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Uyan ki şahlanasın

Tarih yazsın adını dünyanın ortasına
Neslin diksin bayrağı avrasya kıtasına
Hakikatler yazılsın zalimin kafasına
       Uyuma yeter artık uyan ki şahlanasın
        Özlediğimiz bayrak göklerde dalgalansın

Dünya safbesaf olup dursun hep selamına
Yine tuğralar konsun nur'lu fermanlarına
Karanlıkları değil nurlar bırak yavruna
         Uyuma yeter artık uyan ki şahlanasın
        Özlediğimiz bayrak göklerde dalgalansın

Tevhid inancı ile aydınlansın kainat
Anlasın herbir insan neler imiş hakikat
Gelsin artık beklenen ğayrı yeter bu hasret
        Uyuma yeter artık uyan ki şahlanasın
        Özlediğimiz bayrak göklerde dalgalansın

Yine namını alsın kumandanla mehmetçik
Cihana hakim olsun adalet ve kardeşlik
Rahat yatsın kabrinde ceddin ecdadın artık
        Uyuma yeter artık uyan ki şahlanasın
        Özlediğimiz bayrak göklerde dalgalansın

Fetih seni bekliyor ve cihat sana hasret
Meydanlara in artık sende mevcut bu kuvvet
Silkin ve kendine gel bitsin fetret rehavet
        Uyuma yeter artık uyan ki şahlanasın
        Özlediğimiz bayrak göklerde dalgalansın.
                         Sivas 1984

Arslan Yılmaz
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Uykusuz Geceler

Neden hep uykusuzum
Uzayan gecelerde
Belkide seni düşünüyorum
Gözlerim kapalı
Yatağın bir köşesinde

Belkide yeni bir sevgili arıyorum
Kalbimi dolduracak
Belkide ayrılık sancısı
Belkide kavuşma ümidi
Karanlığa gömüyor beni

Uykusuz geceler
Ne kutsal azap oluyor insana
Hayal enginlerine dalıp
Çöllerde dolaşmak kendi aklınca
Hepside serap ama tatlı bir azap

Bilmem hiç tattın mı bunları
Tadamazsın ki
Çünkü bu lezzeti
Sadece sevenler zindanda
Uykusuz gecelerde tadar

İsterse kuruntu olsun
İsterse cehennemi ızdırap
Bir yaşarsan göreceksin
Bazan ızdıraplarında
zevk verebildiğini

8.1.1984   SİVAS

Arslan Yılmaz
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Uzaklarda

Yine bu akşam da gönlümü yıktın
Güllerimi aldın diken bıraktın
Yine ben toprak sen üstümde leylaktın
Hadi git de dinleneyim diyemedim

Uzakta,uzaklarda gülüşün hep uzakta
Anlar mısın bilmem sana gelsem her hafta
Olsaydı yeterdi bir kırık resmin rafta
Bakıpta avunurdum nasip bile görmedin

Yine kırık yine üzgün kalbim yine perişan
Seninle olmak istiyor devamlı her an
Avutuyor beni hülyamda olman
Gerçekte bir defa sevinemedim

Kırmam lazım kalemimi yırtmam lazım defterimi
Silmeliyim düşümden unutmak için derdimi
Değer mi bilmiyorum harcadığım kendimi
Hep söyledim sözde kaldı tatminkar olamadım

Solsun çiçek neye yarar maşukum olmayınca
Sussun dilim ne çıkar sana söylemeyince
Yıkılsın köşkler,hanlar sen içinde olmayınca
Yaşamak keder oldu gamdan kurtulamadım

Sanki duyacak mısın yazdıklarımı
Sanki çekecek misin çektiklerimi
Bir Mevlam biliyor bir de ben beni
Dileğim gül vermekti dalından alamadım

           12.010.1985
  Cumhuriyet Ünv. Sivas

Arslan Yılmaz
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Uzat Ellerini

Koyuver resmini çiçek üstüne
Tüm arılar ahbap olsun onunla
Kırıver badeyi çorak üstüne
Gül deyip avunsun cam kırığıyla

Giyiver fistanın al yeşil olsun
Öpüver gülleri tomurcuk dolsun
Koşuver zülfünün teli doğrulsun
Rüzgarlar övünsün siyah saçında

Gülüver ceylanım kalbim şad olsun
Geliver sultanım mazim yad olsun
Uzat ellerini gamlar yok olsun
Ruhum bayram etsin gülüşlerinle

04.10.1988 YAĞLIÇAYIR

Arslan Yılmaz
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Üşüyorum

Ah çekiyorum yine ceylanım sabahtan
Rüzgar esiyor kemiklerimin arasından
Tenimde yer bırakmadı hasret okları
Yoksunum birtanem saçını koklamaktan

Üşüyorum titriyorum yok saracak dost
sızlıyorum inliyorum çok sinemde dert
Karamsarım zihnimde zifiri karanlık
Ne düşmanım namert ne ahbabım mert

