
İbrahim Arslan
- şiirler -

Yayın Tarihi:

12.2.2014

Yayınlayan:

Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine
aittir. Şiirlerin kopyalanması gerçek veya elektronik ortamlarda yayınlanması, dağıtılması Türkiye Cumhuriyeti
yasaları ve uluslararası yasalarla korunmaktadır ve telif hakları temsilcisinin önceden yazılı iznini gerektirir. Bu
doküman, şairin kendisi veya temsil hakkı verdiği kişinin isteği üzerine Antoloji.Com tarafından, şairin veya
temsilcisinin beyanları doğrultusunda yayınlanmıştır. Bu dokümanın yayınlanması kullanılması dağıtılması
kopyalanması ile ilgili husularda ve şiir içerikleri ile ilgili anlaşmazlıklarda Antoloji.Com hiç bir şekilde sorumlu ve
taraf değildir.

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İbrahim Arslan (05.02.1983)
Kdz. Ereğli ilçesinin Dedeler Köyünde doğdum. Ve halen yaşıyorum...!
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Acıda Halime

Bu başı boşluğumu sensizliğime ver,
Vurdumduymazlığımı,
Savurganlığımı
Sarhoşluğumu
Huzursuzluğumu sensizliğe ver...
Oradan beri elini uzatıver..

Hep engellediler yolumu,
Gelmek istedim önüme gerildiler
Ölüp ölüp dirildiler..
Kökleri yokken serpildiler...
Bilmem şimdi sağımı-solumu,
Bu duygusuzluğumu sensizliğime ver..

Deryalar içinde susuzluğumu,
Duymazlığımı,
Görmezliğimi,
Görmezden gelmişliğimi,
Geçen gençliğimi,sensizliğe ver
Acıda istersen elimi tutuver...

                   16.11.2007

İbrahim Arslan
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Adı: Kadın

Bir kadın üzerinde hiçbir adamın.
Hakkı yok...
Her kadının bir adam üzerinde.
Hakkı var amma!

Kelimelerin efendisi olabilirsin.
Bir kadının asla!

Bir kadını yazmak
Bir yıldıza çentik atmak kadar zor olsa gerek!
...
Ey heykeltraş.
Bir kadın heykeli yapma.
O heykelden / taş yığınından.
Gözyaşı akıtabilir misin?

Ay' a salıncak kurmak daha kolaydır!
Bir kadını anlamaktan...

Ağustos 17

2013

İbrahim Arslan
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Adım Adım

10
Adım kalmıştı...
O'na...
9.
Ayın
8
İydi bugün. Kalbini tutuyordu ama iyiydi.
7
Bin.
6
Yüz...
5
Gün...
4
Saat,
3
Dakika.
2
Saniye Geçmişti işte.
1 adım kalmıştı şimdi.
0'na...!
Tık, tık, tık
_Kim O?
Sahi Kimdi O...
Kapıyı açtı bir kız.
Arkasından baktı giden adamın.
Bir gül vardı, bir de not.
('Baban'
'Sende benim hiç görmediğim kızım) .
Babaaaam...!
Diye bağırmadı kız.
Demek 20 yılı aşkın zaman geçmiş...
Çıkmıştı hapisten Anasının katili.
...
Ertesi gün bir gazetenin beyaz sayfasında,
Kendisini asan adamın haberini okudu kız.
Adamsa kimseye anlatamadı 'Suçsuz ' Olduğunu.
14.11.12   Yazma Saati:(14:13)

İbrahim Arslan
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Adını Cadı Koydum

Gel son ver sancılarıma,
Kendin içinse bırakma beni.
Birgün de benim için yaşa...
...
Cadı
Kaldı
Adı.
...
Cadı gel son ver sancılarıma,
Yakma beni yakarken başkası.
Birgün de güne benim çin başla...
...
Adı
Vardı
Aslında
Nasıl
Seslenirlerdi
Ona.
Kış
Değil
Bahardı.
....
Sen artık melek yüzünü göster bana,
Saklama kanatlarını kimseden,
Gel son ver sancılarıma,
Ey cadı sen AzrailSEN, AzrailimSEN.
Bir an önce al canımı...
...
Adını cadı koydum,
Öyle kalsın...
16.05.2012

İbrahim Arslan
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Ağla Anne

Emrine amadeyim hayat.
Bak bir O'nun kulu olamadım anne!
Gökten beri gör beni...
Ağlamak olmayan o yerde.
Dök inci gözyaşlarını...
Doğduğum gün ki gibi kalamadım anne!
Öyle saf, öyle duru...
07.07.07

İbrahim Arslan
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Ağlamak Üzerine

En güzel erkekler ağlar güzelim,
Ağladımı yürekten ağlarlar hem,
Olur olmaza değil,haksızlığa
Yanlışlığa,kahpeliğe ağlarlar...

Sen bana taş kalpli diyorsun,yalan
Bende ağlarım kimse dindiremez
Sen bilmezsin bunu kimsede bilmez
Yoksulluğa yalnızlığa ağlarım...

Öyle sulu gözlü değiliz belki,
Malum ne de olsa erkeğiz,ama
En son ağlarız biz en son güleriz,
Düne değil yarınlara ağlarız...

En güzel erkekler ağlar,güzelim
Samimi ağlarlar yapmacık değil,
Ağladığında sanki çocuk gibi,
Kendi için,senin için ağlarlar...

Dedim ya en güzel erkekler ağlar
En çokta size yakışır ağlamak,
En çokta size yakışır güzelim,
Hıçkıra hıçkıra boşa ağlamak...

İbrahim Arslan
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Aklıma Gelmezdi

Beni çok seviyordu
Çekip gideceği aklıma gelmezdi,
Aklıma gelmezdi hiç,
Bir kalemde silip,elveda,diyeceği...

Ağlarsa anam ağlar diyordum,
Arkamdan...
Benim anamın arkasından
Ağlayacağım aklıma gelmezdi...

O vefasızın rüyalarıma gireceği,
Bin kere katil olacağım aklıma gelmezdi,
O beni bir kere öldürmedi,hayır!
O beni dünyadayken Cehennem e attı...

Şimdi böyle mahsun olacağım
Bir başıma  kalacağım aklıma gelmezdi,
Annemden sonra yıkılmıştı,zaten başıma dünya
Bu olsa olsa kıyametti..

Ey kalem,kaldık işte,yapayalnız...
Sen bana dost,ben sana dost...
Bütün sevdiklerimi karalayacağım...
Acı sözler bırakacağım aklıma gelmezdi...
                                               14,01,04

İbrahim Arslan
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Akşamlar Olduğunda

Akşamlar olduğunda,
Ki burada akşam geç olur,
Yalnızlığa mahkûm olurum...
Seni düşünürüm her zamanki gibi...
Benim şiirlerim bilirsin hasret kokar.
Ve bazen sana kadar da ulaşır...
Ankara karaları kuşanmış güzelim...
Kar yağsada...
….
'Her şeyin bir sonu var' diyorlar,
Yalan...
Benim hasretliğimin hiç sonu yok...
Görüyorsun,
Gelmek istiyorum gelemiyorum...
...
Ceset gibiyim burada,
Bazen uykudan uyanmış gibi…
Bazen hiç uyumamış gibi...

İbrahim Arslan
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Akvaryumdaki Balık Misali

Ben akvaryumda bir balığım.
Ne anlarsın derdimden deryadaysan.
Mecnun gibi aşığım sana
Aşkımı ancak anlarsın,leylayysan.
Sevgili dediğin sevginin tarifini bilmeli,
Gel dediğinde gelmeli
Öl dediğinde ölmeli...
Gözünü kırpmadan...

Duyduğum sensin bu gece,konuştuğum sen
Baktığım sen...düşündüğüm sensin
Sensin uykusuz kalmama sebep
Bir akvaryuma sanki esir etmişsin gibiyim
Duvarlar üstüme geliyor hep
Gel yap halimin tarifini
Kurtar beni bu ızdıraptan,istersen öldür
Elini kıpırdatmadan...

Bir sözün yeter,sıcak ve soğuk
Aşılmazları aşmama
O zaman imkansız olur,yokluğunda
Kırık-dökük,hep harabeyim
İstesen bu harabeden bin saray olur..
Gel ellerinle onar beni,ya da
Ellerinle tarumar et,gel akşam
Güneşi batmadan...

Ben akvaryumda bir balığım
Ne anlarsın derdimden deryadaysan
Kerem gibi aşığım sana
Gözümü açtığımdan beri,
Sevilmeyi ve sevmeyi bilmeyen birini sevmişim..
Yazık bu aşk uğruna gençliğim bitti
Gençliğim bitti.birgün bile
Seni sarmadan...

İbrahim Arslan
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Alem Buysa Kral Kim?

Ben Kralım,
Ben de Kralım dedi bir ses...
...
Benim babam da Kral?
Benim babam da kral’dı dedi bir ses...
...
Benim dedem de kral’dı yaa,
Benim de dedem kral’dı dedi bir ses...
...
Benim oğlum var,
O da Kral olacak...
Benim de oğlum var,
O da Kral olacak dedi bir ses yine...
...
Yok, yaa nereden biliyorsun, dedi
Ben yok etmesem de oğlum yok edecek devletini!
...
Bu tek kişilik oyun akıl hastanesinde oynanıyordu.
Bir hemşire girdi odaya,
__ BEN KRALIM, dedi ona.
__ Hadi hadi Kral dedi ona hemşire,
...İĞNEYE
Bir ses katıla katıla gülüyordu...
Bunu bir tek o duyuyordu.
16.05.2012

İbrahim Arslan
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Allah'lılar

Allah'sızlar varsa,
Bir de Allah'lılar var...!
İşte Kıyamet'in en büyük alameti...
Allah'lıların Allah'sızlardan beter olmaları...
...
'La ilahe' der.
'İlah yok' yani der...
'İllallah'. 'Allah'tan başka' der.
Ve. Gider...
Allah'tan başka hepsine tapar...!
31.12.2012

İbrahim Arslan
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Amin

Âmin,
İlahi sayısını Sen’in bildiğin yıldızlar kadar,
Âmin,
İlahi yeryüzüne serpiştirdiğin karıncalar kadar,
Âmin,
Damlalara vursam okyanusları yahut denizi,
Âmin,
Her bir damlası damlasına kadar…
Âmin,
Yaşayan bütün canlılar kadar
Âmin,
Yaşamayıp ölenler kadar…
Âmin
Yazılan bütün kitaplar kadar
Âmin…
İlahi bir ‘den en son sayıya kadar,
Âmin,
Buradan Sen’in koyduğun sınıra kadar…
Âmin,
Dünyayı hem kendi hem güneşin etrafın da döndüren,
Âmin,
Bizleri o dünyayla döndüren,
Âmin,
Güneşi her sabah yakıp her akşam söndüren…
Âmin
Bu gecelerde denilen âmin kadar,
Âmin
İlahi affet ümmeti Muhammed’i
O Habib’in hürmetine
Ümmeti Muhammed’i yakma
Yak o Cehennem’i…
Âmin
El açılan bir tek SEN Varsın,
Yanacaksak eğer bir tek
Sen’den başkasına el açan yansın…
Ver,
İlahi ümmeti Muhammed’e cennetler ver,
O serverin hürmetine ver
Yak dersen eğer o ateş
Bu İbrahim’i yaksın…
Âmin.

2010.BERAT KANDİLİNDE

İbrahim Arslan
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Ana Kucağı

Azrail babam şeklinde bir melektir,
Ama onun insafı vardır
CANIMI ALIR... VE
Ruhumu annemin kucağına bırakır...
26.10.2011

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ana Muhalefet

Sen Beş yüz yıllık çınar,
Ben yirmi altı yaşındayım...
Ama sen mi daha yaşlısın,
Ben mi daha yaşlıyım?
...
Çakalların diyarındayım,
Bugünü yaşamadan yarındayım...
Bana mutluluğu öğret,
Doğduğum günden beri yaslıyım...
...
Benim ki gelip geçmek değil,
Yarına birşeyler bırakmak arzusu,
Benim ki esmek değil rüzgar,
Sadece sana muhalefet...
...
Sen beş yüz yıllık çınar,
Bense yirmialtı yaşındayım...
Sen hep iktidardasın,
Ben hep ANA muhalefetim...

21.11.2009

İbrahim Arslan
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Ankara Yolcusu Kalmasın

Ey iki çocuklu adam,
Bıraktın çocukları anasına,
Düştün seçim derdine..
Haklısın bunlar bir-iki ay sonra bir daha sormazlar derdin ne?
...
Ankara unutturur adama seni,
Koltukları o meclisin son derece rahattır...
Sende saçı olmayan o başını kaşı,
Seçimi bırak dön geçim gerçeğine..
...
İş-sizim deme, iş-vermiyorlar deme...
Simit sat, çorap sat, limon sat
Onlar gibi umut satma, bilmezler ki
Umut zeytinidir garibin kuru ekmeğine...
...
Ankara bu yolu taştan derler inanmam,
Gülü vardır da dikeni var deseler kanmam,
Boğazıma gelirse söylerim artık, yutkunmam
Yazık değil mi atalarımın binlerce yıllık emeğine..
...
Ey iki çocuklu adam
Onlar Ankara yolunda sen ne yolundasın,
Sus deseler de sana gayri haykır, susma! !
Evindeki gözü yaşlı kadın madem güveniyor erkeğine...
...
Hadi al oltanı da git bi deniz kenarına,
13 hazirana ne kaldı,
Haydi Ankara yolcusu kalmasın...
Ey iki çocuklu adam,
Senin gibi çok küçük balık var Kara Deniz'de.
18.05.2011

İbrahim Arslan
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Anladım

Anladım benim dostum olmazmış,
Yaşadım yılanların içinde,
Meğer yılan insanı sokmazmış
Bin yılan var insanın içinde...

Izdırap dolu geceler bitsin,
Gidecekse boşver o da gitsin,
Sen zaten onun gözünde itsin,
İtlik olmasın kanın içinde,

Bir yaş gibi düşseydim gözünden,
Kırılmasaydım böyle sözünden,
Bu savaş bugünden değil dünden,
Can bırakmadın canın içinde...

Kime dostum demişsem düşman oldu
Bak ektiğimiz tohum erken soldu,
Bu yürek kaç kere taştı-doldu,
Dostluk yokmu? dünyanın içinde...

Sen beni yoksa İSA mı sandın,
Öyle üstün bir insan mı sandın
Belki yanıldın MUSA sandın,
Bak kaldım bin düşmanın içinde...

Anladım benim dostum olmazmış,
Yaşadım yılanların içinde,
Meğer yılan  insanı sokmazmış,
Bin yılan var insanın içinde...

İbrahim Arslan
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Anne,Ben Yine Kaldım Benle

Anne gitti O,
Bitti onunla,
Hiç başlamayan aşkımız.
...
Başkayım dedi,
Başkasınınım dedi,
Başkasının kalbim dedi,
Başkası var dedi,
Başka aşkım,
Başka, başka
Hiç duymadım,
Duymamışım.
O başkayla başlayan cümlelerini.
...
Anne gitti O
Bir anneler gününde başladı aşkadaşlığımız.
Bende aşka kadar giden arkadaşlığımız...
Bu anneler gününde bitti.
...
Gözlerim en imkansıza dikmiş gözlerini.
Kalbim yuvasını kurmak isterken,
Yuvasından çıktı.
Anne gitti O.
Gelinin olacak kız gelmedi yanına,
Sana anneler günü hediyesiydi...
...
Babalar günü de yaklaşıyor,
Şimdi ben babama ne diyeceğim.
Anne!
Yine dizlerinin dibinde ağlayabilirmiyim?
...
Anne,
Yine kaldım bak ben, benle...
15.05.2012

İbrahim Arslan
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Annem'e

Herşey seni hatırlatır bana,ne çare
Avutamam gönlümü,avutmak istesemde
Ölsemde unutamam, ölsemde
İşkencedir bana her an,gülsemde...
Herşey seni hatırlatır bana,ne çare...

Herşey seni anımsatıyor bana,unutmadım...
Günler,aylar,sensiz yaşanan baharlar
Ve hatıralar sende başlar...
Ondan akar gözümden yaşlar,
Herşey seni anımsatıyor bana,unutmadım...

Herşey yaşandı,bugün gözümde canlandı mazi..
Bir sıcacık bakışın,yine bak yine
Öyle muhtacım ki senin sevgine,
Beni bir daha öpsene anne,
Herşey yaşandı,bugün gözümde canlandı mazi..

Herşey seninle başladı,seninle bitti
Bir soluk aldım,aldığım gün ağladım...
Büyüdüm,büyüttün,ellerinle yürüttün,unutmadım
senle öldüm,sen öldüğün gün,yaşamadım...
Herşey seninle başladı,seninle bitti...
                                      6.6.1999

İbrahim Arslan
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Ara Verdi Yüreğim

Bir adımda geç beni,
Bir yudumda iç beni...

Ben sevsem suç seni,
Silmek istesem güç seni...

Gel al sevgini,
Vefa bilmez sevgili...

05.08.2011

İbrahim Arslan
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Araf'ın Bir Tarafında

Araftaydım.
Orada bile.
Sen başka, ben başka.
Taraftaydım...
...
Senden çok çok
Uzakta.
Az ötedeydim.
...
İkimiz Kaf Dağındaydık.
Kaf Dağında.
Birimiz güneşin sağında.
Birimiz solundaydık.
...
Mahşerdeyiz işte.
Uzak değil mahşer yakın!
Ben senin arkandayım.
Hem senin önünde...
...
Örümceğin ağındayız.
Karıncanın ayağnda...
Arafın bir tarafındayız.
Yok iki ucuda.
Ve ikimiz bir ucundayız!
Hayatın.
2013

İbrahim Arslan
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Aramızda Olan Sadece Camlar Değildi...!

Ordasın!
Oradasın!
O Odadasın.
Biliyorum.
İçinde olmasam da o odanın!
Camdan baksana!
Bir camı varsa odanın.
Maviler giymiş bir kız var.
Sana geliyor.
Bir Elinde umut.
Bir elini de ben tutuyorum.
Camdan baksana.
Gülsene bana o camdan beri.
Bir camı var mı o odanın,
O işyerinin, o duvarların.
...
Hadi bak!
Hala bakmadın görüyorum.
Sende beni görüyor musun.
Yaşlı bir adam mıyım, genç mi!
Cevabını biliyor musun.
Bu kolay ama zor sorunun.
...
Bir dakika yaşamak için bile.
Bir dakikası yoktur bazılarının.
Bilmiyorsun bir dakika sonrasını madem.
Bir dakika değil bir saniye bile düşünmeden.
Bak şu pencereden.
Bir penceresi varsa o odanın.
...
Yoksa sende benim gibi mahpus musun!
Tutuklu musun ey kuş
Tutuklu musun  benim gibi...
...
Ne ben sana gelebiliyorum,
Ne sen bana gelebiliyorsun!
10.09.2013

İbrahim Arslan
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Asude Bir Şiir

Yolun sonu geldi, yolun sonu.
Belki yol yeni başladı.
Yolun başı geldi, yolun başı…
Ne dünya be…
Ne yolun sonu belli, ne yolun başı.
Kıçı açık dünyaya gelirsin…
En sonunda da giydirirler kefeni…
…
Bu dünyanın lokmasından yemişte,
Doyan beri gelsin…
Kara toprağın peşinden koş.
Sen ondan ye bir ömür…
Ama en sonunda
O seni yesin…
…
Ey şair,
Yorma çeneni.
Dünya kadar dünyanın peşinden gideni…
…
Bu şiir burada bitti ama,
Şair yine devam etti…
…
Asude sen geldin yanıma,
Sandalyeye oturdun…
Şimdi annene gidiyorsun benden,
Beni bırakıp.
Ben bu satırları yazarken
Bir ara sen sandalyeden düşüyordun.
Ben tuttum…
Seninle ilgilenmedim affet beni.
Şu kalemi elimden bırakıp…
…
Sana ithafım olsun öyleyse bu şiir.
Ve bu…
…
Gitti benden,
Tutamadım çıkıp gitti kapıdan…
…
Çok güzel bir kızdı.
İki yaşına bir ay on gün önce bastı…
…
Benden kalan baba
Bu şiiri yazacağına,
Onunla beraber giderdi
Onunla beraber çıkardı kapıdan…
…
Ama o Asude.
Tutulması zor yıldız gibiydi.
Bir solukta babasına gelir,
Bir solukta annesine giderdi…
…
Arada tel duvarlar vardı sanki
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O annesine gider,
Ben gidemezdim…
O gül annesini koklar,
Ben koklayamazdım o gülü…
Sanki bana yasakmış gibi,
Koklamaya kıyamazdım…
…
Hiç dikeni olmadan olmaz bir gül kızım,
Sizin de annenizin tek dikeni,
O dili…
Ben de tutamam hoş o dil denen nesneyi.
…
Ey dil.
Seni koparmalı.
Kalemiyle konuşmalı şair…
01.05.2013 Çarşamba

İbrahim Arslan
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Aşığım

Bir taş daha attım denize,
Bir taş daha,
Elimdeki taş sanki O...
Kayıp giden her yıldız gökteki,
Benim yıldızım...
Aşığım desem sana.
Aşığım, aşığım.
Her zaman yanımda olansa gölgesi...!
...
Aşığım.