   18.02.1988  İstanbul

Arslan Yılmaz
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Vay Bizim Halimize

Ezan okununca atılmazdı adımlar
Müminler saf saf olup kılınırdı namazlar
Ne bir vahşet olurdu ne bir rezalet
Çünkü Hakka bağlanmıştı tüm ruhlar

Yirminci asırda hepten sapıttık
Caminin yanına pavyonlar yaptık
Sapıklık yolunda dev adım atıp
Rezaleti başımıza taç yaptık

Kelamlar şeytani tavır hayvanca
Medet beklenir haramdan ahmakça
Camide üç kişi pavyonlar binler
Bir de ihsan umar Rabb'dan aklınca

Hayranı batının tutsak batıya
Kızımız dam oldu oğlan kavelya
Bir kuyruğu noksan kalmiş bedende
Pek yakında o da olur bir moda

                              25.12.1983    SİVAS

Arslan Yılmaz
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Ve Aleykümüsselam

Fani olan dünyadır ahiret baki
Yok olmak yok vesselam
Ukbada buluşunca
Ve Aleykümüsselam

     25.4.2015
       İST
 Arslan Yılmaz

Arslan Yılmaz
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Vur

Yoluna dizilmiş kafir
Vur mücahidim aşkla vur
Mağlup olacaktır küfür
Vur mücahid ihlasla vur

Duyur islamın sesini
Sustur çağın kahpesini
Haykır hakkın nağmesini
Cihadı haykırarak vur

Sanıl Kur'an-ı mübine
Yeteriz küfürden bine
Hilali al sağ eline
Vur mücahidim zulme vur

Yardımcıdır bize binler
Fedadır bu yolda serler
Kevser şarabı içen er
Vur ideal uğruna vur

Yağsın huzur bitsin fesat
Yoldaş olsun kur'an sünnet
Çizilsin nihayette hat
Vur gerçeğin hakkına vur

Duyulsun neymiş hakikat
Yıkılsın temelden haset
Kardeş olsun tüm kainat
Vur çağdaş züppelere vur

Havlasada kuduz gavur
Ta temelinden tut savur
Firdevslerde nurlu kafur
Vur şahadet aşkıyla vur

 15.6.1984  YAĞLIÇAYIR

Arslan Yılmaz
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Vurgunum Sana

Kalbimde yerin var deryalar kadar
Gönlümde tahtın var kıtalar kadar
Derdinle dünyadan göçene kadar
Unutmayacağım vurgunum sana

Gül  lale  sümbül  leylak ve sen
Aşk çile ızdırap keder gam ve ben
Aşkın zehir olsa isminde diken
Unutmayacağım vurgunum sana

Çiğdem nergis menekşe bir demet çiçek
Kalbin kin deposu gönlün ona denk
Fanidir bu dünya bu garipde ölecek
Unutamıyorum vurgunum sana

Gözler,lebler hülyamdaki buseler
Hizmetkar olmuştur sanki sakiler
Aşkımıza boyun eğsin seneler
Unutamıyorum vurgunum sana

Bir yuva kuralım kederden uzak
Bir hayat kuralım saadetle denk
Birlikte kalalım sonsuzlara dek
Unutamıyorum vurgunum sana

Vurgunum  sana çölde kum gibi
Vurgunum sana dalda gül gibi
Vurgunum sana bir ömür gibi
Unutamıyorum vurgunum sana

Sanadır sözlerim insafsız canan
Dönmek istersen kalbimdesin her an
Neşeni bozma sevdalım mutlu kal
Unutamıyorum vurgunum sana

     15.Ekim 1984  SİVAS

Arslan Yılmaz
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Yalanına Kanmak

Gurbetin kahrını sen bilemezsin
Aşk'ın hünerinden hiç anlamazsın
Her söz'ün altında bir taş ararsın
îzar'ından bûse mûcize senin

Aşığın ahına dağlar dayanmaz
Gönlümün hevesi dünyada dolmaz
Sanmaki Ceylan'ım güzellik solmaz
îzar'ından bûse mûcize senin

îzar'ından bûse mûcize senin
Dilinde her hece bilmece senin
Söylediğin sözler düzmece senin
Yalanına kanmak güzelce senin

Arslan YILMAZ
20.10.1987
İstanbul
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Yâr Safâ Geldin

Perişan gönlüme yâr safa geldin
Viran bağlarıma nazlım hoş geldin
Şirin bağ neyime, ben çöllerdeydim
Ümitsiz kalbime sen ziya  geldin

Hasreti Vuslat'a erdirip geldin
Kahırı neşeye döndürüp geldin
Gündüzler hasmımdı seni çalanda
Geceyi ahbâbım eyleyip geldin

Arslan YILMAZ
12.12.1987
İstanbul

Arslan Yılmaz
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Yasak

Yaşımız kırkı geçti
Et ve yağ yemek yasak
Pis koku garptan esti
İntizar etmek yasak