Bir yılım daha geçti.
Bir günüm daha...
Konuşan taş- duvar sanki O.
Uzayıp giden yollar. Yollar
Bağlanmadı bir O'na yollar.
Aşığım demesem de,
Aşığım.
Aşığım aşık...
Gel dese koşarım O'na.
Ama ona zor gelir gelmesi...
...
Hey beyaz karınca,
Her kırıntıyı taşıdın!
Bir kırıntıcık ta bana taşı Ondan...
...
Hey esen rüzgar!
Bir de benim başımda estin...
Ondan aşığım O'na. Akıyor gözyaşım Ondan...

03.02.2008
Saat:18.45

İbrahim Arslan
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Aşk Bu Ama, Aşk Bu Değil!

Uzak dur!
Ama...
Uzak durama!
Yakın ol!
Ol ama.
Olama...
...
Sokul ama
Uzak dur!
Sokulama.
Soluğunu duy!
Duy ama...
Duyama!
Bak ama.
Bakama, göreme!
...
Aşk bu,
Bu aşk...
Ama.
Bu aşk değil...
Dokun bana!
Haydi dokun.
Ama dokunama!
...
Kokun o kokun var ya!
Var ama.
Koklama.
Kok ama koklama.
...
Kanununu ben yazmadım aşkın, ben çalmadım...
...
Yazdım aşkı ama.
Yazdım ben bu aşkı ama.
Yazdığım aşk.
Bu aşk değil.
...
Yazdım aşkı ama.
Yazdım bu aşkı ama.
Yazdığım aşk.
Bu aşk değil.
...
Aşka düş...
Düş ama...
Çıkamazsın bir daha bu bataktan...
...
Düşünce bu aşka düşünce!
Gelmez akla b- aşka düşünce.
...
Ateşe düş...
Düş ama.
Aşk ateşine düş- me.
Gül bahçesi olmaz İbrahim!
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Yanarsın, yanarsın, yanarsın!
'Yan' der, 'yak' der!
...
Ateş dinlemez zaten bir 'Adem'i'
Havaya konuştum. Hava'ya...

02.09.2013

İbrahim Arslan
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Aşk Toprakta Başlar

Aşk her yerde,
Aşk toprakta başlar,
Toprakta.
Toprakla biter.
Toprak mı kapadı gözlerini.
Ben mi attım kendi ellerimle
Bir kürek/ kara toprakta,
Üzerine.
Toprak mı kapadı gözlerini,
Benim gözlerimi kapatamadı...
Bu ayrılık çok acı,
Şimdi daha çok aşığım sana.
...
Benim yüreğim bir toprak artık.
Ey gül.
O toprak parçasında gül yetiştiriyorum.
Orada çok gül var şimdi.
Senin gibisi yok...
...
Nerede kaldın sevgilim,
Diye sorma bana.
Bende gelirsem yanına
Bu aşkı kim yazacak.
....
Seninle olacağım elbet,
Seninle ölemedim diye,
Kızma bana,
Ben olmasam.
Kimse yazmayacak aşk şiirleri.
...
Aşkımız toprakta bitti,
Toprakta.
Yine toprakta yaşayacak...
Yine yeşerecek.
25.09.2012

İbrahim Arslan
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Aşka Düşmek

Aşka düştüm, aşka düştüm...
Ben düştüm, sen düş-tün.
En bilinmez yerden düştüm,
En bilinen yerden düştüm...
Aşka düşenin gerek kalmazmış,
Düşmesine başka yerden.

Aşka düştüm, aşka düştüm.
Bu aşkı bir düşte görmüştüm.
13.01.2014

İbrahim Arslan
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Aşkın Mim Hali

Gözümle konuştu,
Ben gözüyle konuştum.
Ağzımda 'mim’ den bir kilit,
Başlasam konuşmaya
Bu mim değil gaf olacak!
Gaflete düşeceğim.
Herşey bitecek,
Söyleyemeyeceklerim bile,
Gelecek dilime…
…
Oysa
Gözüm anlattı
Sözümü…
Gözleri verdi
Aydan bir ışık…
Gözleri,
Güneşi koydu avucuma.
Daha ne desem ki ona.
Dudaklarımı konuştursam
Gözlerim yerine,
Sözler demez,
Gözlerin dediğini.
Sözler bozabilir büyüyü
Gözler adamı
Kasavetsiz uyutabilir…
…
Mim sana dudaklarım,
Bu mim durağını
Bir tek parmağın açabilir.
Konuş desen konuşur muyum?
Git desen gider miyim?
Bilmiyorum…
…
Gözlerin ne büyük deniz.
Ben bir salla orada kürek çekiyorum…
…
Bir damla benden
Bir damla senden
Boşanacak.
Gözden düşeceğiz ikimiz,
Dudaklarımız ıslak,
Ve susarken böyle,
Konuşmadığımız ne varsa konuştuk.
…
Gün ağarırken,
Birimiz doğuya, birimiz batıya giderken.
Bir daha kavuşamayacağımızı
Ne bilirdik!
Şimdi olsa mim koymazdım dudaklarıma,
Seni seviyorum derdim.
Kulağına fısıldardım defalarca,
Öyle giderdim,
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Senden…
…
Hala mim mi bana?
Hala sus mu?
Sen kara toprakta,
Ben burada sana –susarken
Susmak ne zor
Hala mim mi?
Gel Sen de çözsen kilidimi,
Konuşamasam bile,
Yazsam!
28.08.2012 Saat:12.00
*mim: Arapçada bir harf
   *gaf: Arapçada bir harf. Bu iki harf aynı zamanda durak işaretidir.

İbrahim Arslan
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Aşkına Kalp Dayanır mı?

Aşkına kalp dayanır mı?
Bu yürek ne sevdalar gördü,dağ kadar
Binbir sevdanın içinde yine sana geldi,,
Önünde eğildi başım
Gururum dize geldi
Sevgine yenik düştüm....

Gördüğüm ne varsa güzel
Güzel değildi artık
Sensizlikten son buldu hayatım
Attığın ok kalbimi deldi
Bak şimdi cansız önüne düştüm...

Verdiğin zehiri bile bile içtim,
Yine içerim de
Ben sana aşığım
Sen ne dersen de
Mecnun gibi milletin diline düştüm...

Biliyorum ki
Sensiz yaşanmaz artık
Ne yaptımsa mühürlü kalbine sığamadım,
Bak cesedim.ruhum sana geldİ
SENDEN ne kadar uzaklaşsam hep yanına düştüm...

İbrahim Arslan
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Ateş Ve Su

Ateşte ateş- te yanar.
Suda su- da kanar...

İbrahim Arslan
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Ay Kıza Şiirler 1

Kimi bekliyorum ben,
Beni bekleyen hiç yokken…
...
__ İyi akşamlar geldi
Karşımda gözleriyle hiç
Konuşmayandan.
Ne o gidiyor musun benden,
Beni de alsana bu benden…
Ah,
Sanal âlemin âşık adamı mı olacaktım,
Sanal Mecnunu…
 O da sanal Leylası.
Hiç bakmadı sana,
Hiç konuşmadı gözlerinden oysa.
…
Yüreğinde başka aşk varmış
Onun.
Gökyüzünde bir ay var
Hayal et olmayı bir ağacın dibinde
Onunla baş başayken,
O aya bakmayı.
…
Hani gökten yıldızları alıp alıp verecektin
Hani güneş batarken,
Sen ona doğacaktın.
Sen ona değecektin hani,
Hep hayalet…
Sanal âlem dediğim…
…
Bir vakit aşksız yaşayamaz insan,
Aşksız şiir yazamaz.
Susuz yaşayamadığı gibi
Kim kıracak bu kabuğumu
Kim tutacak elimden.
…
Ay yarının kızına gülümsedi,
Ben bu akşam battım güneşten.
…
Böyle bitsin mi şiir
Görmüyorum seni ay kız ya ordaysan,
Ya ordaysan duyuyorsan nefesimi.
…
Böyle mi bitsin aşkım
Bu şiir gibi,
Hadi kop benden.
İyi akşamlar dedin zaten.
__ İyi akşamlar!
Dedim bende batarken bu akşam güneşten
Yarın olursa yine bekleyeceğim sanalda.
Sanal âlemde aşkta başka, âşıklıkta.
...
Vurulur mu insan avcı bile olmayan birine?
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Ay kız sen benim geçme elime.
Alimallah sana sensizliğin hesabını sormazsam!
31.05.2012

İbrahim Arslan
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Ay Kıza Şiirler 2

Kalbime bant var mı sende Ay kız?
Kalbe özel bir bant...
Ne yara bandı gibi,
Ne para bandı gibi...
Ay kız... Kanıyor kalbim işte
Dikişte tutmaz ki.
Bu saatten sonra.
Senden istesem,
Kalbime elin bir değse...
05.06.2012

İbrahim Arslan
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Ay Kıza Şiirler 3

Sevgi aradın mı?
...
Ey bir yudumda içen beni,
Gökte gök kadar yıldız içinde,
Yıldız yıldız seçen beni...
Sen Ay'dın...
Gözümde aydın,
Gönlümde aydın...
Ey yar,
Sen yardın...
Düştüm.
Seni bir düşte görmüştüm...
Neden karşıma çıktın,
Anladın mı?
...
Bin kalbim olsa bin kere sevsem seni,
Bin kere yoluna çıksam, yolunda ölsem...
Sevmek çok zor bu zamanda,
Aşkı bulmak çok zor...
Ey yar,
Sar beni...
Kara toprak senden önce sarmadan,
Tek isteğim var!
Gözlerine baksam, baksam, baksam...
...
Ne o benden önce kapadın mı?
13.08.2012

İbrahim Arslan
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Ay Kıza Şiirler 4

Sen seni bilirsin de,
Bendeki Seni hiç tanımazsın.
Ey güzel al kalemi eline.
İki güzel cümle yaz.
Söyleyemiyorsan bile.
...
Bir sabah erken uyan uykundan.
Kuş seslerini bir duy!
Sana yazdıklarımı hiç duyamasan bile.
...
Sen seni bilirsin de Ay kız.
Bendeki Seni hiç tanımazsın.
Ey güzel kız bakma bana öyle,
O simsiyah gözlerinle.
O geceden bile kara!
...
Gel uyut beni, dibinde...
Ay kız.
Ya da unut beni.
Bitsin bu sızımız.
...
Ben bende seni yaşatayım yine.
Ölürken bir tarafta ikimiz de!
2012

İbrahim Arslan
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Ay Kıza Şiirler 5

Küçük bir yüreğim var benim.
Ay kız, ayım kız...
Everest kadarcık.
ANKARA içine sığan.
Kahretsin kalmamış ama.
İçinde sana bir oda, bir salon.

Al küçük kalbimi al ama.
kuyumcu, antikacıya değil.
hurdacıya versen belki o almaz...
Al ama sen.
Ay kız, kurtar beni ondan...
Benden çıksın da.
Kimin elinde kalırsa kalsın.

Küçük kalbimle yazıyorum sana
Ordan buraya bir kar topu atsana.
Çığ olmasın lakin.
Bende sana erik ağacından erik veririm.
Aşkımı at ama dostluğumu yabana atma, kalbimi...
Yoksa çok küserim.

Şimdi böğürtlen olsa da yesem.
Dikenleri çok severim böğürtlen verir.
Bir de gülümü hatırlatır.
Küçük kalbimin sahibidir o.
Başka birine daha verecek olsam
Onunla mahkemelik olmak istemem.

Küçük kalbimin sahibi olma.
Orası Everest kadarcık.
Ankara içine sığar ama.
Kiralık değil. Ve satılık da değil...

YA küsme.
Kalp dediğin sadece bende yok ya.
Kalp kalbe karşıdır hem...
Sen orada, ben burada. Yoksa neden?
Çay içiyoruz :))
...
Ay kız.
Çok severdim seni ama...
Neden oldun bana 'Yasak' kız...
20.12.2013

İbrahim Arslan
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Aylar Ve Ülkem!

Ocak ayının tekiydi,
Ne sağında merhamet vardı ne solunda,
Ülkemin...
Kaderi ak ve kara.
Ne büyüklerimin umrunda ne küçüklerimin...
...
Şubatta ayının tekiydi,
14'ü geldi bir gülü çok gördü.
Zaten 364 kalan günde değildi sevgililerin...
Ülkemin.
Sonbaharı ilkbaharda yaşanırdı...
Yazı kışın.
...
Mart ayı kedi gibiydi,
Birinde de otuzunda da
Cirit atardı kedi kardeşlerim...
Ülkenin her tarafında...
Ülkemin ise.
Başına belki bu ayda gerekliydi.
Bir kedi kadın...
...
Nisan ayı bülbülün ayıydı,
Ben bu ayda o gülle evlendim...
5 koca yıl geçti,
Ne o beni anladı, ne ben onu anladım...
Ülkemin,
Çocuklarının en çok sevdiği aydı.
...
Mayıs ayı arıların ayıydı.
Ülkemde arı gibi olansa maalesef yoktu.
...
Haziran ayı kelebeklerin, uğur böceğin.
Melek kızım bu ayda doğdu.
Ve maşallah büyüklerinden çok akıllı.
550 siyasetçinin veremediği sözler verir.
Asansöre, Hasandör derdi 2 yaşında!
...
Temmuz ayı maymunların ayı,
Bu ayda kovulmuşuz cennetten.
Ama muz yüzünden değil elma yüzünden...
Ülkemin...
Adem'leri Havva'ları.
Bu ayda Adem'le Havva gibi dolanır...
...
Ağustos ağustos böceğinin ayıdır.
Herhalde.
Ülkemin.
Ağustos böcekleri karınca ile dalga geçmekte.
Karınca gibi adamların ise,
Kalmadğını bu ülkede söylemiştim...
...
Eylül. Eylül at ayıdır.
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Ekim eşeklerin ayıdır.
Kasım zebraların...
Bu üç ayda,
Ülkemin.
Bir tarafı soğur  kaynar bir tarafıda.
...
Aralık ayı..
İşte bu ay sadece.
Noel Babanın ayıdır.
Yanisi geyik ayıdır...
Bu ayda 11 ay ne yapılmış, ne yaşanmış o yazılır.
Ülkemin.
Her ayında ayrı bir güzellik görülür lakin,
İnsanında da,
Ya  başağrısı, ya karın ağrısı, ya mide bulantısı, ya şeker, ya tansiyon
Ya kanser...
Bu ülkede yaşamak hem güzel,
Hem de bu ülkenin insanlarına özgüdür.
Ekmeğe mozoto zam gelir.
Emekliye, işçiye, asgari ücretliye gam!
19.02.2013

İbrahim Arslan
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Aynalar

Kendime baktım aynada,sanki ben değildim o
O bana yabancı bakıyordu, ben ona
Ne kadar değişmişim kısa zamanda
Baktıkça anladım az kalmış sona...

Gözlerimin içine bakıyordum aynada
Sonra derinlere indim,ta derinlere
Bir mezar kazdım,gömdüm oraya kendimi
Sanki boşlukta yürüyordum,gittim böylece meçhullere...

Uzaklaşmak istedim artık kendimden,
Daha fazla baksam aynayı parçalayacaktım
Uzaklaşmak istedim yabancıydı bana gördüğüm,
Utanmasam düştüğüm duruma ağlayacaktım...

Bir eli hissettim omzumda,aldı beni götürdü
Son buldu böylece herşey,sıyrıldım hayallerden
Dostum 'aynalarda değil,gerçek hayatta yaşa'dedi
Düşündüm galiba haklıydı da,galiba haklıydı da...

Beraber çay içtik,duygularımı anlattım ona
Dost insana kendisinden daha yakındı demek ki,
Sabahlara kadar yanımda olsa bıkarmıydım
Ve aynalara bakmayacaktım artık bundan sonra...

İbrahim Arslan
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Ayrılığa Mektup

Ayrı kalan:
Yine mi ayrıldık birbirimizden
Ana-baba ve sevdiklerimizden...

Ayrılan:
Ayrılık yazılmış kaderimize
Ne gelir elden uymak düşer bize...

Ayrı kalan:
Yeter çektiklerim,usandım,aman!
Bu ayrılığın vuslatı ne zaman...

Ayrılan:
Yarın mı,yıl mı,yıllar mı bilemem..
Böyle yazmışsa yaratan,silemem...

Ayrı kalan:
Mahşere mi kalır buluşmamız
Bir araya gelip konuşmamız...

Ayrılan:
Dayan biraz daha dayan ve sabret
Kavuşuruz,konuşuruz biz elbet

Ayrı kalan:hep öyle diyorsun,söyle ne vakit
Gidiyorsun bari gülerekten git...

Ayrılan:
Yarım kalır bilirsin büyük aşklar,
Bil,her kavuşma ayrılıkla başlar...
             25,6,1999

İbrahim Arslan
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Azrail Sen Hiç Karışma, ben Kendim Gidemez miyim?

Aktan geldik,
Karaya gidiyoruz...
Nuh'un gemisinden inip.
...
Adem'le dünyaya indik  en evveli.
...
Alak'tan geldik,
Belki de Helak'a gidiyoruz.
...
Hak'tan geldik,
Hak'ka gidiyoruz...
...
Mahşer önümüzde,
Önümüzde bir mahşeri kalabalık...
...
Ap ak geldik,
Kap kara gidiyoruz...
...
Rahmet edecek O.
Rahman ve Rahim olan Allah O!
...
Cennet'i de verecek O,
Cehennem'e diyecekte O...
...
Hayat veren O,  Bir Alak'tan geldik...
Aktan geldik, Ap ak geldik, Hak'tan geldik...
...
Yürüyün...
Hiç göremeyeceğimiz sarayına gidiyoruz...
Bir tabut içinde taht.
Topraktan geldik madem,
Yine kara toprağa gidiyoruz...
Yürüyün...
...
Ruhum mu sıkılmış benden, ben mi ruhumdan sıkılmışım,
Çekseler cımbızdan, Başka bir bedene dikseler.
Ve Azrail sen hiç karışma,
Ben Kendim gidemez miyim oraya diyebilsem...
26.06.2013

İbrahim Arslan
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Bahar Geldi Bak

Çık gel fotoğraflardan,
Gel.. çık... fotoğraflardan,
Gülüm bahar geldi bak
Gel çık! ,çık.. gel! topraktan...
               28,06,2009

İbrahim Arslan
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Baht Yada Siyah-Beyaz

senle biz santranç tahtasında iki taş'tık
sen beyaz,ben siyah taraftaydım
senin bana uzaklığın kadardı,benim sana
uzaklığım,sen ilerledin şehrime doğru
ben savunmada kaldım hep
yıkılmaz zannettiğim kale'm vardı
at'larının,fil'lerinin altında ezildi
piyon'larım,benim sevdiğim at'ımın birini
vezir'in aldı:birini, şah'sın
iki nadide fil'imi hiç sorma
kale'ne toslayıp öldüler,
sen ne de olsa beyaz ve şah'tın
ben siyah olduğum için zaten kaybetmiştim
yenileceğimi biliyordum sana
benim siyah kalemle yazılmış kaderim
bu sefer de ben mat olayım ama
bi daha seninle oynarsam
beyaz tarafta ben olayım...
                            01,06,05

İbrahim Arslan
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Bal Küpüm

Bal küpüm,
Neler var yazacak neler neler,
Sırtlamışım seni
İsteyen olsa vereceğim küpümden.
Bilmem ne damlar?
Bal küpüm.
Daha çok yer var gidecek,
Çok kapı var çalacak,
Ya sevilecek ya kovulacağım...
Vazgeçmem.
Sırtımdaki küp,
Bir gün bir yolda kırılacak.
İnşallah içi boş,
Ömür bittiğinde kurtulacağım bu yükten.
Bal küpüm.
Ne mutluyum,
Yükü dünya olan hamalları gördükçe,
Cahil adam
Ne sırtlanırsın kendini,
Ya gittiğin istikamet ne?
Dön desem, elinden çeksem...
Dersin ki bana,
Sana ne?
Kaç çeşmeden geçtim,
Kaç meyhane önünden
Kaç camii önünden,
Kaç mektebin önünden...
Su içtim
Mey içtim
Namaz kıldım
Okumadım ama
Okuyacağım kadar...
Bal küpüm
Benim yüküm sensin.
Ve yükümün,
Kitaplar olmasını da isterdim.
13.Nisan 2012

İbrahim Arslan
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Bana Dön Yüzünü

Bana dön yüzünü,
Kuzey, güney de benim
Doğunda benim, batında benim.
Aradığın ne, doğruysa...
Doğru da benim,
Doğrun da benim.
...
Batılı arıyorsan eğer!
Batıl da benim.
Batılın da benim,
Bana dön yüzünü
Bana dön! &#8207;
30.05.2013

İbrahim Arslan
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Bana Sensizliğin mi Kaldı

Bana sensizliğin m kaldı,vefasızım
Herşeyimi aldın benden,hatta benide
A benim gönül sızım,a sevgi hırsızım
Yaktıysa beni,bu aşk yakar hem senide...

Bana hayalin mi kaldı,gözlerin nerde..
Bazen de sitem ettiğin,sözlerin nerde..
Ellerime dokunan,ellerin nerede?
Sen nerdesin? kimlerle,yalanmış sevginde...

Bana hasretin mi kaldı yahut nefretin..
Sana dediğim sadece alın yazımsın,
Alın yazım peki şimdi nerelerdesin
Kaderimse...kaderimi sen mi yazarsın?

Bana hayalin mi kaldı,gözlerin nerde..
Bazen de sitem ettiğin,sözlerin nerde..
Ellerime dokunan,ellerin nerede?
Sen nerdesin? kimlerle,yalanmış sevginde...
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Bana Yanmak Düşüyor

Ben şiirlere seni yazarken
Sen ellerin mi oluyordun?
Temiz aşkımı bir sen bilmedin
Gökte uçan kuşa sorsan,
Halbuki haber verirdi halimden...

Şimdi halimin tercümesi yok,
Ben bile yabancıyım,ben den
Hayatta herşeyim kırık-dökük,
Korkar oldum aynalara bakmaya
Ve hatta şimdi hayalimden...

Git,ey siyah gözlüm
Bu son şiirim adına yazdığım,
Belki dimdik yine ayakta kalırım,
Gidiyorum seni sevdiğim için
Şimdi senin kadar sevdiğim bu şehirden...

Bile bile cinayet bu,
Hani yokluğunda ölürüm demiştim ya
Hergün ölüyorum şimdi,
Ve sen hergün ölüyorsun benimle
Her an yanımda,gözlerimin içinde...

Bana yanmak düşüyor...CENNETTE  bile...
                                          ereğli  27,01,2005
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Başbakan Olacak Çocuğun Babası Belki De Ben Olurdum.

Üç çocuk ister Başbakan Hanım!
Ben de çocuk tok olsun isterim...
1 tane olsun 'aç ' olmasın...
Varsın tok olsun da üç olmasın!
Ben çektim açlık o çekmesin...
Zengin çocuklarından farkı da
Ayağında yamalı ayakkabısı da,
Olmasın!
Kendinden büyük oyuncakları da,
yepyeni elbiseleri de hep olsun!
...
Ah hanım,
Zevkimi sefamı düşünemem!
Çocuğum adam gibi okumayacaksa!
Adam gibi adam olmayacaksa...
Babası gibi onurlu ama züğürt olacaksa.
Boş ver hiç olmasın...
Fakir ama mutlu görmedim ben bu zamanda!
Varsın o da olmasın hanım...
Kusuruma bakma Başbakanım...
3 belki 2023 yılından sonra!
...
Bana kalsa 7 çocuğum olsun isterim,
Ama neye yarar bakamadıktan sonra!
...
Hanım...
Korunalım...
Kazayla da olmasın, kazara da olmasın.
Kaza dedim de akşamı kılayım,
Kazaya kalmasın!
...
Hey asgari ücretin susturduğu adam,
Belini büktüğü adam.
Keşke Başbakan ben olsam!
Ama bir gün bir çocuğum olursa.
Kız/ erkek farketmez...
O başbakan olacak!
Günlerden 23 Nisan'da olsa!
Benim hesabımı o soracak beyefendilerden...

08.05.2013
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Başka Bir Hayat Yaşasam

Gül içinde gülsüzüm anam.
Allahın bildiğini kuldan saklama gönül.
Cennet yok bana.
Bu dünyanın Cehenneminde her gün yanmadan.
…
Gül için bu şiir.
Gül içinde gül kokmazken.
…
Anam.
Sen olsan mutlu olurdum her an…
Bu anneler gününe kaçıncı girmem sensiz.
Gül doğdum senden, soldum anam.
Cennet yok bana.
Sen cennette yoksan anam.
Cehennem sıcaksa bile,
Sensizlikten iyidir.
…
Gül içimde,
Dışımda dikenleri,
Ben hak etmedim bana verilen kaderi.
Yine de yaşadım hiç isyanımı etmeden.
Anam…
Kabrine gelmek istiyorum gelmesine de.
Yine yine ayrılmaktan çok korkuyorum.
…
Gül içinde gülsüzüm.
Gül dediğim bir sen varsın.
Bir de O
Tek duam var.
O gülün gözlerine baka baka öleyim.
Bir gülden bir güle gideyim.
…
Gül, niçin bu yetime bu sitem.
Seni bu kadar çok severken
Ağlama…
Sen de annesin.
Hiçbir anne ağlamasın…
…
Gül içinde gülsüzüm anne.
Kokladığım hiçbir gül sen değil.
Ben de, bende değilim anam.
Adı gül olan birine vermiş mevlam.
Beni.
O da bülbül gibi inletmiş.
Acı söyletmiş,
Acı yazdırmış anam…
Ben de gülmemişim.
O da benimle gülmemiş…
…
Gül içinde ağlamazdım belki.
Başka bir hayat yaşasam…
01.05.2013 Çarşamba
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Başka Bir YERDE

Ben hep bıraktığın yerde kaldım,
Bazen bir karın yere düşmesi gibi,
Bazen bir çocuğun kardan üşümesi gibi..
Düşe kalka büyümesi gibi
Ben hayatı bir çocuk gibi masum sandım...
Bilemedim hayatın yuvalar yıktığını
Ve her cinayetinden yine masum çıktığını
Sen ağlarken kahkahalar attığını,
Gördüm işte,şimdi anladım
Anladım hep yerimde saydığımı
Doğduğum gün başlamış çilem...
Küçükken sandığım mutluluğum yalanmış,
Yalanmış havadan sudan tat aldığım...
Etrafımda gördüğüm her insan
Bu yalanın bir parçasıymış...

Ben hep bıraktığın yerde kaldım,
Eli boş,yüzümde olmayan sevinçle
Gözümde yaş
Sırtımda bin dünyanın yüküyle,
Bu defa hayatın değil,senin kapını çaldım...

Ben hep bıraktığın yerde
Seni aradım...
Ve gerçek mutluluğun
Sana kul olmaktan geçtiğini
Bu defa anladım
Anladım o zaman hayatın
Her türlü cilvesinin
Sana vız geleceğini
Anladım bekliyor beni çocukluğum
Ve delikanlılığım...yeniden başlayacağım
Değil mi? herşeye,başka bir yerde
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Başlamadan Biten Şiir

Geçen bir deli kadın gördüm,
Gündüz vakti yıldızlar topluyordu.
Gökyüzünden tek tek.
O binlerce topladım sanıyordu.
Sepetinde bir tane yıldız yoktu...

Yine de istedim bir kaç tane yıldız,
Bende ondan kendime.
O delimisin sen be dedi,
Yıldız yok sepette.
Ben bulutları topluyordum.
Elini attı sepete,
Bana bir tane kara bulut verdi!
O kadar beyaz bulutun içinden...

O deli kadındı,
Ben de deli adam.
İkimiz de gökyüzü çatısı olan
Evlerimize gittik. Böylece,
Bu şiir de bitti daha başlamadan.
29.03.2013
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Bayanlar Önden

Senden beni çıkarma,
Benden sen çıkar,
Sen benden çık...
...
Anlaşalım,
Sen benden ben senden çıkalım,
Nasıl olacak bakalım,
Bundan sonra ki hayatımız...
...
İlk kim?
Bayanlar önden...
...
Ben seni bırakamam,
Ve ben ecelimi de sana bırakmam.
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Bazen

Bazen kabus gördüğün gece olurum
Bazen dilindeki en son hece,bazen
Sen olurum sensizliğimde ve bazen
Kahrolurum seni hatırladım diye..

Bazen üzerinde yürüğün toprak
Bazen üzerine yağan yağmur,bazen
Yüzüm güler sana ve bazende kızarım
Kendime,seni unutamadım diye...

İlkbahar olurum bazen ve bazende
Kış kadar soğuk olurum,göç olurum
Senden uzaklara gitmek için,neden?
Yinede beraberimde sen olursun...

Bazen soluğun kadar yakın olurum
Bazen deli eder beni yokluğun ve
Bazen de gözyaşı olursun,sen ve sen
Sonu gelmeyen tozlu yollar olursun...

Binkere ölürsün hayalimde bazen
Bazen gülüşün canlanır her yanımda,
Katil olurum... bazen ben vurulurum
İşte sen tetiği çeken el olursun...

Bazen yollar sana bağlanır ve bazen
Gözlerin gözlerimin içine bakar
Bazen veda ettiğin sahne canlanır
Bazen o son sözlerin içimi yakar,
İlkbahar gibi ihtiyaçsın sen bazen
Bazen de gerçek olmayan bir rüyasın...

Ey sevgili bıraktığın dağda kar var..
Artık buraya güneş batıdan doğar....
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Beklerken

beklerken
bilmediğim bir yalnızlık değil bu
seni bekliyorum ama gelmeyeceğini de
biliyorum...
bilmediğin birisinin peşinden gitmemelisin
hayallerini yarınlara taşı
benim peşimde tüketme hayallerini
benim işte en sefillerin başı
gelme şimdi benim olduğum yere
ve seni ben yarın oluncaya kadar
ben burada beklemeliyim
sitem değil
gelmemen için dua etmeliyim...

beklerken
hayat duruyor
yine de beklemek güzel olmuyor
güzelim...

hayatın aynası yok ki
ve hayatın posta adresi yok
kime şikayet edeceksin,kimi?
ve sen nasıl affettireceksin kendini
nasıl? ve nereden  yine hayatıma gireceksin
de gidiyorum bile demeden,gideceksin...
bende bu pencereden bakacak
yine yolunu bekleyeceğim..
kaç akşam olacak ve daha kaç sabah
bir hayali değil seni beklerken...

beklerken
saat işliyor
beklemek güzel olmuyor ama
seni beklemek başka
güzelim...
                      12.12.2004
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Beklersen

beklersen,
birgün topraktan çatlar gelirim...

yüzüne düşen yağmur gibi..

beklersen,
sana baharlar getiririm;
elimde de kırmızı güller...
                   2009
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Ben-dendir

suları akmayan
nehirler bendedir...
çiçek açmayan tarlalar,
bendedir..

benim gökyüzümde hep
yağmur yağar,
hiç güneş açmaz..

baharı bilmem ben,
kış yaşamaktan...

kış değil karakışlar bendedir
bu hor bakışlar sana değil
banadır..

yüreğimde hiç gül açmadı ki?
soldurdum diyeyim...

beni taş kalpli de sanma
ağlamasını da bilirim..

yalnız senin kadar
güzel değilim ki,
senin gibi güzel ağlıyım...

kupkuru akarsulardan,
akan sular bendedir..
dupduru sulardan
sana yağan
yağmur bendedir..

31.04.2008 çarşamba
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Ben

Altın değildim
Ama gümüşte olmadım
Hasret seni bir ömür boyu
Her dakika çektim
İkisinin ortası
Ne yalan ne gerçektim...

Sen gülsen ben dikenim
Senin gibi kokmasamda
Senin eksik yerinim
Farzet ben Yunus um
Onun gibi olamasamda
Yürüdüğüm yol o nun...

Yalan değil
Ama sen bana inanma,
Gerçekte söylemiyorum,
Çölde suyum
Gölde susuzum
Aslında ben sen im
Senin gibiyim....
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Ben Bir Ağacım.

Ah kadınım.
Bana şimdi yok olma zamanı değil!
Ben bir ağacım
Şimdi çok olma zamanı.
...
Ormanları yakıyorlar madem...
...
Bir ormanı yakıyorsa biri,
Bir milyon kişi bir ağaç dikmeli.
...
Bana yok olma zamanı değil
Ben çok olmalıyım!

30.10.2012
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Ben de İçinde Değilim Odanın...!

Boş oda,
Oda boş...
...
Ya dur kadın
Yanımda dur...
Ya da...
Git başımdan...
Ona koş...
...
Oda boş,
Boş oda...
...
Aşk en temiz,
Sevda kirli...
Sevgi sokağın...
Şarkılar var da...
O da boş...
...
Boş oda.
Oda boş...
...
Bir yığın kitap,
Kim okuyacak?
Bu şiirler kime.
Kime bu hitap...
Oda boş ve loş...
...
Ey bu boş odanın adamı...
Bu yanlızlığın ilk adı-mı?
...
Ağladı ağlayacak.
Adam...
Adam gibi adam...
Adam gibi ağla,
Ağlayacaksan.
...
Oda boş,
Bu oda boş...
Boş bu oda...
...
Bu oda boş.
Bende içinde değilim bu odanın,
Oda da benim içimde değil...
Bütün sorularımın cevabı,
Niçinde...
25.06.2013

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben de Senden Vazgeçersem

Bir göğe bak, bir yüzüne
Bir yıldıza bak, bir aya
Bir sana bak, bir bana
Ben de senden vazdeçersem...

Boşluk üzerine boşluk ör,
Bir yalan sözüne, bin yalan kat,
Karınca kadar küçük yüreğim,
Sen istersen beni sevmeyeceğim de...
Ben de senden vazgeçersem…

Her fırsatta öldür beni sen, ne olacak?
Gökdelenlere kadar çıkar beni
Bedenimi ordan aşağı at...
Bir kere ölmek yetmez, bana senin için
En namert benim,
Ben de senden vazgeçersem…

Benim yaptığımı her aşık yapar,
Seni seviyorum diye sanma sana taptığımı,
Allah'ım bilir kalbimi.
Sen O'nun mabedim dediğini yıkmaktan korkma,
İster al eline, ister fırlat at...
Ben de senden vazgeçersem…

Sen güzelsin,
Güzel olmasan da severdim seni...
Bir göğe bak, bir yüzüne
Bir yıldıza bak, bir aya
Bir sana bak bir bana,
Ayasofya önüne assınlar beni...
Ben de senden vazgeçersem…
02.03.2012   Cuma
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Ben Delinin Biriyim

Ben delinin biriyim
Seni sevdiğim için
Yine delilik yapıp
Terkedip gitmeliyim..

Zira esirin oldum
Gölgen oldum ben senin,
Doğru yoldan da sapıp,
Şeytana uydum senin için.

Delilik seni sevmek
Senden de vazgeçmek
Kalbini kabe yapıp
Bir sana secde etmek....

Akıllılık terketmek
Seni terkedemedim.
O yüzden ben deliyim
Seni sevdiğim için...
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Ben Hep Seni Kalbimde Saklamıştım

Ben hep seni,
Kalbimde saklamıştım...
Birbaşıma
Kaldığım günden beri...
Senden başkasına,
Yasaklamıştım.
Kalbime ve gönlüme
Girmesini.
...
Yarına çıkmadan yarının hesabını yapma demedi mi sana Hayat.
Ey İbrahim.
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Ben Kurtulamam Kaderimden

Baharları sen al,
Kışlar bana...
Yokuşları bana bırak.
Düz yollar sana.
Hor bakışlar benim olsun.
Gülücükler sana.
...
Doğduğum günden beri bir gemideyim.
Annem demiş ki bana. Kurtulursun
Bindiğin gemi Nuh' unsa.
Ah anne. Çoktan ölmüş.
Nuh'un gemisindekiler. Nuh'un gemisi
Ben kurtulamam kaderimden.
07.02.2007
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Ben Neden?

Ben neden sevdim,
Bu kadar çok seni...
Neden unutamadım...
Hayalin gözlerimin önünden neden gitmez,
Bu hasretlik niye bitmez...
Sende niye gelmezsin gittiğin yerden...
Ölmek mi zor,sensiz olmak mı?
Anlayamadım,
Kavuşmak istedim sana kavuşamadım.
Hem yokluğuna alışamadım da...
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Ben Uyumam

Ben uyumam,sağımdaki-solumdaki melekler uyur...
Yıldızlar gökyüzünden yeryüzüne serilivermiş..
Ne köprüsü bu sır'at-ı geçerim bunu geçemem...
Karşıda sen varsın,ben karşında..bari sesini duyur..
Yalnızlar köyündeki ben en yalnız?
Gelecekmişsin bana da azrail önüne gerilivermiş...
Ecel benimde şerbet gibi önümde,
Ben Cehennem'de sen Cennet'te oluruz diye korkup içemem...

14,01,2008
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Ben Ve Sen

Bendeki karanlığa neylesin ışık?
Sendeki aydınlığa neylesin karanlık...

                                    21.04.2010
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Ben Yanlız Bir Şairim

Şairlik güzel.
...
Kelimelerin ardına saklanmak güzel.
Bir gün olmadığımda,
Yok olmadığımı bilmek güzel...
...
En güzele yazmalı insan yazacaksa,
En güzele yazmak, sana!
Ne güzel...
...
Ben yalnız bir şairim.
Yalnızlığım kaderim.
Yalnız bir şair olmak,
Yalnızca bir şair olmak.
İşte bu bana en güzel demek.
...
Benden olsa olsa bir şair olurdu anam.
Başka da bir şey olmazdı.
Dua et oradan.
Onu da layıkıyle olayım...
...
Son gülen iyi gülermiş,
Ben yanına, yarına sakladım gülmelerimi.
Yanında oluncaya kadar!
Yalnız biri...
Yalnız bir şairim işte.
...
Şiirlerim hep sana susamış farkında mısın?
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Ben Yüreklere Seslenirim 1

‘Vatan sağolsun' deyip ölenle,
'Vatan Sağolsun' deyip yaşayan...
Arasında,
Dünya ile ahiret kadar.
Fark vardır sadece...
Ey yaşayanlar.
' Vatan Sağolsun' deyin ama...
Vatan için ölenlerin
Kemiklerini de sızlatmayın!
Ve bu ülkeyi yönetenler, siyasetçiler...
Vatan kelimesini ağzınıza bile almayın...
24.09.2012
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Ben Yüreklere Seslenirim 2

Bazılarının kaç dönüm tarlası vardır,

Ne gül diker, ne elma, ne incir...

Dikenler ona zamanla böğürtlen verir,

O böğürtlenleri de utanmadan yir... (yer) .

...

Bazılarının ise dönüm noktası vardır.

Kuraktır sular durur yüreğini,

Kaç dönüm tarlası olmasa da.

İnsanlar yüreğinde serinler, dinlenir.

Acıkanlar doyar, susuzlar kanar...

İşte bunlar, bu dünyada yaşamayı hakedenler!

Diğer utanmazların içinde,

Utanarak yaşar!

...

Tarlasına hiç bir şey ekmemiş çiftçi olmak istemem!

Ben yüreklere seslenirim,

Yürek yoksa, yürekli biri karşımda...

Çeker giderim.

21.09.2012
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Bendeki Aşka Neylesin Aşk?