Eşkiya modernleşti
Tahkir eylemek yasak
Talan alenileşti
İfşa eylemek yasak

Müslüman asrileşti
Ahvali tenkit yasak
Sefiller zenginleşti
Nasılı tahkik yasak

Aralık 2012 istanbul

Arslan Yılmaz

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaşanırsa Özümüz

Bağ-ı irem'dir ümit
Varsa güven ati'de
Tan vaktidir her umut
Keder'in ötesinde

Neş'e tomurcuğumuz
Güneşe açılan yüz
Şahlanır gururumuz
Yaşanırsa Öz'ümüz

Bahardır her cıvıltı
Eğer ses bülbülünse
Bir türküdür fısıltı
Hakikat güvencinse

Arslan YILMAZ
15.10.1987
İstanbul

Arslan Yılmaz
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Yazarken Düşünmek

Ben yazarken düşünürüm cahiliyyeti
Adım kalan günleri hidayete
Ben yazarken düşünürüm saadeti
Galibiyetini sevginin nefrete

Ben yazarken düşünürüm tarihi
Müjdelenişini insanlığa peygamberin
Ben yazarken düşünürüm zamanı
Değişimini karşısında islamiyetin

Ben yazarken düşünürüm hayatı
Hazırlanışını şehidliğe mücahidin
Ben yazarken düşünürüm atiyi
Mutlulukla ilişkisini Cihadın

Ben yazarken düşünürüm şiiri
Anlatışını bir yavruya birşeyleri
Ben yazarken düşünürüm cümleyi
Nedir insanlığa gerekliliği.

 16,02,1988 İstanbul

Arslan Yılmaz
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Yinemi Sen?

Düşüme güzel geldi
Yine mi sen?
İki demet gül verdi
Yinemi sen?

Gurbete attı beni
Yabana sattı beni
Mecnuna kattı beni
Yinemi sen?

Buse verdi lebinden
Harçlık verdi cebinden
Sevda verdi kalbinden
Yinemi sen?

Ceylan misali baktı
Derdime zarı kattı
Od'u nâra bıraktı
Yinemi sen?

31.08.1984 Yağlıçayır

Arslan Yılmaz
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Yolculuktaki  Güzel

Sarı giymiş esmerlerin en hası
Saçlarını salmış sine üstüne
Sineye ferahtır aydan siması
Kalbe ok tur yanağındaki gamze

Neyleyem ki yol kısa vakit kısa
Aşinam değil ki soram hatrını
Bakışlar kaçamak nazarlar kısa
O yaşar baharı bense hazanı

Kalbini çalıpta hırsız olamam
Boğazımda kırkbirinci düğüm kal
Seni gamlandırıp sana kıyamam
Hayat sana gülsün hoş ve sade kal

Dudağın ısırıp dişini sıkar
Kızgın bakışları delicesine
Elleri kementli Hali sitemkar
İşte gidiyorsun gaipcesine

         19.06.2013  İstanbul

Arslan Yılmaz
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Yunus Emre'ye

Methiyeler yazsam beyitler boyu
Ulaşır mı bilmem sana bir satır
Bir kılavuz oldun asırlar boyu
Sana gelebilsem sorsam bir hatır

Veliler sultanı Taptuk Emre dir
Sen oldun şeksiz ozanlar hakanı
Allah'a dır aşkın dengi Naeştir
Maşukun Ahmeddir Rasuller hanı

Sevgiye adadım bütün ömrünü
Hakka niyaz vardı geçen gününde
Yüce dergahlara verdin gönlünü
Settarın buyruğu her an dilinde

Seyyah oldun gezdin gül oldun açtın
Kalplerde fatihsin gönüllerde han
Yıllar kaybolur ya sen asır aştın
Gönlümüzde ismin ozan-ı sultan

Anlatmak had midir seni ey üstad
Rahmana vuslattır sevginden murad
Kelamın mavera erişmek heyhat
Merhaba ey hakan elveda kainat

16.04.1987  İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Yürü Ey Mücahid

Asrı saadetten gelir şanımız
Ay yıldızı sarar al kanlarımız
Zulme boyun eğmez arslanlarımız
Yürü ey mücahid ati senindir

Dünyalara sığmaz senin imanın
Dilinde tekbir elinde Kur'an'ın
Amadeyiz buyruğuna kahharın
Yürü ehli islam zafer senindir

25.04.1988 İSTANBUL

Arslan Yılmaz
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Zinciri Kırmalıyız

Zulmü bitirmeliyiz
Hilale kavuşmalı
Batılı boğmalıyız
Aydınlığı sarmalı

Putları yıkmalıyız
İlaha yönelmeli
Zinciri kırmalıyız
Rabbe secde etmeli.

   Mayıs 1984  Sivas

Arslan Yılmaz
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