Dedim:
Benim gülüm solmaz benim elimde,
 Üç bin yıl geçse yaşar dilimde,
 Ne sorarsın halimi, halimi bilmez misin âşık
 Gel yanıma dertleşelim dert anlatma dert dinle
 Üzülüp halime, bir yorgan vermez birini sevdim...
Dedi;
Gel desen gelirim biliyorsun…
Şiir diye karaladıklarım
Şiir değil senin yanında…
Sonsuz şiire bedelsin sen…
Ben seni anlatıyorum mısralara,
Sen anlattıklarımla, bir adım daha yaklaştın bana…
2011
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Benden Sonra

Susmadım.
Susamadım canım.
Ben,
Sen'e,
Biz'e Layık olamadım.
...
En güzeli susmaktı,
Senden sonra.
En güzeli sana susamaktı.
Sana akmaktı,
Sana bakmaktı.
Mutlu ol!
Benden sonra!
18.03.2013
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Beni Çok Az Tanıyorsun

Bu ilk kışım değil benim,sevdiğim
Sonu var diyorsan yanılıyorsun...
Hayat  seni de ben gibi kandırmış
Belli ki beni cok az tanıyorsun

Kağıttan gemiler yaptım kendime,
Ve hep açıldım hayal denizine,
Doğru.Doğru söylüyorum sizlere,
Sen beni boğulmaz mı sanıyorsun...
Belli ki beni çok az tanıyorsun...

Geriye dönmedim,hiç bir yolumdan
Asla tutan da olmadı kolumdan
Kuleler yaptım hep kendime  kumdan
Sonra atladım birçok uçurumdan...
Atladım, yalansa hayata sorsun,
Belli ki beni çok az tanıyorsun...

Ben sadece uçurtmalara baktım
Kahrımdan bazen Roma'yıda yaktım
Milet baştı,Ben o başa ayaktım...
Gelmeyen kalmadı garip başıma,
Olsun ben yinede ayakta kaldım...
Vurduğun tokattan utanıyorsun
Belli ki beni çok az tanıyorsun...

Bu ilk kışım değil,sevdigim
Bu ilk tokat değil halktan yediğim
Başımın üzerınde yeri vardır...
Her sillenin,yalnız Hak'tan bildigim
Ve olmamıştır benim O'ndan başka...
O'ndan başkasına boyun,eğdiğim...
Benden şimdi sen,uzaklaşıyorsun
Belli ki beni çok az tanıyorsun...
18.11.04

İbrahim Arslan
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Beni Senden Ayırırlar

Bedenim bedenimi taşımaz,
Bedenini taşır da...
Sen ey diliyle konuşmaz,
Gözleriyle bakmaz,
Sözlerimi duymaz...
Ölsek ikimiz aynı anda,
Yan yana seninle...
Yine de bedenimi
Bedeninin yanına koymazlar.
Beni senden ayırırlar…
12.07.2012 Saat: 07.27

İbrahim Arslan
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Beni Yaşatan Ne Varsa

Beni anlatan ne varsa,
Beni ağlatan…

Çık hayatımdan
Gönlümün açık kapısını
Kapatıp çık...
Kapat senden sonra herkese
Ağlatmasın beni artık kimse…

Beni yoran ne varsa,
Beni yaralayan…

En güzel baktığım yerdi,
En yeşilinden hayallere daldığım…
Sen en güzel bahçemdin yar
Bir fidan diktim oraya
Yazık bu bir fidan bile büyümedi…
Gelmedi kışın ardından
Bu kara kışın ardından bir bahar,
Baharım sandığım sen meğer son baharımmış sın
Yanıma kar kaldı elimi uzattığım,
Sana elimi uzattığım elim boş kaldı…

Beni karalayan ne varsa,
Beni yazan…

Bir ömür geçti,
Yanında geçmeden,
Yakında ölür dediğin
Yakında ölür…
Seni beklemem artık
Son veda mı bir şiirle yaparım,
Bulursan okursun…
Muhtemelen yine sana yazarım
Ne mutlu bana ki bir şairim,
Bir şairin ölmesi
Yüz insanın ölmesi gibi olur…
Bense şu hayatta
3000 kişiye bedel olmak isterdim,
Eğer yanımda hep kalsaydın
3000 can olup, 3000 defa ölmeye razıydım…

Beni yaşatan ne varsa,
Artık beni… Yaşatan…
26.12.2011

İbrahim Arslan
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Beni Yenemez misin?

Beni yenemez misin?
Halbuki yenilmez sensin...
...
Hep karşımda durdun,
Gidemedim hiç bir yere,
Bazen mutluluk, huzurdun.
Bazense öfke.
...
Başaramadım hiçbir şey,
Zaman çabucak geçti mi?
Benim dediğim her şey...
Birer birer çekip gitti mi?
Bende bir meçhul yer var ki.
Kimse bilmez yerinin.
Oradan çıkarıp atsalar ya seni...
...
Gidiyorsan beni de götür.
Farketmez nereye olursa olsun.
Yanında olsun...
...
Hep karşımda durdun,
Gidemedim hiç bir yere.
Hem dipdiriydin, yaşıyordun.
Hem ölüydün...
...
Beni yenemez misin?
Halbuki yenilmez sensin...
05.06.2008

İbrahim Arslan
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Benle Seni Anlayamadın

seni ben yazdım,
ben çizdim,
ben karaladım...

en güzel hasreti ben duydum sana,
en güzel nefreti,kini...

o ayrılık gecesini ben yaşadım
hıçkıra hıçkıra ben ağladım...

ve hiç affetmedim seni...

sen benim tek emelimdin,
dünyayı ilk gözlerinde gördüm...
siyah saçlarını ben taradım,
ben ördüm...

ihanet herkese yakışırdı,sana yakışmazdı..
yakışmadı da..

seni ben yazdım,
ben çizdim,
ben sildim...

güzelim,sen benimdin..
herşeyimdin...

en güzel sen yaşattın beni,
en güzel sen öldürdün...

kurtuluştur kimine ölüm,
ölüm sendin..
ben senden kurtulmak istemedim ki...

hep yanındaydım,
ben senden hiç kaçmadım ki..

ama sen!
sen,benle seni anlayamadın...

Leyla'yla Mecnun'un kemiklerini sızlatan KADIN!

                                            11.05.2010

İbrahim Arslan
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Beyazlığına Aldanma KARIN

Söyle bana ey asırlık çınar,
Yerin altındakiler mi fazla,
Yoksa yerin üstündekiler mi?
Bu dünya yetinmez mi hiç azla...

Ey aktığını bilmeyen pınar,
Kaç susuz kandı susuzluğuna
İçenler mi çok,içmeyenler mi?
Kaçımız doyabildik suyuna...

Bilirmisin niye bembeyaz kar,
Neyin örtüyor kirliliğini,
Örttüğü mü çok örtmediği mi?
Kim örter hepimizin kirini...

Söyle bana ey asırlık çınar,
Bu dünya yetinmez mi hiç azla
Ey aktığını bilmeyen pınar,
Kaçımız doyabidik suyuna,
Bilirmisin niye bembeyaz kar,
Hep siyaha nispet yapar gibi...

Ve birgün gelir kesilir çınar,
Su vermez olur bakarsın pınar,
Beyazlığına aldanma karın,
O bu memleketin üstüne hep,
Simsiyah yağar,simsiyah yağar...
                           31,03,2005

İbrahim Arslan
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Bırakma Beni Beyim

Beyim,
Âşık olmam derdin beyim
Kaptırdın mı kalbini?
Sevdin mi benden başkasını?
...
Aşkı aramalı,
Kalp senin
Zorla koyamam oraya kendimi!
...
Beyim,
Unutma evinin yolunu
Sen sevmesen de
Ben sana âşık oldum
...
Çocuklarımın babası
Ne yapayım, görücü usulü evlendirdiler bizi!
...
Dolandı elim – ayağım…
Senden de saklamadım
Görücü usulü sevdim seni,
Sende beni sevdin.
Ama kalbinin sahibi olamadım
Aşk başka bir şey!
...
Beyim,
Benim aşkımsın
Gözlerime bak
Gitme beyim
Ağlatma beni...
...
Ben senin kölen olan kadın
Beyim,
Yaz benim aşkımı da!
...
Beyim
Benim sahibimsin, her şeyimsin...
Yalan, billahi sana ne kadar bağlıyım
Bağlıyım ve çözemem
Sana ne kadar acı desem
Kalbim seninle atar...
...
Beyim,
Bazen kırdım seni
Ama yanına geldim hep
Sende gidemezsin benden bilirim
Şu var ki; İhmal ettim seni
Elbiselerini ütüledim
Kalbini ütüleyemedim...
...
Başını ütüledim
Sen sessizliği isterken…
...
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Beyim,
Akşam oldu
İşten çıkacaksın
Hep sevgi getirdin eve
Bekliyorum seni
Üçüncü çocuğun karnımda beyim
O da bekliyor
Görmeyi güneşi, seni…
...
Ama
Allah biliyor
Kalbim hep sana atacak
Sevmek zorundasın beni
Belki aşk
Daha başka bir şey
Belki de deliler gibi âşıksın ha...
...
Ah Beyim,
Sahura kalkamadık
Bu ramazan beraber oruç tutamadık
İstediğin yemekleri yapıyorum
Hadi bırak kalemi elinden beyim
İftarda yanımda ol...
10.08.2012

İbrahim Arslan
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Bırakmak

Bırakmazlar beni...

Sevdiğim kadına baktığımda,
Ölmekten korkuyorum.
Korkuyorum ilk defa bir şeyden.
Çocuklarım, korkuyorum.
Sizin birinizi bile, bir tırnağınızı bile kaybetmekten.
...
Ölümü her dakika beklerim aslında.
Hiç beklemediğim yerden gelmesin de.
Kucağımda büyür, kucağımda büyüdüler.
Korkarım ölüm kucağımda gelirse.
...
En acı şey anne olmakmış!
Baba olmak da acı.
Kol- bacak kopsa insan dayanırmış.
Ya karnında büyüttüğünü dokuz ay,
Ya kucağında uyuttuğunu.
Azrail senden koparırsa en değerli parçanı.
...
Bırakmazlar beni,
Ben ölmek isterdim genç yaşımda daha düne kadar,
Şimdi yaşamak istiyorum onlar için.
İnadına.
Ben çektim, onlar çekmesin babasızlığı!
...
Bırakmazlar beni bilirim,
Onlar beni bırakmazlar, ben onları bırakamam.
...
Rahat bırakmam Azrail'i ama,
Ya yakasından tutamazsam.
...
Azrail size, bana, bize dokunamaz,
Diye keşke hepimize söz verebilsem...
...
İlahi!
Yok, olmasın öyle birimizin öteye gitmesi.
Gideceğimiz yere, gideceğiz elbet.
Söyle meleğine.
Canımızı verelim hep beraber.
20.01.2014

' Sevgi bebek kucağımızda idi. Annesinin ve benim yüreğimizi ağzımıza getirdi. Ölüm
hakikat ama bir sırası olmalı. Kadere diyecek bir sözüm, bir şiirim olmalıydı artık'

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Acaip Şiir

Bir acaip insan olduk,
Bir acaip insan...
Bir acaip olmayan insan bile
Bize geliyor 'bir acaip insan'
...
Hadi sıkıysa kimliği belirsiz cisimlerin,
Kimliğini belirleyin...
...
Bu acaip insan topluluğu,
Her yerinde artık dünyanın...
...
Bu bir acaip bilmece.
Bu şiir acaip oldu.
Sende acayipsin, sana da acaip geliyor ise...
...
Kimliği belirsiz cisimleri Mars'ta da görmüşler.
Flaş, flaş, flaş diye düştü...
Dünyanın gündemine.
...
Acaip insanları bizde sürsek Mars'a Ya!
Bir tane dünyalı kalmaz, dünya da o zaman aga!
...
Sana son sözüm bugün,
Sen de bir Acaip' SİN.
Bende acaip 'NUN'
Kurtulurum belki Kıyametten.
Nuh'un gemisine yetişebilirsem...
Ayın 21'nden önce :))
...
Ah bir Ay vardı benim dediğim...
Sadece
Üç kuruşa Ayı da satmışlar.
Meğer dün gece.
...
Özelleştireceğinize bizi,
Özallaştırsanıza ya.
Kemalleşsek ya, küreselleşeceğimize...
Ey acaip acaip adamlar...!
Gittiğiniz yol Nereye?
Beni de götürün.
Aranızda olmaktan kıvanç duymasamda...
...
Ben kendimizle harabe de olmaktansa,
Sizinle saray da olmayı tercih ederim.
...
Veleddallin,
Amin.
Topunuzun ruhuna okumuştum...
...
Top dedim de top bizi sevmeye başladı,
Braga'yı nasıl gömdük çimlere!
...
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Manchester'in ipiyle inilmezdi kuyuya.
...
Bunu bilen Fatih Terim' e Fatih ünvanı verilmeli.
Adı artık Fatih Fatih Terim olmalı...
...
Bir acaiplik var bugün bende...
Gölgelerinizden ses geldi,
- Sadece sende mi hepimizde! ! !
...
Sana son sözüm bugün, demiştim ya,
Kandırmıştım.
Bak sonra kaç tane söz söyledim.
Beni altın harflerle yazmayın tarihin bir yerine!
Altın haram! Gümüş Olsun!
...
Bize Bin tane Atatürk gibi Adam lazım.
Bin tarafımızdan bizi doğrultacak...
...
Son zamanlarda vatan için ölecek gençler,
Vatan için yaşayacak siyasetçiler,
Çıkarmaya başladık...
...
Ve Teröristleri mecliste bile görmek mümkün...!
...
Bu acaipliğin son halkasıydı ama,
Demediğim 32 tane daha kaldı...!
(Tesbihte 33.olan aslında tekrar başladığınızda çekmeye birinci de olabilir)
...
Biz tesbih gibi 33 acaip adamların başına,
Bir tane de imame ver Yarabbi...!
06.12.2012

İbrahim Arslan
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Bir ADIM

bir adım umut,
bir adım yalnızlık,
bir adım hasret,
bir adım nefret'e  doğru
yolculuk bilinmeyen yere...
yıl-yıl,ay-ay,saat-saat
dakika-dakika,saniye-saniye
yaşayıncaya kadar
yaşayacağın kadar...
bir adım sevgi,
bir adım mutluluk,
bir adım barış
bir adım savaş'a doğru
bir adım...adem'den beri
bir adım...güneş batıdan
doğuncaya kadar,bir adım
ve hep bir adım var sona doğru...

bir adım cennet,
bir adım cehennem,
bir adımda sır'at-ı geçmek var
bir adımda ebedi saadet,
ve bir adımda,

bir adım,ki doğduğum gün başladı
bir adım ki öldüğümde de bitmeyecek...

İbrahim Arslan
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Bir Ayrılık Şiiri

Hep ayrılık,
Saati gelmedi mi?
Sana kavuşmanın,
Herkes bir yolunu buldu...
Ben bir yolunu bulamadım,
Yaşamanın...
Ocak 2009

İbrahim Arslan
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Bir Bakışın Yetti

Bir bakışın yetti,beni benden almaya...

sana gelmek istedim,gelemedim
uçmayı bilmeyen bir kuştum ben
tek dileğim vardı bu dünyadan,
ellerinin içinde bir yaşam,
bugün ellerinden sonsuzluğa uçtum ben
kanadım olmadan...

sen yabana attın sevgimi,
küçük sevdalar sana göre değildi
gittik bir meçhule,küçük sevdamla ben...
sana olan küçük sevdamda bitti...

bir bakışın yetti beni benden almaya
bir bakışın yetti canımı almaya,
sen benim varlık sebebimdin,
ve Azrail'imdin sen benim
ben seni buldum,sen beni bulmadan
bugün sana canımı sundum...
bu can zaten hep senindi...

sen ya bana zulmettin bugün,
ya sevgimi küçümsedin
küçük sevdalar sana göre değildi
ben küçük olduğumu çoktan kabul ettim
ve sana olan küçük sevdamda bitti...
bir kışın yetti senden uzaklara
göç etmeme,
bir bakışın yetti,
yüreğimi sen de bırakmaya
beni benden almaya...
                      02,09,2004

İbrahim Arslan
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Bir Balık İçin Ne Demekse Deniz

Kızıma İthafen
...
Bir balık için ne demekse deniz
...
Melek kızım,
Seni o kadar çok seviyorum ki,
Ah kızım...
Ve o kadar çok korkuyorum ki...
Sana vaadettiğimiz gelecek var ya,
PİS...
...
En yakın olan sana en uzak,
Yollar mayın,
Ekmeğe ambargo yakın.
Üç günlük dünya için,
Hopla, zıpla, takla at!
Üç kuruş etmeyen adamlar önünde eğil...
Bense eğilmezdim...
...
Ve kızım.
Bir adım uzaklıktaki camilerimizin bile,
İçi dolu beynamazlarla,
Elinde bir büyük olan adam kadar bile,
Allah'a saygısı olmayanlarla...
Sene de bir ay arın.
Onbir ay günah işle...
...
Şimdi bunları düşünme,
Bırak bunları yine ben düşüneyim...
Sen sırasıyla,
Bebekliğini, çocukluğunu yaşa.
Babanı hoş gör,
Gücüm yetmiyor kızım,
Dünyanın yörüngesini değiştirmeye...
...
Bir kuş için ne demekse gökyüzü!
Bir balık için ne demekse deniz,
Bu dünya ne demekse bana sensiz!
21.09.2010
İdil Melek Kızım bugün üç yaşında. Benim güzel kızım seni daima seveceğim. Adın gibi
Melek kal...

İbrahim Arslan
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Bir Ben Kaldım..

Bu yola girmek istersen ne engeller var...
Ve her engeli dize getiren 'gel'ler var,
Hem öpülesi, hem kesilesi eller var...
Eller içinde el,elden el bir ben kaldım...

Ey nefsim bunca zaman açıldın- saçıldın,
Farzet bir camisin ibadete açıldın..
İbadetten sen niye bu kadar kaçındın..
Huzur isteyipte huzur bulmayan kim var?
Huzura gelmeyen bir sen,birde ben kaldım...

Bu meydandır burada serden geçmesi var,
Dünyayı isterken dünyadan geçmesi var,
Daha yaşıyorken ölmeyi seçmesi var,
Öğüt vermek değil almak isteyen kim var,
Görmek isteyipte,gören kör bir ben kaldım..

Asılı değil,gölgeyi isteyen gelsin,
Vasılı değil,Aslı'yı isteyen gelsin,
Aslı diyerek aslını kaybeden gelsin..
Öteyi isteyen,ötenin ötesi var...
Hergün gidip,birgün görmeyen bir ben kaldım...

Boyunlar eğenler,bugün eğilmeye gel.
Beş vakit secdeye giden,eğlenmeye gel,
Cennet-Cehennem yok zanneden,tatmaya gel...
Her kararın merkezi,asıl hakimler var
Şahitlik etmeye elim-ayağım kaldı,
Mahşer yerinde,herkes orda bir ben kaldım....
                                                   09,10,2006

İbrahim Arslan
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Bir Bilebilsem

Sefer mi var
Bu sefer nereye?
Adım adım
Gidiyorum ölmeye...
Arkamdan benden başka
Gelen mi var...
Biraz mola vermek yok
Bir ağacın altında
Biraz uyumaktan başka
Ve bir dileğim...
Koparan ne beni vatanımdan
Bu dünya denen yerin
ALTIDA TOPRAK,ÜSTÜDE
Üstümde bir gömlekle
Bazen bir kefenle,gidiyorum
Sefer mi vat
Bu sefer nereye?
Bir bilebilsem...

İbrahim Arslan
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Bir Dram Ki

Bir ah çeksem sesimi duyarmısınız,
Ben Irak'ta katledilmiş çocuğum...
Ey insan haklarından bahsedenler...
Artık bu feryat figanımı duyun...

Göremedim anamı,memleketi
Daha açmadan gözlerimi yumdum...
Filistin'de doğmak vahşet demekti...
Suyun rengi kırmızı oldu,suyun!

Haç işareti koydular karnıma
Buruk bir sevinçle Cennet'e uçtum
Çabuk kavuştum anne ve babama,
Ey insanlar siz rahatça uyuyun...
                                16.7.99 ve 2006 versiyonu...

İbrahim Arslan
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Bir Gün Bu Dünyadan Gidersem...

Neresi burası...
İçinde bulunduğum yer neresi?
Kim çekiyor beni sağa, sola.
Gezindiriyor beni, Güya!
Şu dünyanın en ucube faresi...
...

Burası neresi.
İçinde geldiğim gemi aylar sonra,
beni hangi kadının kucağına bıraktı ki?
Bir tarafımda meyhane vardı, bir tarafımda cami avlusu.
Doğruyu yanlışta bulabilir miyim ki! ...
...
Neresi...
Adresi neresi.
O'nun adresi neresi.
Nereye gitsem...
Nerede beni bekler ki?
Bir ucu cennet, bir ucu cehennem dünyanın!
Yaşarken yürüdüğüm yol imiş Sır'at köprüsü!
...
Neresi...
Sana gelen yol bu bin yoldan hangisi!
Diken mi serili gül mü?
Belki hayatın da var bir belkisi!
Belki hayatın da var Süsü...

İbrahim Arslan
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Bir Hakikat Hep Vardı

Ancak,yarısındaydım anladığımda
Hayatın
Başka gözlerle penceresinden baktığımda
Yalan olduğunu...
Artık büyümüştüm
Kabus görüyordum yattığımda...

Dostane elimi uzattığımda,
Uzağında oluyordum dostlukların,
Yaklaştıkça,pes etmeden
Adımlarımı hep yılmadan attığımda
Alçaldıkça alçalıyordum
Ben ölüyordum,ben yaşattığımda...

Pişmanlık duyuyordum sustuğumda
İllaki konuştuğumda
İnkılap mı olmalıydı?

Ancak,yarındaydım anladığımda
Dünü,
Ve bugünü yaşamadığımı
Ama hiç yaşamadığımı anlamıştım ya
Bir hakikat hep vardı
Bütün hakikatleri yalanladığımda...
                                  06,02,2005

İbrahim Arslan
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Bir Kalpte Çarpmadıysan

Sevdanın yükünü çektin mi?
aşkın bahçesinde dolaşıp,
gülünü kokladın mı?
yoksa her gününü uyuyarak mı geçirdin?
ey Ademoğlu...
herşeyi ekip tarlana
yazık sevgi ekmemişsin,
nasır varsa elinde, ayağında
boşuna...
ağlamadıysa aşk uğruna
gözlerin
ve gözlerinin içine bakıp gülmediyse
yüreğini sök at, taşıma...
işte gelmiş, gidiyorsun
mezar taşında
ey Ademoğlu diye başlayan
ölümü diye biten...
bitti sandığın yolun daha başındasın..
şimdi hesabını ver sevdasız kalbinin...
Cehennem'de yan
bir kalpte çarpmadıysan,
bir kalbe kalbin çarpmadıysa...

29.07.2011

İbrahim Arslan
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Bir Kurbanlığın Duası

Ey kurban olduğum Allah!
Bu kurban olsun,
Acemi kasaplara düşmeyeyim.
Ve sadece,
Senin rızan için,
Kurban olayım...
...
Ey kasaplara ve iktidara dayatma gücü veren Allah'ım...
Biz kurbanlıklara da dayanma gücü ver..!
23.10.2012

İbrahim Arslan
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Bir Olta

Bir olta,
Ben zaten mecnun-a dönmüş balık...
Fırsat bu fırsat
Sevdiğim-e kavuşamadım
Attım kendimi ölüme..

Bir an düşünmedim,
Sevdiğimin elinde can vermekten iyidir..
Bir balıkçının elinde ölmek...

Ha susuzluk ha sensizlik,
İkisi de aynı
Çırpındıkça çırpındım...
Ah susuzluk ve ah sensizlik,
İkisi de aynı kapı
Çırpındıkça çırpındım...

Zalim balıkçı,attı beni denize
Ya,yaşa! dedi...
Ya,'bu balığın eti yenmez'
Beni sana layık gördü,
Kendinden daha zalime...
                 aralık 2007

İbrahim Arslan
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Bir Rubai de Benden

Burası Türkiye Beyler değil Dubai,
Yazdığımız meramımızı Milliyet yaylası,
Vakit bulup işte yazdım bende bir Rubai.
Lakin kalbimden arsa satsam talibi olmaz.
28.08.2012

İbrahim Arslan
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Bir Rubai de Benden,Cevap!

Doğduğumdan beri buradayım, Dubai’ye de gitmeli...
İnsan olan kendi kendisini de eğitmeli...
Arsa demiştim ya arsa beyler.
Bir mezarlık arsa yerinden başkasını netmeli?
29.08.2012

İbrahim Arslan
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Bir Sonraki Limana

Limanına sığındım
Ne limanı bu,bilmeden...

Gelip geçen bir yolcu değilim,
Hep hayallerimin peşinden gittim ben,
En son hiç kuş uçmayan tepesinden,
Gemi uğramayan,denizi olmayan
Yolumun sonuna vardım..
Hayatın bu limanına sığındım...

Bir tarafım harabeye dönmüş,
Öyle ki sanki Sodom-Gomore
Bir tarafımda yine hayat var
Bir tarafımda nefes almayanlar
Bir tarafımda milyon insan var...
Milyon kere yemin,neredeyim
Hangi limanı bu hayatın bilmiyorum
Bildiğim tek şey,
Gelmek istediğim yerde değilim...

Bir tarafımda umut tacirleri
Bir tarafımda mübarekinsanlar
Sudan yeni çıkmış balık gibiyim...
Bildiğim birşey varsa,
Bu dünya benim dünya değil...
Bu benim hayallerimdeki liman mı?
Gemi uğramayan,denizi olmayan
Bilmeden hayatın hangi limanına sığındım..
Nerede ve nasıl bir sonraki liman...

İbrahim Arslan
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Bir Şiirin Ben Ve Sen Hali

Ben kardım,
Yere düşen her kardım.
Görürdüm seni,
Bende pencerenden sana bakardım...

Ben akardım,
Fırat gibi ya da değil,
Dupduru suydum,
Ben senin gözünden akardım...

Sen sevgilim yakardın,
Ben İbrahim olsam da yakardın beni,
Ateştin,
Ben kelebek sana uçan...

Kanattım,
kanattın...
Yakardın...
Bense ayrılmayayım senden diye
O' na yakardım…

Kardım,
Şu kardan adamdım...
Sen yaptın beni,
Pencerende ben seni seyrettim,
Sende benim erimemi!
İbrahim ARSLAN Facebook 01.02.2012

Şiirin “Leyla Hali…”
Kışın sana yağan bir avuç kardım…
Yere düştüm, düşlerimle çoğaldım…
Pencerenden bana bakardın…
Sen baktıkça ben daha çok yağardım…
Akardım, Fırat kadar duru…
Belki akmaz dolardım sana dupduru…
Sen sevdiğim, sana yağan karı
Ateş olup yakardın…
Ben İbrahim olsam ne yazar
Ateştin yakardın…
Kelebek olsam sana uçan
Kanatlarımı kapardın
Kanattın… Kanattım…
Ateştin sevdiğim yakardın…
Bende ayrılma benden diye…
Yakardım, yanardım…
Kışın sana yağan bir avuç kardım…
Pencerenden seyrettim seni
Sende benim sana erimemi…

Şiirin SEN hali, senin tabirinle Leyla Hali..

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Tutam Mutluluk

her yanım kanıyor burada..
beni tutan sen değil misin?

bir tutam mutluluk ver bana,
ama senden de eksilmesin...
                            2009

İbrahim Arslan
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Bir Zamanlar Seninle Ben 1

Bir küçük ateşte yaktı beni... Yaktı beni
Leyla diye bağırdım, çağırdım bende. Mecnun değildim ama... Hoşçakal Leyla
Hiç unutma beni... Her Saat Başında Hatırla Beni.
Sana dertlerimin döksem dökümünü, ne de olsa...
Yaralıyım dertliyim
Bir kaç yudum su içmekti derdim, seni gördüm orda... Çeşme
Ah anne şimdi sen bile anlamassın beni... Anne duy sesimi
Bu düştüğüm aşk ateşini anlamassın ki sende düşmemişsen... Gönül Yorgunu
Artık ben ben değilim... Derbeder
Ne haldeyim of bir bilsen... Yandım Anam
Sevgilim Nerde, nerde sevgilim... Söyleyin Yıldızlar
Hiç düşünme, arama beni... Beni SORMA
Ama sen var ya sen hala, bil ki... Yüreğim de Çarpıyorsun
Ya peki... Ölü Aşk Yaşar mı ki? ...
Yalvarsan da, yakarsan da... Sanma Sana Dönerim
Hayır bitmedi sana söyleyeceklerim, dur... Dur Dinle
Kalbin çarpar çarpar ve şu dünya sana artık... Dar GELİR
Bu şarkıyı da bilirmisin beni anlatır... Yuvasız Kuşlar
Sana dünyalar kadar yazdım, Ferdi mi olmalıydım... Beni ANLAYAMADIN
Neden Ferdi Tayfur diye hiç sorma... Neden! !
Sen anlayamassın ve ben... Haklı Değil mi? yim...
Anlatmakla bitmeeez.... Benim HAYATIM..
Ben sevdim eller aldı... Feleğin İşine bak...
Kimseyi istemedim seni istediğim kadar... Seni DİLENDİM...
Daha yazmak istiyorum... Yeter
Ne geçti eline sana dedim ki... Koparma Gülleri
Birgün bende diyorum ki bu yanlızlığın... Canına Okuyacağım
Bitmez bu blog arkadaşlar... Bitmeyen O Uzun Geceler... gibi
Bendeki sevgi, sevda, aşk değil... Sevginin Ötesi
Ah gündüzler... Ah Akşamlar
.... Yoksun
Çok, inan ki çok seni dinleyenler kadar... Benim Gibi Sevenler
Sen kaçını dinledin bu şarkıların... Ben günde hepsini dinliyorum.... Olmasaydı
derdimiz, söylemezdi ferdi Abimiz....   Devam edecek... Yaz yaz bitmez çünkü. Her
yarama merhem olmuştur... Eskiler ESKİMEZ....

İbrahim Arslan
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Bir Zamanlar Seninle Ben 2

Bu şarkıyı dinleyince senin de gözlerin dolsun........... Sevdalı Gözlerim,
Usanmıyor deli gönlüm usanmıyor... Bıkmıyor bir türlü senden bıkmıyor.
...........................
Her şarkısını sana yazmış, her şarkısını bana Ferdi abimiz.......... Bilemezsin,
Seni terkederken yıkılmadınsa, Sevda kurşunuyla vurulmadınsa....
..........................
Saatler geçmiyor. Bu içimden geçenler su gibi berrak..... Birgün sana birgün bana,
Öyle kolay değil unut demesi, her köşede sensizliğin gölgesi... Gözyaşlarımm....
.......................
Beni ne sen anla ne başkası anlasın, beni var ya...    Sevdalılar beni ANLAR
Varlığının tiryakisi, yokluğunun delisiyim, beni senden mahrum etme gözlerinin
hastasıyım... Sevgim yüce dağlar kadar... İçerimde volkan kaynar... Anlamassın sen
meleğim...
.......................
Bu şarkı, bu uzun hava... Yeter birazdan ağlamama....     Ah annem!
Daha koklamadan soldu dediler, Ben aşkımı ona söylememiştim, duyunca...
.........................
Şu dünya hergün döner, bende senin etrafında,....           Döndüm Durdum
Senden kaçamadım, dağlar aşamadım, isyan ettim sana duyuramadım...
..........................
Bu şarkıyı da senin gibi emanet sevenler için dinliyorum,...         Emanet Gibi
Senden kopmak bana zor gelse bile. Gelişin mutluluk vermiyor bana, artık yollarına
bakmayacağım... Bir emanet gibi geldikten sonra, yanımda olmanın ne anlamı var.
.........................
Yaşayacağım, seveceğim, unutmayacağım, kalbim yanacak,...        İçimde Bir His Var
Bende bir insanım, senin gibi yaşayacağım... Ayrılık ölüm olsa
.......................
 Her zaman ızdırap verdin, beni birgün güldürmedin,...                      Kara Vicdanlı
 Çok çektim elinden bitsin bu acı, tükettin ömrümü daha ne kaldı?
.................
Ve bu şarkıyı dinleyin mutlka, Bugün de Ferdi dinlemek için çok sebeb var...
Kaybolan Baharım.
 Bu defteri böyle biz istemeden kapattık, sevgilim sen mutlu ol, beni düşünme artık...
................. Ya feleğin işine bak.... Bir zamanlar seninle ben... Beraber Dinlerdik bu
şarkıları... Ne yapalım kader bu ayrılmakmış sonumuz. Kaybolan baharımda,
birleşmekti yolumuz.Bırak acı çekeyim. Bu sevdanın yolunda, yeter ki sen mutlu ol.
Beni düşünme artık. iYİ Dinlemeler. Bir gün herkes Ferdi dinlemeyeceği güne kadar,
Ferdiyle kalın... Son olarak bende Koparma Gülleri ŞARKISINI DİNLEYEYİM bu gece.
23.04.2012
Keşke çocuk olsaydım. Yani Ah bir çocuk Olsaydım... 23 NİSAN Bugün belki keyifli
geçerdi...

İbrahim Arslan
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Birde Sen

Terketme terketme dedim ardından,
Bir de sen, bir de SEN bırakıp gitme...
Ne zalimsin, anlamaz mısın yalvar- madan.
Gözümden gözyaşı bir de SEN dökme...
...
Beklemeye seni bir ömür boyu alışamam ki.
Birde sen, bir de SEN bekletme.
Ben seni kolayca unutamam ki...
Çileme bir çile bir de SEN ekletme!
...
Bir suçum var ise affet sevdiğim...
Ben her gece yine ağlarım, aşkım için!
Her açılan Kapı'da sen var sanırım...
Aklıma gelmez hiç vefasızlığın...
1999-2000
Gel, geleceğine hep inandım...
Ben kendi yalanıma yine kendim kandım...

İbrahim Arslan
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Birdi

Birdi,
Binbir oldu zahmetsizce,
Sonra milyar oldu
Milyonları ezerek
Kısa zaman da trilyonlara ulaştı,
Ve hayatının sonuna doğru
Bir küçük sıfırla çarpıldı
Gözlerini yumduğunda yine birdi
Ahirete bir  başına gelmişti

İbrahim Arslan
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Biri De Evlat..

biri aç,açık
biri açık,saçık...
biri kocaman,
biri minnacık...

biri kaçak,biri kaçık..
biri sarhoş,biri ayık...

biri yalnız,biri kalabalık..
biri aydınlık,biri karanlık..

biri asırlık,biri biranlık...
biri ahretlik,biri dünyalık..

biri balık tutan,biri o tutulan balık...

biri unutan,biri unutulan....
biri okuyan,biri yazan...

biri anne,biri baba..
VE BİRİ DE EVLAT...EVLAT..EVLAT.?

İbrahim Arslan
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Biter

Güçlü olduğunda takatin biter.
Söner mum gibi yaşama hevesin.
Ummadığın anda hayatın biter...
Ne gülen yüzün kalır ne de sesin!
...
Dağ olur birken derdin, çilen dolmaz!
Umutlar biter, biter herşey biter.
Sanma ki senden güçlü hiç olmaz.
İki kurşunla saltanatın BİTER.
04.06.1999

İbrahim Arslan
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Biz Üç Kişiydik

Kara Deniz güldü,

Ak Deniz üzüldü,

Eskiden nefes alıyordu,

Ölü Deniz bugün öldü…

Dinç yoruldu,

Onur vuruldu,

Barış gitti,

Savaş bitti…

Yaz serinledi,

Kış ısındı,

Bahar evlendi,

Balayına gitti…

Yazar kalemini kırdı,

Cahil kaleme sarıldı,

Deli akıllıyı dövdü,

Şair herkese darıldı…

Hakir vezir oldu,

Fakir iyice sefil oldu,

Şükür isyankâr oldu,

Milletin kanını emenler,

Onlarda vekil oldu…
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Hayır

-hayır, dedi

Evet

-evet, dedi

Biz üç kişiydik,

Sonunda onun dediği oldu…

İbrahim Arslan
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Bize Dair

Söz tutan yok iken bu durakta,
Biz sözümüze kurban olmuşuz.
Bir ufacık söz uğruna hayatta,
Kalemleri birer birer kırar olmuşuz!
...
Doğru söyleyen kalmamışsa burada,
Biz özümüze koyar olmuşuz.
Bir yalan edaya, yalan lafa.
Sonucunu bile bile kanar olmuşuz!
...
Namus için ölünmüyorsa bu zaman,
Biz ölürüz, yeteriz namussuza,
Bir içten dua da okunmazsa o an.
Sığmaz bizim başımız, sığmaz tabutumuza.
...
Göz görmüyorsa, el açılmıyorsa Allah'a
Biz görürüz büyüklüğünü, görür gözümüz!
İbrahim şikayetin olsun yaratana!
Dışımız da aynı, aynıdır özümüz...
19.04.1998
(Ne tuhaf üç gün sonra bu şiiri yazalı tam 15 yıl olacak- Ben 15 yaşından beri 15 yıllık
şairim işte. En eski şiirlerimden!)

İbrahim Arslan
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Bu Aşka Ne Denmez ki

O güzel beni dertten derde salar, salarken!
Birde, sensin derdime derman demez mi?
...
Hırsız bile çalmaz, O yüreğimin hırsızı...
Birde gördüğün en masum hırsızım demez mi?
...
Su gibiyken, O beni aşk ateşinde yakar...
Birde ateşe, yakma İbrahim'i demez mi?
26.01.2013

İbrahim Arslan
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Bu Dert

Bu derde artık katlanmasam...

ey kalp
ey gül,
yaşamak hep rüyalardaki dünyada,
bir ömür...
senle ikimiz.
yaşamak bize hep öbür dünyada,
bu dünyada
mutlu olamadık biz...
kapansın gözlerim,gözlerim kapansın ya da,
ey gül,açma!
ey kalp,atma!
atma,atma...

Bu derde artık katlanmasam...
                           10.03.2010

İbrahim Arslan
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Bu Hayat Benim Cezam

Bu hayat senin değil,benim cezam
Senin için gökyüzünde yıldızlar
Ay,sabah doğan Güneş,senin için,
Benim payıma düşen bir tek ezan...

Benim hayatı üç kuruşa satan,
Ve alıcı bulamayan kalpazan,
Güzel sözler,şiirler senin için
Benim hep kalemiyle acı yazan...

En son umutlarımı da çaldılar,
Seni değil beni aldatan hayat,
Bir uçurtmaya beni kandırdılar,
Bir ben kaldım şimdi beni satmayan...

Benim dize kadar çamura batan,
Kirli beyaz gömleğimde kravat,
Sabah arayan benim senin için,
Güneş arayan benim hiç batmayan...

Bu hayat senin değil benim cezam,
Yağmurlu bir gün kalkıyor cenazem,
Arkamdan bir tek gözyaşı ağlıyor,
Nihayet seninde son buldu cezan,
Yere düşen katreler öyle diyor...

İbrahim Arslan
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Bu Şiiri Yazdırana, Hayat'a

Çok kötüyüm ben hayat,
Vura vura betonu ağlatmadım,
Vura vura betonu kanattım..
Kalp taşıyan her şey,
Önümden geçti,
Ben önünden geçtim.
Nasırlıydı kiminin,
Kiminin beton du kalbi...
Televizyonda ağladı,
Televizyondaki kadın....
Adile Naşit'ten sonra işte bu kadın,
Beni de ağlattı.
Televizyonun karşısında
Televizyondaki bir kadına ağlamak...
Benim kalim beton mu hayat,
Bu gözlerim ne işe yarar,
Görmekten başka yoksa meziyeti.
Gördüğü, gördükleri
Nerede iğrençlik varsa o üstelik,
Ne güzel oluyor onlara bakmak...
Gözün gördüğü güzel olmalı hayat,
Çıplak olmamalı giyinik olmalı,
Utanmamalı göz gördüğünden
Utanınca göz, başımız kendiliğinden öne eğilmeli
Yüzümüz kendiliğinden kızarmalı...
Kör olmak güzel mi hayat,
Sağır olmak güzel mi,
Ya dilsiz olmak güzel mi?
Sadece yazmak
Yazmak
Yazmak içindekileri...
İçindekileri olduğu gibi kim yazabilir? .
Çok kötüyüm ben hayat,
Yo içimdekileri sana bile açamam, yazamam.
Kaçamam hayat senden kaçamam,
Ne güzel zaman da yaşamıyoruz artık,
Güzel zamanların hep geride kalmış,
Gülde bile, kokar oldu gül haricleri....
Bahçeniz varsa baharda çiçek açar
Baharda çiçek açar yani elbet...
Komşunun, başkasının bahçesinden değil
Kendi bahçenden çiçek kopar-mak,
Kopar-ma,
Hayır, kopar ma- mak
Koparmamak lazım,
Soluncaya kadar hergün bak-mak...
İlla kendi bahçen olmalı,
Başkasının değil senin çiçeklerin olmalı...
Koklamalı.
Kalbinde bir bahçesi olmalı,
Orda çiçekler açmalı,
Kimse kopar ma ma lı...
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Sen koparmamışsan başka kalbin çiçeklerini
Senin çiçeklerini de koparmazlar, değil mi?
Hayat ah hayat,
Sana saatlerce yazarım,
Ne yazdığıma bakmam...
Çok kötüyüm ben hayat çok kötü...
Sana bir kaç tekme bir kaç yumruk atasım geliyor...
Vura vura ağlatsam seni, sen vuracağına,
Ben kana- masam, sen Kana- san,
Hayat...
Sevdiğim gökten boşalan  yağmurun var,
Yani gözyaşlarımı saklıyor, herkesten, senden...
22.02.2012

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu Toprakların Dili Olsa da Konuşsa

Bu topraklar bu topraklar...
Mis gibi bu topraklar,
 Fırından yeni çıkan ekmek gibi...
Kara- siyah değil...
Ak, apak.
Anamın sütü gibi...
Benim seve seve öleceğim bu toprakların üstünde.
Siz zevki sefa yapın...
Bu topraklar bu topraklar.
Ve altı da var bu toprakların.
22.02.2013

İbrahim Arslan
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Bu Yaşamaksa

Sen karasın
Bu başkalarının dünyasında
Bir varsın bir yoksun
Umurunda değilsin kimsenin
Yaşıyorsun ama...

İbrahim Arslan
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Bu Yük

Bir ben eksiğim burda,
Bir ben tastamamım karşınızda,
Bir ben artıyım,
Bir ben eksiyim...
Bu yük
Büyük.
Ben küçüktüm,
Bende büyüdüm bu yükümle.
...
Blog'dan dünya kurduk kendimize,
Amelesi olduk Milliyet'in.
Ne adam vurduk burda,
Ne yutkunduk...
Ne yazdıklarımızla aç bir adam doyurduk.
Savurduk kılıcımızı,
Kopardık kellesini kendimizin...
...
Bir ben sessizim burda,
Bir benim  çıkar sesim
Bir ben yazdıklarıma bakar, okurum.
Bir yazdıklarım, karaladıklarım bana.
Yaktım gemileri.
Olmayan gemilerimi.
Yüzdüm, yüzme bilmezken Milliyet sularında.
...
Köre gösteremem
Sağıra duy diyemem.
Kalemim yönümü çizer,
Doğru bildiğim için,
Gösterdiği yolda ölüme kadar giderim.
...
Blog blog olduk gitti burada,
Hay ben bu Millyet Blog'un deyip kızıp...
Bu şiirden sonra bir şiir daha kaydedip,
Ben olsun yazmaya ara vereyim.
Küçükler gitsin benim gibi küçükler,
Buralarda yine büyüklerimiz kalsın...
26.06.2012

İbrahim Arslan
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Bu Zamanda 'kedi Olmak Varmış

Bu zamanda 'Kedi olmak varmış' dediniz mi hiç.
Bizim fakir kediler değil kastettiğim.
Mahalle kedisi, çöplerin kedisi değil...
Adına türküler yakılan beyzadelerin kedisi olacaksın.
...
Şehrin en iyi veterinerini beğenmezdi.
Garfield'a özenirdi, hep yerdi, içerdi...
Sütü severdi, bilhassa aslan sütünü.
Tipik bir Türk kedisiydi işte.
Sadece diğer kedilere kibrinden selam bile vemezdi.
...
Saray yavrusu gibi bir köşte yaşardı.
İki ayaklı hizmetçileri çoktu kedi paşanın.
Bu zorunlu hizmetçiler onu sevmezdi.
O'da Japonya'dan robot getirilsin isterdi.
Hiç haline şükretmezdi.
Bugün vardı litaratüründe, yarın yoktu!
...
Son model porche ile şehir turu atardı.
Tek farkı diğer kedilerden...
O beş dilde 'miyav' derdi.
Bazen direksiyona kendisi geçer.
Ehliyeti olsa İstanbul'u birbirine katardı.
James Bond halt etmiş yanında.
O kedinin adı Alacakaranlık'taki kızın adı gibi 'Bella'
...
Onun yüzünden beyfendi fabrikasından üç bin işçi attı.
Onun yüzünden belki de olimpiyatlar kaçtı.
Onunla yatıp onunla kalktı ülke.
Tek rakibi Garfield Hava Yolları.
Bir hizmetçi kız vardı 90- 60- 90
Beyfendi onu bile kapının önüne attı.
'Bella' ya 'Bela' dedi diye...
Allah belasını versin o kedinin...
...
Beyfendi bugün öğrendim dün nalları dikmiş...
Cenazesine de katılmış o kedi meğer.
Bu onun son evlat göreviymiş...
7' si değil daha toprağı soğumadan.
Bella kedi gözünü sokakta açmış bugün.
Heykelleri filan hep yıkılmış...
Alışık olmadığı bu hayata alışmayı gururuna yedirememiş...
O da son saniye haberi Milliyet'te okudum: Bir arabanın önüne atmış kendisini.
Herhalde kimsesiz kediler mezarlığını bile çok görecekler garibime
11.09.2013

İbrahim Arslan
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Bunu Sen de Anlamıyorsun

Ben bir tek,
Sustuğum için vicdan azabı çekerim...
Sen de Hayat,
Bir tek beni susturamadığın için...
...
Sana söyleyecek az sözüm kaldı.
Yarıladım, belki de tamamladım.
Yamalı ömrümü.
O az sözümü söylemeden gitmem yine de...
O az sözümü söylemeden.
Susturamazsın beni Azrail...
...
Yazık dünya,
Adam gibi yaşayanların azaldı.
Yuvarlan git, tepe takla ol!
Senin yüzüne karşı,
Doğru söyleyen nerdeyse kalmadı...
...
Ben böyle yaşlı ölmeyecektim,
Bu kadar yaşlı.
Etrafımda benden yaşlı,
Milyarlarca benden yaşlısı varken.
Yine de benden gençler olanlar!
Ben olamadım Tül-i emel sahibi.
Ben gençte olamadım.
...
Sen çok mu yaşlısın diyor,
Evet çok yaşlıyım.
Otuzluk bu bedende,
Üç yüz yıllık adam taşırım.
...
Neden ölmek istiyorsun diyor böyle,
Ey otuzluk adam madem...
Dostum diyorum, dostum.
Artık üç yüz yıllık bu adamı taşıyamıyorum.
Anlamıyor dediğimi. Sende anlamıyorsun.
01.10.2012

İbrahim Arslan
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Bülbülün Tek Derdi Gül müdür?

İsyan eden de var, şükür eden de var, içende var  şarabı...
Birinin adı kuldur da, diğerinin ki değil midir?
Başını göğe çeviren de var, yere eğen de...
Yapan da var hesabını, hesapsız yaşayan da...
Helal yiyen de başında Sır'at-ın, haram yiyende
Her sabah namazını kılanla, bir sabah namazını kılan...
Belki aynı terazinin kefesinde tartılır,
Bülbülün tek derdi gül müdür?
Bilir misin sadece gül için yaşar...
...
Cehennem var, cennet var, seven var, sevilen var...
Dünya hayatı var, kabir hayatı var, ahiret var.
Hep başkasının mülkünde, mülküne benim diyen var.
Sahibi olduklarının bir sahibi var, ey kendisini sahipsiz sanan...
Bu kıldığın namazı son diye kıl,
Akılsızım de kimseye verme akıl...
Belki en hassas terazi tartmaz günahı.
Belki dağ kadar günahı siler, iki damla gözyaşı...
Bir ömrün günahını belki bir mübarek gece siler.
Sen sen ol bu bir gecede olsun gafletle uyuma...
   24.05.2012 Regaip kandili gecesi

İbrahim Arslan
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Bütün Sana Yazdıklarımı Oku

O: Siz boş yazarsınız, dedi

Hem de boşluktan bakarsınız.
Ben: Siz de çok hoş bayansınız,

Ayrıca çok da güzelsiniz...

Sizler olmasanız bizler olmazdık, dedim...
Ve O'na dolu dolu baktım,

Onunsa gözleri doldu...
- Afedersiniz, dedi
Affetmedim.
İlk önce bir tanesini değil,

Bütün yazdıklarımı oku...
Hep sana yazdığımı hiç bilme

Ama, yine...

18.11.2011

İbrahim Arslan
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Cafer A

Sana bin deseler
Bir anlıyormuşsun Cafer a
Bir yol var kabre
Elinde şişeyle gidiyormuşsun Cafer a...

Söylediklerinde güya
Dertten kederden içiyormuşsun Cafer a
Astığın-astık,kestiğin-kestik,
Ve biçtiğini-biçiyormuşsun Cafer a

Yine geceleri çocuklarına
Zehir ediyormuşsun Cafer a
Aynıymış söylediklerin
Yine aynı şeyleri diyormuşsun Cafer a...

Deli Dumrul gibi sende
Azrail e meydan okuyormuşsun Cafer a
Öldükten sonrası içinde
Münker-Nekir e soru hazırlıyormuşsun Cafer a...

Ne iş belin bükülmüş
Saçların dökülmüş Cafer a
Hala niye bu ısrarın,niye bu kan kusmalar
Bak bütün uzuvların ölmüş Cafer a...

Felek bu
Adamı elekten geçirir Cafer a
Dilerim birgün de içkini
Mutluluktan içirir Cafer a...

Hiçbirşey için geç değil
Yolun yarısı daha Cafer a
Gel kendini cehennem e atma
Üç kuruşa aileni yıkma Cafer a...

Neyine güveniyorsun da
Allah a geliyorsun karşı
Niye baktığın yerde hala kan görüyorsun
Biraz da gülver,
gülüver insanlara Cafer a...

İbrahim Arslan
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Camdan Bir Adam...

Sevdi beni...
Sonunda ağlamak olduğunu bile bile.
Tek fazlam.
Camdan değildim.
...
Dolu dolu yaşamalı sevdayı,
Şimdi gözleri dolu.
Yağmuru bekliyor,
Kendisini saklamak için
...
Ne demek olduğunu bilmiyor,
Aşkın kaç izahı olduğunu.
Yanıyor benim gibi, sönmek istiyor
Yağmuru bekliyor yaz gününde kadın!
...
Bekleme yağmayacak.
'Ahmak ıslatan yağmur' dedikleri.
Ya da 'Aşıkları ıslatan yağmur' üzerine.
Ağla, sen orada ben burada. Benimle haydi!
...
Yağmuru beklemeyelim.
Ağla, utanma kalabalıkların içinde.
Aşk masum, biz değiliz ama
Ama, fakat, lakin...
Gitmeliyim işte!
...
Bende düştüm kaç kere güzel kız,
Düştüğün duruma da düştüm...
Bilirim ne demek, Aşk...
Hop oturup, hop kalktı kalbim...
Aşkta kazanan hiç olmuyormuş.
İlk bunu öğrendim.
...
Keşke sevmeseydin beni be,
Ben bile kendimi sevmiyordum.
Nasıl sönecek bu yangın!
...
Arama beni gidiyorum kendi başıma.
Sen bittiğin yerden başla
Sana son nasihatım.
Benim için tek damla gözyaşı dökme.
Değmez.
O 'Camdan bir adam' de.
...
Senden giderken yüreğimden kan döksem bile şimdi.
Unut beni. En doğrusu bu, belki de.
Unut beni.
Yağmur yağıyordu camdan bakıyordun.
Ben o ahmak ıslatan yağmurda ıslanıyordum.
Yağmurla başladı, yağmurla bitmeyen bu Aşk!
Ağlamak yakışacak ikimize de.
Hadi bu aşkın kaderine ağlayalım
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Sen orada, ben senden uzaktayken.
...
Var mısın?
Ağlamak için de mi yağmuru bekleyelim yoksa-N.
29.07.2013

İbrahim Arslan
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Caretta Caretta Cornettooo

Zarar etmekte var ticarette,
Alçaktan düşmekte var hayatta...
Asılmakta var bir ipte,
Ağlamakta var gülmekte...
Yemeli, içmeli, yaşamalı inadına...
Ne yapalım...
Doğmamışsak Caretta Caretta...
...
Şiirde reklam uygulaması başlatıyorum.
Başka türlü şiirden para kazanmam,
Cornettoo,
Aşkımla erir misin?
…
Caretta caretta, Cornettoo
Derken,
Bu şiir nasıl başladı,
Nasıl bitti...
…
Bana şair değilsin diyenler,
Para kazanmıyorum diye...
Siz şairseniz
Ben değilim,
Bu saatten sonra....
...
Her şeyi yazabilirsin o beyaz sayfaya
Ama bir şiir yazamazsın.
Şair değilsen
Şair değilsen tavsiyem,
Fazla zorlama!
13.04.2012

İbrahim Arslan
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Cefa-Sefa

Biri ağlar,biri güler bu dünyada
Gülen niye güldüğünü bilmez
Ağlayan neye ağladığını,
Bu böyledir hiç değişmez
Biri cefa çeker,biri sefa sürer
Bu dünyada...

İbrahim Arslan
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Cehennem Yeri

Cehennem yeri
Gönlüm bir cehennem yeri
Girme gönlüme kavrulursun
Yanarsın benim gibi..
Gece çöktüğünde,
Yalnızlıktan ağlarsın benim gibi...

Bu nasıl ateş ki hiç sönmez
Yakar yüreğimi,yüreğini
Hiçbir yangını küçümseme...

Beni bu yangınla birbaşıma
Bırakmalısın...
Koş,benden uzaklara koş,haydi!

Asiyim ben
Yanmayı hakettim böyle
Yenilmeyi,yalnızlığı hakettim
Bin güneş doğuyor bedenimde şimdi
Bin cehennem var bende,cehennem gibi..

Yanmışım
Bunca zaman yanılmışım
İnsan yaratılmışım
Belli ki insan kalamamışım...

Asiyim ben
Kendimi arayan biriyim ben
Cehennem gibi yanmayı da bilirim,ben
Cehennemi yakmayı da...

Beni bu yangınla bir başıma bırak
Ancak bu yangınla sönerim ben...
                      2004

İbrahim Arslan
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Cellâdın Adıdır Aşk

Son sözün ne?
....Sevgi....
Son sözüm ne?
....Sevgi....
...
Sevgiye düşünce,
... Sevgili...
Sevgiliyi düşününce,
Deli gibi...
Sırılsıklam ıslanmalı,
Ateşte,
Hem yanmalı, hem sönmeli...
...
Sana büyük gelir sevdiğim, sevgi
Bana büyük gelir, sevgi.
...
Dilinle konuş sevgili,
Sevginin diliyle konuş...
...
Celladın elinde de kalsa,
Susturamassın seveni...
...
Son sözü
...Sevgi...
Son söz
...Sevgi...
Nerdeysen  gel, gel öldür beni...
Celladın adıdır, AŞK...
11.06.2012

İbrahim Arslan
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Cellâdına Âşık Kadın

Yıllar önceydi.
Bir kız çok sevdi.
Âşıktı. Âşık olduğu adamla
En sonunda evlendi.
...
Adam.
Bıraktı bu kızı,
Askere gitti.
Bekledi bu kız/ Kadın
Beş yüz elli gün.
Birinci çocuğu oldu,
İkinci oldu.
Adam içiyordu.
Gece- gündüz demiyor içiyordu.
Ayağına takıldı birileri.
Üçüncü çocuğu ha doğdu ha doğuyordu kadının.
Büyüğü okula gidiyordu.
Adam bir gece yolunu kesenlerden,
Birisinin kafasını yardı.
Hapishane...
Yılları. Öyle kolay geçmedi.
Kadınsa sevdiği adamı,
Bekliyordu.
Dördüncü çocuk üç yaşında öldü sonra.
Beşinci, altıncı oldu.
...
Kadın çok sevdi çocuklarını.
Onlara kol- kanat gerdi.
Yine de engel olamadı hırpalanmalarına,
Hem de bir zaman âşık olduğu,
Adam tarafından.
...
Ne kadın sevgi gördü, ne çocukları.
Bu hayata dayanmazdı başkası
Ah etmeye başlamıştı.
Al canımı demişti.
Al canımı Yarabbi!

...
Adam içtikçe içti.
Elinde şişe Yaratana karşı geldi.
...
İsyan etmeye hakkı var mıydı?
...
İsyan kim etmeliydi...
...
Birgün büyük oğlunu dövdü,
Hem de ne dövme.
Siz olsanız O kadın.
Şikâyet etmez miydiniz?
Cellâdını şikâyet etti kadın.
Jandarmalar aldı adamı.
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...
Kapıda bekledi o gece cellâdını.
İçkiliydi adam.
Bu kadından sorulacak hesabı vardı.
Elinde hançeri.
Kadına saplandı hançer.
Kadın dedi yandım CAFER.
...
O gece cellâdının gözlerine baktı mı kadın.
Aşk. Kalmış mıydı o ilk günden
Yüreğinde bir kırıntıcık şimdi
Affeder miydi yine de annem babamı!
...
Ben cellâdına âşık kızın oğluyum.
Bir cellât ki hepimizin cellâdı.

İbrahim Arslan
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Çağ'a Çağrı

Çok günler vardı daha yaşanacak.
Neler neler görecekti gözlerin.
Dün gökte bugün yerde kalan sancak!
Kim gelecek hakkından yüzsüzlerin.
...
Karardı dünya, karardı bir anda.
Güneşin aydınlattığı yüzlerin
İçi kapkaraydı aynı zamanda.
Eğri gidiyordu yolu düzlerin!
...
Geceyi aydınlatmak mı nafile,
Tesiri olmaz ki bu son sözlerin.
Her yeri döşediler mayın ile.
Tadı yoktu artık hiç gündüzlerin!
...
Hayadan yoksun bir dünya burası.
Yaşama hakkı yoktur güçsüzlerin.
İyiye patlar zulmün faturası.
Sayısı hayli çoksa pürüzlerin...
...
Çok günler vardı daha yaşanacak.
Neler neler görecekti gözlerin.
Dün gökte bugün yerde kalan sancak!
Kim gelecek hakkından yüzsüzlerin.
27.07.1999

İbrahim Arslan
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Çaresizlik Marşı

Bir yudum suda boğdular beni
Ekmek için girdiğim her kapıdan
Koğdular beni!
Of gençliğim eyvah...

Okuyacağım dedim,önüme koydular test-i
Annem-babam,bu adam olmaz,deyip
Artık ümidi kesti
Of gençliğim eyvah

Bir bir suya düştü,bu yaşımda ümitler
Para veren hiç yok,sadece öğütler...
Of gençliğim eyvah...

Bu dünya içinde sanki herkes bana karşı,
Ben bile olmuşum kendime yabancı,
Of gençliğim eyvah...

İbrahim Arslan
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Çeşme Şarkısı

Beyaz atıma binip gelemedim,
Atım yoktu...
Bir güzel kızdın...
Adın yoktu...
…
Çeşmeden su doldurdun.
Bende çeşmeden su içtim...
Göremedim gözlerin ne renkti...
Kapadın.
…
Zaman dursun,
O an işte,
Aç ama,
Gözlerini...
Kır çiçekleri dolu bir bahçe de,
Kollarıma yat...
…
Hey hayat,
Sana yazdığım hiçbir şiiri okumadın,
Gözlerimi kapadım, açtım.
Düşte bitti, hayal de, rüya da
Hey hayat,
En büyük katil sensin...
…
Ben küçük bir çocuk olayım,
Yine bir top  için ağlayayım...
Aşk içinde yanmak, kıvranmak...
Onu düşünmek hep...
Ağrıma gidiyor.
…
Beyaz gelinliği vardı üzerinde,
Benim gözlerim onun üzerinde...
Yanında simsiyah giyinmiş bir adam.
Bu düğün senin.
Benimse boğazım düğüm düğüm oluyor...
Bakıp bakıp sana,
Düğününden giden o adam benim...
…
O çeşmeden su içerken,
Ben onu aşk çeşmesi sanmıştım,
Belli ki hayat aldanmışım...
…
Böyle işte,
Hiç sevmem bu yüzden
Ferdi'den çeşme şarkısını.

03.04.2012         Saat:08.00

İbrahim Arslan
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Çığlık Gibi Kopması

Çığlık çığlık kopar,kopar çığlık çığlık benden...
Kopar çığ gibi,kopar kıyamet gibi..
Oysa ben koparmadım seni dalından bile
Su diye gözyaşlarımı döktüm..
Yüreksizin biriyim,söktüm de yüreğimi...

Her yara kapanır da bu yara kapanmaz...
Bir sen kazanırsın,senden başkası kazanmaz...

Çığlık çığlık kopar,kopar çığlık çığlık benden...
Gel gör şimdi nasıl bir çığlık kopar benden,
Cehennem-in yaktığı ateşlerde yakar beni
Ben ne yangınlardan çıktım da bundan çıkmam..
O yaksın beni de tek o yanmasın...

Her yara kapanır da bu benim yaram kapanmaz...
Bir sen kazanırsın,bir sen! .. başkası kazanmaz...
                                                  2009

İbrahim Arslan
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Çık Git

Rahat bırak beni gözlerimi kapadığımda,
Gece gibi karanlık olup oradan,
Bembeyaz yüzünle çıkma karşıma....
...
Rahat bırak beni bir başıma ağladığımda,
Çek ellerini saçlarımdan, okşama,
Sen benim annem değilsin ki...
...
Yalan herşeyin, yalan sevgin, yalan gülümseyişin...
Yeter rahat bırak beni,
Rahat yaşamadım, rahat rahat öleyim!
...
Sen olmada ben Cehennem'e gideyim...
...
Halbuki ne çok sevmiştim.
Bembeyaz yüzünü al git.
Rahat bırak beni...
...
Çek git rüyamdan,
Hayalimden,
Kabusumdan...
Çık git...
...
Rahat bırak beni şiirlerimi yırttığımda,
Sana yazdıklarımı hep yaktığımda,
Yıldızların altında yattığımda.
Yağmur yağarken ıslandığımda.
Sabah güneş doğarken,
Ceketimi omzuma atıp giderken.
Rahat bırak beni,
Her adımımda senden uzaklaşıyorken...
...
Gölgem olsan da bırakırım seni artık.
Canım olsan seni çıkarırım...
Rahat bırak beni.
...
Çık git dünyamdan,
Odamdan.
Kuytu köşemden.
Çık git...
29.06.2008

İbrahim Arslan
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Çık İçimden...

Salıvermedim kendimi öyle hiç,
Birçok boşluktan atlamak geçti içimden,
Salıvermedim kendimi uçurumlara...
Birçok kuş uçtu özgürlüğe içimden...
…
Demedim, hep yutkundum, diyemedim hiç
Hâlbuki ne kıyametler koptu içimde...
Demedim kendimi hep susturdum.
Sense konuştukça konuştun içimde...
....
Söküp atardım da sendin içimdeki,
Ölüp giderdim de terk edemedim seni...
Söküp atardım yüreğimi.
Sen olmasan yüreğimdeki...
...
Çık içimden...
Çık içimden...
Öyle içimdesin ki,
Çık içimden,
Çık içimden,
Çıkıver, Nolur...
Ben seni çıkaramadım içimden
Çıkıversen nolur?
Çık içimden,
Çık içimden,
Haydi, çık içimden...
03.02.2008

İbrahim Arslan
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Çıkar Canımı

Canımı acıtma,
Gözyaşını akıtıp...
...
Çıkar üzerimdekileri,
Benim olmayanları,
Çıkar hayatımdan belkileri,
Kendini...
Çıkar canımı haydi, durma...
Bende rahat edeyim.
Azrail'e bırakma, çıkar...
...
Yanından çekip gideyim,
Yanında yabancı gibi olmaktansa!
...
Anlama, anlamsız hayatımdan
Bir anlam çıkarma!
Beni toplayıp, çarpıp, bölüp
Kendini çıkarma...
...
Yani'si yok
Bir yolun yolcusu olmalı insan,
Ya yürümeli sonuna kadar,
Ya dönmeli...
...
Yok be güzelim,
Sana göre değil, bana göre değil
Sefil hayatı yaşamak,
Ve sonra yaşatmak...
...
Çıkar
Ölü bedenimdem de bir can çıkar...
Sana yakışmaz bir kere öldürmek adamı.
Bana yakışmaz bir kere ölmek...
...
Yaşamak mı?
Ölmek mi?
Yaşamalı mı?
Ölmeli mi.
...
Sürgüledm kapıları
Kilitledim...
Bir ben miyim içeride,
Yoksa sende içeride misin?
...
Sabah olsun
Bir kaç sabah
Kapıları açma kimseye.
Ben aç deyinceye kadar.
31.10.2011

İbrahim Arslan
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Çok Değil Yarın

Gökyüzünde süzülen kuş,
Her şey çok güzel olacak.
Savaş yerine barış,
Karanlığa aydınlık,
Galip gelecek...
Çok değil yarın,
Ağlayan o çocuklar gülecek...
Gökyüzünde süzülen kuş...
Aşılacak her yokuş...

Umuda kepenk çekilmez ya,
Fırat'ın suyu bir damlayla eksilmez ya....

Tohum düştü mü toprağa elbet çatlar...
Çatladığında bu memleket çağ atlar...

Her şey çok güzel olacak...
Gökyüzünde süzülen kuş.
Bitecek her yarış,
İsyanım dinecek...
Kendi kendimizin kabuğunu kırdığımız da,
O zaman yakındır kurtuluş...

Bu tohum elbet boşluğa ekilmez ya,
Boğaza kadar gelen dert çeklmez ya...

Bu yağmur bir gün çöllere de yağar...
İbrahim'i yakmayan ateş Nemrut'ları yakar...

Gökyüzünde süzülen kuş,
Herşey çok güzel olacak....
Kara kışlar değil,
BAHARLAR YAŞANACAK....
Eğilen başlar yukarı kalkacak...
Gökyüzünde süzülen kuş...
Aşılacak artık her yokuş...

31.03.2009

İbrahim Arslan
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Çok Geç Olacak

Güneş birgün de penceremden doğduğunda,
Çok geç olacak gül kokan sevdiğim gelmen.
Gül kokan sevgilim gelmen çok geç olacak?
Ben hayatı, hayat ta beni boğduğunda!
17.07.2013

İbrahim Arslan
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Çok Üşüyorum Çok

Gözlerimle dolanıyordum bedenin de...
Nerendeyim ey güzel unuttum, Nerende...
Bedeninin her yeri Cehennem sıcağıdır eminim ki,
Bende çok üşüyorum çok HEMDE...
...
Sarsan beni sarmalasan beni,
Sarmayacaksan çarmıha mıhlasan  beni.
Üşürüm yanında vermez misin çay bile!
09.07. 2012

İbrahim Arslan
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Dalgalar

Yine aynı yerde ve aynı kederdeyim
Oturduğum yer aynı soluduğum hava aynı
Bir ben başkayım...
Birilerini bekleyen gözlerim yorgun
Ve bende yorgunum,yorgun artık yorgunum.

Bir uğultudur dolar ansızın içime
Bilmeden düşmüşüm imkansızın peşine
Gelen varsa dalgalardır yanıbaşıma
Güneş doğar sabah olur ve yine aynı yerde
Biter umudum diner dalgaların seside

Deniz kuşlara sorar beni bu kim? diye
Ve kuşlar denize sorar aynı suali
Bense aynı yerde ve aynı kederdeyim
Gelecek olanı beklemekteyim,gelir diye
Gelmeyeceğini bile bile...

Artık gitmelisin gölgeni de alarak
Hayallerin gerçekleşmeyecek bilmelisin
Yapraklar gibi dökülmelisin ağaçtan
Yapraklar gibi,mevsim sonbahar
Bırak yalnız başına kalsın,senin gibi
                                                           dalgalar...

İbrahim Arslan
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Dalgalar 2

Önce sert bir rüzgar çarpar yüzüme,
Sonra dalgalar yine aynı şarkıyı söyler,
Gözüm uzaklara ta uzaklara takılır,
Bir el omuzuma dokunup-üzülme
O da birgün gittiği gibi geriye döner

Martılardan müjdeli bir haber beklerim
Sanki uzaktaki gemiden bir el sallanır
Sonra yanıma o gelip,
-İşte geldim der.işte gittiğim yerden geldim
Bir bakarım ki yanım da sadece hayali kalır

Güneş batmaya hazırlanır
Yarın sabah doğmak için,
Bense aynı yerde kalırım,niye?
Bir adam..ne aranır ne hatırlanır
Öyleki mazeret arar ölmek için...

Bugün dünden farklıdır
Huzursuzca uçar gökyüzünde martılar
O adam...sessiz- cansız yatar şimdi
En yakın dostunu bırakmıştır kumsala
                                                dalgalar

İbrahim Arslan
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Dalgalar 3

Bir meçhul uğultu gelir kulağıma,
İçim hep bir ürpermeyle dolar,
Bir soluk daha katılır soluğuma,
Sevincim bende dirilir bende donar...

Hep tenha yerleri seçerim ben,
Her tarafımda rüzgarlar eser,
Yok hiçbir yanımda,
Riyadan ve yalanlardan eser...

Kah daralır gönlüm,
Kah kalbim daha hızlı atar,
Bazen sona erer ömrüm,
Bazen cesedimi alıp götürür dalgalar...

Dalgaları aşıp gelirim birgün,
Cesaretimin bittiği,
Umudumun söndüğü gün gelirim...

Artık bitse sana olan hasretim,
Çıkıp geliversen kabuslarımın arasından,
Yahut denizi aş desen ben gelsem,
Cesedimi olsa  getirse sana,
                                        dalgalar...

İbrahim Arslan
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Dalgalar 4

Dalgalar,
Var, sen yoksun  Ereğli sahillerinde
Rüzgar kulaklarımın dibinde esiyor,
Bekliyorum,ne olur gel,seni gönlümün sahilinde,
Utandır beni,bir tarafım bekleme gelmez diyor,
Ve kalp yok diyor sevgilinde...

Bende sensizliğe doğru çeker giderim,
Bir zaman elini tuttuğum,şimdi unuttuğun yere,
Gel,umutsuzum,ama yine seni beklerim,
Gel,güneşin batımını seyredelim yine,
Gelirsen eğer işte o an,sevgine sevgi derim...

Herşey anlamsız,anlamıyorsun sensiz bana,
Terkedip gittin,beni niye? zamansız
Anlamıyormusun muhtacım sana,
Anlamıyormusun seviyorum seni be vicdansız,
Gel,gel inan tak etti cana....

Sevgi var,sen yoksun Ereğli sahillerinde,
Ve her yanımda hayalin var, kahretsin
Sen yoksan ne işim var  sevgi ilinde...
Rüzgar essin ve ismini kaybetsin,
Buradan da gönlümde,dalgalar...

İbrahim Arslan
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Darağacı

Hayatı darmadağan eden ağaç,darağacı
Tek meyva armağan eden tek ağaç...
Darağacı
Ne güneşi var,ne suyu,ne dalı,ne yaprağı...
Her zaman bahtiyar,her zaman melek
Darağacı..

İbrahim Arslan
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Dava

Bir davaki herşeyden yüce,
Sahipleri dev,aynada  cüce...

İbrahim Arslan
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Değişen Birşey Yok

Bende değişen hiçbirşey yok,
Bir tepe değilim sadece,
Gittiğin günden beri hergün,
Sen varsın düşümde,ve her gece
Seni bekliyorum gelen yok...

Öyle bir dünya ki seven yok,
Yalan var gerçeğin içinde,
Terkettiğinden beri her gün,
İçiyorum kadeh elimde,
O gün bugündür gülen yok...

Bende değişen hiçbirşey yok
Bakma şimdi ağladığıma,
Billahi sensizliğe değil,
Tek etrafıma baktığımda,
Tatlı tatlı gülümseyen yok...

İbrahim Arslan
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Değişir

Bazen yaz gelir,bazen kış
Günden güne korkular devleşir,
Bazen yuh çekilir,bazen alkış
Gülden güle kokular değişir...

Hep artmaz ya zalimin cefası,
Gün gelir devran değişir,değiştirilir
Diş gösterene diş göstermek cevabı,
Gündemden gündeme konular değişir..

Zengin-fakir farketmez gönül işi,
Davul dengi dengineymiş,öyle söylenir
Asil-rüsvay farketmez sevince iki kişi
Gönülden gönüle duygular değişir...

Bazen gülen bazende ağlar
Bahardan bahara neler neler değişir,
Gün  gelir yaren yare ayrı telden çalar
Bülbülden güle gelen serenat değişir...

İbrahim Arslan
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Deli

Ben beni bilenlerin gözünde
Deliyim...
Ve ben gibi delilerden
Yok hayatımda...

İbrahim Arslan
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Derimi de Thy Alsın

Hayatın çemberinden geçmedik yerim mi kaldı...
Verdiler etimi, kemiğimi anne- babam...
THY'na verecek BENDE sadece bir derim kaldı...
31.12.2012

İbrahim Arslan
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Derya Olsan

Derya olsan bir damlaya daha
Muhtaçsın
Yüz verme dünyaya zira bir tok
Bir açsın...
Derya şair eğer kulsan
Kulluğuna bak
Sana ne oluyor ki,
Bir Hilal, bir Haçsın...

İbrahim Arslan
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Deve Cüce

Ben de bir cüce, sende bir cüceyiz ey dev?
02.03.2012
Saat 07.5
Ben de bir cüce, sen de bir cüceyiz ey dev?
Haydi, bütün cüceler toplanıp,
Deve- cüce oynayalım mı?
Saat 08.10

İbrahim Arslan
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Dile Kolay Olan

Dile kolay,
Dile kolay,
Dile kolay...
Ama zor telafisi…
…
Dile kolay,
Ama zor olur yürekten demesi...
...
Dile kolay
Kolay gelir dile,
Dile gelmeyenleri demesi,
Yürekte biter,
Yürek ister
Dilin yüreğin gibi yürekli mi?
...
Dile kolay da
Ele zor gelir
Zor olur
Dile geleni yazması
Sayfalara dökmesi
...
Dile kolay
Sensin ey sevgili, dil...
Sana kolay işte
Bir sözle beni alaşağı etmesi...
...
Dile kolay,
Dile kolay
Dile kolay...
Kim anlayacak yüreğimin telaşesini...

03.05.2012

İbrahim Arslan
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Dinle

Dinle.
Sende,bende  yani ikimiz de işte şu hayatın efendisiydik.
Hayattan emirler alıp duran, buyurduklarını yapan efendi!
Hem özgürdük, hem mahpustuk hiç olmadığımız kadar.
Hem yolumuzu kendimiz çiziyorduk, hem çizemiyorduk...
Yine de kendi isteğimiz ile gidiyorduk  bu çizilen yoldan!
***
Ve çöz bakalım bu bulmacayı, çöz.
Bu yazdıklarım da sen neredesin, ben nerede?
İkimiz de varız.
İkimiz de bilmiyoruz.
Öbürümüzün nerede olduğunu?
10.12.2013
(Bir şiirimden alınmıştır. Ve o bir şiirim şimdi silinmiştir....)

İbrahim Arslan
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Diyorsun

dur diyorsun dur,durda
uçurumun kenarına gelinceye kadar
neredeydi senin o dur diyen sesin...

kur diyorsun kur,kurda
nerede bir yuva kuracak para
ve sonra istersen mutlu hayal kur...

nur diyorsun nur,nurda
nur topu gibi bu çocuk
nasıl doyar,nasıl büyür
para yoksa bizde azizim,
o çocukta hiç durur mu nur...

sur diyorsun sur,sur da
biliyoruz çok bizde  kusurda
bilmediğimiz o melek
ne zaman üfürür sur'a...

vur diyorsun vur,vurda
vurmakla tükense
al ötekini berikine vur...

İbrahim Arslan
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Doğmayan Umut

Doğmadı umudum benim,
Görmedim rüyamda bile
Yemyeşil bir hayat...
Akarsular- vadiler...
Olmadı küçücük bir evim,
Nerdedir huzur
Hep para- pulla mı olur?
…
Aradım,
Hangi şehrin sokaklarında
Hangi denizin kıyısında bilmeden...
Gökyüzünü seyrettim umutsuzca
Her köşe başında
Aynı hayali görmekten sıkıldım...
Hangi şehir bu bilmiyorum,
Aradığımın da ama
Bitmedi umudum benim.
Doğmadı umudum benim.
…
Yarın belki güneş gibi girecek hayatıma,
Belki de sonra hayatıma kastedecek.
Olsun... Onsuz anlamsızım.
İçtiğim sudan tat almadığımın,
Ve ruhsuz ruhsuz dolandığımın
Farkındayım...
Benim elimden tutacak.
Beni çekecek bu kavga- gürültüden.
Yaşamaya başlayacağım,
Bir küçük çocuğun ki gibi...
…
Daha doğmadı umudum benim,
...
Bir salıncak kurulacak,
Büyük bir ağacın dalına
Yanımda O olacak,
Küçük bir kız çocuğu ve
El- ele hayata tutunacağız beraber...
…
Hep karamsarlık ektim tarlama,
Umut ekemedİm.
Uyanmayacaktım uykumdan,
Yağmur yağmasa...
Yüzüme yağmur damlası düşmese.
Islanmak, sırılsıklam olmayı istiyorum
Yüzümde yağmur damlası...
Gökyüzüne bakıp bakıp ağlamayı.
Ben yaşamadım bazıları gibi rüyada,
Ben yaşar gibi, yaşamak için... Yaşamadım.
Elbet biri de anacak beni
Biri de yürüyecek yürüdüğüm yollardan.
Ben ölsemde.
Yaşayacağım yine birinin kalbinde.
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Daha doğmadı umudum benim,
Doğmadı, DOĞACAK...
20.03.2009

İbrahim Arslan
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Doğuyorum

Şimdi ben doğuyorum anne!
Doğuyor güneş benimle,
Şimdi ben doğuyorum anne...
30 yıl önceki gibi yine...
Doğuyorum doğan günün üzerine.
...
Ah anne 9 doğuruyorum.
9 canım mı vardı benim.
5'i sen ölünce gitti.
2'si sen ölmeden damdan düştüğümde.
Geçen Ramazan'da 1'i...
Az kaldı sana geliyoruum anne.
Bir canı vardır insanın.
O bir canı 9 doğurarak verir.
Yo ben ölümden korkmuyorum.
Ölüm sana gelen yol.
9 doğuruyorum bugün sana gelmek için.
...
Ölmüyorum doğuyorum anne!
Güneşinde batıdan doğacağı gün yakın...
...
Batıya doğru giderken.
Bu akşam güneşle batıyorum anne.
Yarın sana gelmeyi ne çok isterdim.
...
Azrail beni unutmuş.
35'imi görmem derdim.
Ah sana olan özlemim o kadar arttı ki anne...
31'imi de görmek istemiyorum.
...
En güzel anne benimkiydi dostlar.
Ben o zamanlar bunu bilmiyordum üstelik.
İstediğim gibi doya doya koklayamamıştım.
...
Azrail babam şeklinde bir melektir.
Ama onun insafı vardır.
Ruhumu alır ve.
Annemin kucağına bırakır.
...
Güneş batıyor anne.
Ve ben doğuyorum.
Sana gelmek için 9 doğuruyorum.
...
Ne dünya gözümde,
Ne dünya tatlısı kızlarım.
Onlar da beni özleyecekler üstelik.
Benim seni özlediğim gibi.
...
Kadersiz annem,
Özledim seni çok özledim.
(Anneler ölmez diyorlar. Anneler ölüyor. Değerini bilin. Benim yerime de öpün
ellerinden annenizin)
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İbrahim Arslan
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Dokunamıyorum

ya gözlerin kayıp düşerse yıldızlar gibi
ellerin ayıp derse,gece uzayıp giderse
ben ölüversem otel odalarının birinde
yalnızlar gibi...
hala yanıbaşımdasın,nefes alışların
yabancı gibi...

ya düşersem bir uçurumdan
ve sonra aklına düşersem
ummadığın anda,sıcak yatağında
beni düşlersen...
sen sıcak yatağında,ben
Sibirya soğuklarında üşürsem
hatırla beni,bir gün senden uzağa
senin bilmediğin yolculuğa çıktığımda...

nasıl taşıyacağım
senin taşıyamadığın utancı
nasıl söylerim
senin söyleyemediğin yalanları..
sen kendine bile yalan söyledin
yalancı!

ya gözlerin kayıp düşerse...
ellerin ayıp derse...
ben ölüversem...
hala yanıbaşımdasın,
DOKUNAMIYORUM...
                      2009

İbrahim Arslan
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Döne Döne Sonunda En Başa Dönmek

Adam ömründe beş vakit namaz hiç kılmadı...
Günün birinde bir vakit kıldı da sarhoştu...
Gece vaktiydi... Bir niyet etti de ne etti :))
Rüku etmeden secdeye gitti de, oturdu.
Salli bariği okudu. Ettehi'yi yuttu...
Sola selamı vermişti, sağaysa vermedi!
Rabbim namazım kusurlu, kabul et...
Dedi duada, sonra sızdı kaldı orda!
Yetmiş yıllıktı bu namaz, öyle kabul gördü.
...
Adam kul hakkı yüzünden Cehennem'e gitti...
(Bu şiir Failun failun mefulun mefailun :))  düzenine göre yazıldı ilkin)

Şiirin İkinci versiyonu :))
Adam ömründe beş vakit namazı hiç kılmadı.
Gecenin birinde bir vakit kıldı zil zurna sarhoştu.
Yatsı çıkmamıştı daha ama niyet etti sabahı kılmaya.
Tekbir getirmeden elini bağladı hemen..
Rüku etmeden secdeye gitti... Secdeyi uzattı.
İkinci değil birinci rekatta oturdu.
Salli bariği okudu, ettehiyyatüyu unuttu.
Sola selam verdi, sağa ise masustan bilerek vermedi...
Ellerini açtı, canu gönülden bir sürü dua etti.
İçtiği için tövbe etti. Sonra oracıkta sızdı...
Bu bir vakit namazı yaratıcı.
Yetmiş yıllık namaz secabı ile kabul etti.
Adam sonraları yine hiç ayık gezmedi, tövbesini yuttu.
Öldü. Cehennem'e gitti direk!
Ama namazdan değil de.
Öbür tarafa çok kul hakkı ile gittiği için gitmişti.
...
Cennet'e gitse zaten buna ilk o itiraz ederdi.
04.11.2013

İbrahim Arslan
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Duy Beni

sana kaçıncı seslenişim bu,
duy artık sesimi
ve ses ver sesime
elimdeki resmine kaçıncı bakışım bu
kaçıncı ağlayışım kuytu köşelerde
düşünmek istemiyorum oysa seni
hatta hayallerime bile girmeni
şu dakikadan itibaren yasaklıyorum
yine de seni kalbimin en gizli yerinde
saklıyorum,elimde değil
seni  unutamıyorum
ve seni çok seviyorum....

İbrahim Arslan
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Dünya

Dünya yalan dünya
Dünya hain dünya,
Bugün üzerinde öldüm
Dün üzerinde geziyordum ya...

İyilere fani dünya
Kötülere baki dünya
Bugün gerçekleri gördüm
Dün bulanık  görüyordum ya...

Dünya ağlatan dünya
Dünya karaları bağlatan dünya
Bugün altında inledim
Dün üstünde gülüyordum ya,

Zalimlere mesken dünya
Sevenlere mezar dünya
Bugün son kez nefes aldım,
Dün yaşıyordum ya..

Dünya ferahlatan dünya
Dünya korkutan dünya
Dün bana mekandın
Bugün mezarsın ya,
Dün sevdalındım
Bugün belalımsın ya...

İbrahim Arslan
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Düşmek

Belki o kadar yüksek yer değilse de gözüm,
Düştün.
Ey dost.
Düştün!
Oradan bile düştün.
Yaş gibi.
...
Belki kılıç gibi keskin değilse de sözüm,
Ey dost,
Dilim...
Dilim dilim etti seni dilim.
Yaşa sen çok yaşa.
Taş gibi.
04.03.2012

İbrahim Arslan
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Düşte Gör Beni

Aşkın Cehennemine düşte gör beni,
Cennetin gökyüzünü gördüğün gözlerinle...
Elindeyse de elinde değilse de gel bana,
Mutlu olmak için sevmek gerekir, bilmiyor musun?
Senden başkası şimdi senin kadar el bana...
…
Bir yer aç bana, öyle kalsın yerim...
Yanında sıcağın, soğuğun önemi yok...
Yağmur yağmış, yağmamış,
Rüzgâr essin, esmesin!
Yanında önemi yok hiçbir şeyin...
Bir yer aç bana...
Yanında öleyim...
Sensizlik ecel bana,
Ey kömür gözlüm, yârim, sevgilim...
Gözünden akan her yaş
Şehrimi yıkan sel bana...
Gitmeliyim, gitmek zor...
Dönmeliyim, dönmek zor.
Aşkın Cehennemine düşte gör beni...
Düşte gör...
07.05.2009

İbrahim Arslan
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Düşünceler

düşünceler ve binbir düşünce,bir saniyenin içinde..
aklım gidip geliyor.var diyorum her sorunun cevabı
var,var! cevap arıyorum cevapsız kalmış ne varsalara...
burada veremezsem orada nasıl veririm hesabı...

aradığım bir ve sanki milyonlarca pirenin içinde,
günahlarından çok çok olmalı değil mi? kulun sevabı,
dar,dar! bu dünya dar bana,anca yetiyor yarasalara
çöle düşmeden,susuz kalmadan gördüm zannetmiş serabı...

biraz merhamet,biraz acıma olsa beşerin içinde,
dünya,dünya dediğin sadece oraya açılan kapı
ve orada tüm kapıları açsa ya,yarasa ya para?
beşerin hayvandan çok olmalı değil mi aklı hicabı...

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ehli Sünnet Yolu

Neyin varsa sat,
Neyin olduysan maliki...
Gir ehl-i sünnet yoluna,
Ya Şafii ol ya Maliki.
Ya Hanbeli ol,
Ya da Hanefii...
...
Akıllı olan yolunu karanlıkta bulur,
Akılsız olana inanmaz göstersen güneşi...
...
Rüyadaki hayatı isteme,
Ol gerçek hayatın maliki...
Senin sahibi oldukların,
O'nun maliki olduklarının,
Yanında ne ki?
2011
Ölmek istemezsen eğer Azrail'i öldür..

İbrahim Arslan
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Eksik Şiir

Yüzsüz bir adamdı,
Yüzünü çizmek istediğin.
Ey ressam.
...
Görmek istediklerini görme!
Ne olur görmesen...
...
Yazma bu öyküyü,
Yazma bu şiiri.
Ey yazma bilmeyen adam.
Dinle şu içini...
Kanayacaksa kanamasın.
...
Bak bana.
Ey körün körü.
Bak bana.
Gel gör beni bir kere!
...
Seni yazdım inadına,
Ey taş kalpli adam.
Yazma desede içim.
İçim kanatma beni desede...
...
Dışımdaki kanayan yerler de umrumda değil.
Her yaramın kapanması için.
Yazmalıyım bu şiiri.
Mutlu bakmalı pencereden.
Ey baba benim pencerem bile yok sayende.
...
Tabi gölgen yok senin.
Bilmezsin huzur denen meretin,
Parayla bile bulunamayacağını.
Bir öpücüğü teraziye koydun,
Çok gördün.
Kendi öz evladından.
Şimdi ağlama,
Ağlamak günü geçti.
...
Yazamadım daha,
Dahasını.
Bu şiir böyle eksik kalmalı,
Kimselere yazmamalıyım.
Bu şiirin bundan sonrasını.

20.08.2013

İbrahim Arslan
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El Olur

gül gibi büyütürüm bahçemde
bir bülbül gelir,el olur.
tanımaz su vereni kendisine
koparır bir el,el olur

gurbet ellerde gezemde
yıllar geçip gelemde
kendi öz memleketime
öz memleketim,el olur...

suyunu içtiğim pınar yalanlar
fidanken bildiğim ulu çınar
küçüklüğümün geçtiği bu ev
odasından duvarına,el olur...

ve elimden bırakmadığım kalemim
yine sen olursun dost
eskileri karıştırırım
şiirlerim,el olur...

gül gibi büyütürüm bahçemde
gül gibi büyüttüğüm yatanımazsa beni..
rüyalarda gördüğüm yüzünü
annem,ehirette el mi olur...

yine yanında kalan
bu dertli başın olur
ama eline bile güvenme
ibrahim'im,son darbeyi vuran
el,bakarsın senin elin olur...
01,06,005

İbrahim Arslan
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Elif Gibi Ya Da Yusuf'uma...

Yusuf,
Yoksun...
Sana kıyanlar bana da kıydı...

Yaşlı gözlerim,
Yaşlı bedenim gibi,
Sana vuslatı bekler,
Sana bakmayı...

Ayakta kal,
Dimdik demesen...
Çökmüş kalmıştım...

Bir mezarın yok,
Ölünü bile sakladılar benden...
Sen kokmuyor güya senin olduğun,
Bu Toprak...
Elif'in Yusuf'um...
Yoruldu bak...

Ah deli,
Niye çattın dağlara,
Geri de kalan sağlara acımadın mı?

Dizimin dibinde olsaydın şimdi,
Saçlarını okşasaydım.
Hani çok severdin beni,
Vatanı benden daha çok mu sevdin...

Sana zulmedenler Yusuf,
Beni öldüremediler ama...
Sana olan sevgimi.
Sen'le birlikte gömemediler...

Sakladım bunca zaman,
Sır'dım...
Ama ölecek yaşlı bedenim...
Yazmamı istersin diye yazıyorum seni...
İnan çok özlüyorum,
Nerede olduğunu bilyorum.
Az kaldı,
Aşkım...

Elifim dedin,
Kulağıma...
Elifim dedin,
Gözlerime bakarak,
Elifim...
Ben konuştum hep,
Sen 'sus' dedin...

Artık susmak bitti,
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Bitti bana tut dediğin orucun...
Açtım bana aç dediğin mektubu,
Zamanı gelince demiştin.
Zamanı gelmiş ve geçmiş...

Yazıyorum bak seni,
Yazıyorum bana yazdığın mektubu.
Sen kanınla yazmıştın beni,
Madem...
Ben de kan kusturacağım,
Seni darağacına
Mahkum edenlere,
Bende dünyayı dar edeceğim.

Nerdeysen... Şimdi....
Ki nerde olduğunu biliyorum.
Öptüm.

14.03.2012
Bir  KURGU şiirimin 2. Halkası

İbrahim Arslan
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Ellerini Uzattın

ellerini uzattın,
dokunamadım ellerine
kaç zaman,
dayandım hasretine...
hasret kaldım..
resmine bakarak
gün tamamladım
her sigaramda
seni çektim içime
kayboldu hayalin
bu gece
ellerini uzattın,
dokunamadım ellerine....

sesin geldi,
sevdiğini söyledin,
dön dedin,dön!
sana dönemedim...

bana bakma sen,
benim bitmez hiç hasretliğim
hayalinle yıllar yılı
yaşamayı icabında bilirim...

ya sen,
bekliyorsun
gözlerinde var mı yaş...
benim ağladığım bu vakitte
sende ağlıyormusun...

ellerini uzattın
dokunamadım ellerine,
beni merak etme
her adımımda sana geliyor...
uzaklaşıyorum...
ama merak etme beni
yaşıyorum...

hayalin
ah o
hayalin...
olmasa bir akşam yanımda
birde ellerini uzattığında
dokunabilsem ellerine...

bana bakma sen
benim bitmez hiç hasretliğim,
hayalinle yıllar yılı
yaşamayı icabında bilirim...

ama hasretlik çekmek
zormuş mapus damında...
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En Derindeyim

En derindeyim hayat, en derindeyim...
En derinin de, en derinin de
...
En derinliğindeyim hayat, hayatın en derinliğinde...
En derinliğin de  en derinliğin de....
Nasıl ağlamam hayat! Nasıl ağlamam!
Ben bir zaman senin dizlerinin dibinde...
Gözlerinde Yaşardım... Gözlerinde...
Gözlerinin içinde.
...
En dibindeyim hayat en dibindeyim
En dibinde, en dibindeyim...  Aralık 2012

İbrahim Arslan
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En Eski Ve En Yeni Hasretimsin

En çok ben özledim seni,
Sense bırakıp gittin herkesi...
Yattığım yerden göğü görmedim,
Dalgaların sesi gelmedi...
Perdeleri çektim,
Yine gündüz vaktiydi...
Uyuyamadım...
Her zamanki gibi...
Sen çıktığın ve bir daha girmediğin için dünyama,
Gündüzleri uyuyamam
Kendimi buna zorlasamda...
Ancak göğe bakarak,
Dalgaların sesi varsa,
İstisna...
Ya da sessiz kalabilirsem,
benle baş başa
Dünyama senden başka kimse girmezse...
Artık gündüzleri de uyumak istiyorum
Sadece gece yetmiyor yorgunluğuma...
İtiraf edeyim
Epeydir kana kana uyuyup,
Ve hiç uyanmamak istiyorum...
Ne de olsa bu dünya
Senin olduğun dünya değil...
En çok ben özledim seni,
Sense bırakıp gittin herkesi...
En eski ve en yeni hasretimsin
Bugün de, dün de, yarın da...

12.09.2011

İbrahim Arslan
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En Güzel Ben Severim Seni

En güzel ben duyarım  seni..
En uzaktan bile ben..

Bilirim yemyeşil bir yerdesin,
Kırçiçekleri dolu,
Yattığın yerden,
Masmavi gökyüzüznü seyredersin...
Kuşlar tepende şakır,
Kelebekler yanında uçar,
Çeşmeden su akar,
Ara sıra da o çeşmeden su içersin...
En güzel ben görürüm seni
En uzaktan bile...

Güneş doğarken
Ve batarken
Ben seni duyarım..
Gece yıldızları seyrederken,
Orda seni görürüm..
Yerken,içerken
Seni düşünürüm...

Tutsak olan benim
Özgür olan sensin
Sen en güzelsin...

Ve
En güzel ben severim seni...
                             15.10.2009

İbrahim Arslan
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En Mutlu Günüm

Sana sevdalı benim yüreğim,
                               gülüm...
Sana bağlandı yollarım benim,
                               gülüm..
Bugün tattım tatmadığım duyguları...
Doğdum doğalı bugün en güzel günüm..
                           15.10.2008

Meleğimin annesine ithafen..
Meleğimi ilk öğrendiğim gün...
BUGÜN İKİ TANE KANADIM VAR...
                             07.02.2011

İbrahim Arslan
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En Ölmek İstemediğinde Ölürmüş İnsan

Her yanımda hüzün,
Bu deniz susuz.
Geçebilirim de,
Boğulabilirim de...
Karşımda hayalı hep.
Hayal- mayal gördüğümün.
...
Gel,
O kanlı katil Azrail
Gelmeden gel...
En ölmek istemediğin de
Ölürmüş insan...
...
Burada gök bir kırmızı
Bir mavi,
Bir beyaz...
Yağmur bir yağar, bir yağmaz...
...
Hayatta garipsen,
Çalınmaz kapın.
Şu an en garip benim.
Kimsesizim...
Bir gün yaşar, her gün ölürüm.
Yokluğun da.
Hiç soramadım sana,
Yokluğum nasıl?
...
Adım- sanım hatırlanmasın,
En ölmek istediğinde yaşarmış insan,
En yaşamak istediğin de ölürmüş.
Belki.
Ben ölürüm de
Ölmem...
...
Bu deniz susuz,
Ama geçebiliririm,
Ama boğulabilirim de...
08.08.2008
(Ben sevgiye doymak bilmeyen bir açtım. O çeşmeden kana kana içmek isteyen bir
susuz.)

İbrahim Arslan
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Ereğli’nin Halil babası

Bir adam tanırım
Ereğli’nin Halil babası
Ereğli’nin hayır babası.

Kapısına gelenlere ‘hayır’  demez
Tebessüm hazinesi
Sevgi der, sevgi ister
Dostluk der dostluk
Ve barış ister illaki
Yarınların çocuklarına...

O bütün çocukların babası.
O herkesin gözünde Halil baba

Ereğli bugün daha güzel
Sayesinde bir çok insan
Ekmek yer...
Kuşlar bile duacı ona
Kuşlar bile öğrettiği  şarkıyı söyler.

Her zaman sözünde Halil baba

Bazen karikatür olur
Bazen türkü olur; söylenir dillerde....
Eminim o hep yaşayacak
Bizden sonraki nesillerde bile...

Bir adam tanırım
Ereğli’nin Halil babası
Ereğli’nin hayır babası...
02,05,2005 EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI SN:HALİL POSBIYIK'A İTHAFEN

İbrahim Arslan
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Esaretim

esaretim
beni sensizliğe sürgün
ettiğin gün başladı,
ben o gün bugündür
yaşamıyorum
gülüm...

sen sensizliği
öyle kolay mı sandın?

unutacak mı sandın
bu yürek seni
vazgeçer mi sandın...
sen benim güneşim olduğunu,
bilmiyormusun?

sen mutlu ol! diyedir
kadere boyun eğişim
sırf bu yüzden!
yaşar gibi görünüyorum
insanlar arasında...

İbrahim Arslan
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Ey Balıkçı

Kendimi bir sal'dım denize,
Bunca zaman insanlara bir kumsal'dım
Usandım denizde balık olmaktan...
Başımı yukarı sal'dım.gördüm göğü,
Bir oltaya takıldım,
Son kez nefes aldım,
Bir balıkçının sal'ındaydım.Ey balıkçı
Sende bir imamın sal'ına gelirsin birgün...

İbrahim Arslan
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Ey Çocuk

Ey çocuk ben hiç yaşamadım mı?
Hiç oyuncağım olmadı mı benim…
…
Bir yangından çıkıp öbürüne giren,
Kendine bak, aynadaki o düşmana.
Bir yel gibi eserken yok mu seni gören?
Söyle yetişebildin mi uçup giden zamana…
…
Ey çocuk ben hiç yaşamadım mı?
Hiç oyuncağım olmadı mı benim…
…
Nedir çölleri bir kuş gibi aşmak isteyişin.
Gömülmek mi istersin çöllerin kumlarına.
Ötesini görsen gerisin geri dönersin.
Cevap olmaz çöller hiçbir arzularına…
…
Ey çocuk ben hiç yaşamadım mı?
Hiç oyuncağım olmadı mı benim…
…
Deryalara bakıp bakıp dalmasın gözlerin.
Ne geçebilirsin ne içebilirsin…
Bu halinle deryada balık gibisin.
Her şeyi kendi haline bırak git yoluna.
…
Ey çocuk ben hiç yaşamadım mı?
Hiç oyuncağım olmadı mı benim…
…
Bu ateş seni yakmaz sanma!
Sonra bir damla ile sönerim sanma.
Bu dünya senin de başını döndürür.
O zaman gelir ne gelirse başına…
…
Ey çocuk ben hiç yaşamadım mı?
Hiç oyuncağım olmadı mı benim…
Ey çocuk ver bana çocukluğunu!
Kalmasın kederim, kasavetim…
05.11.2007

İbrahim Arslan
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Ey Dostum Benim

Ey dostum benim,özüne yabancı
Gittiğim yolun sonu yok benim,
Çıkılmaz denilen tepeleri çıktım
Gördüm tenekeden insanları...
Ve yaşayanları,yaşamayanları...
En güzel günleri başkalarına bıraktım..
Kalsın istedim
Hala olsun istedim...
Meşakkatli yolun yolcuları,
Yoruldum...
Hergün çileyle yoğruldum...
Soramadım kendime nereye diye?
Biliyordum nereye gittiğimi
Bilmediğimi,
Öleceğim güne kadar yürüyüş bu,
Bazen yürümeden yol aldığım da oldu...
Gittiğim yolun sonu yok benim
Ey dostum benim,sözüne bile yabancı...

Ey dostum benim,gözüne bile yabancı..
Kul olamamanın utancını
Nasıl taşıdım bunca yıl
Üzerimde kefenden başka giysi mi var
Nihayetinde ölüm yok mu?
Yaşasan yüzyıl
Bilemedin binyıl,
Ey dostum benim...
                                 15,02,2005

İbrahim Arslan
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Ey El

Biliyorum en dipte bulacaksın beni...
Bırakma beni orada!
İstersen bir kova sal.
En dipten gel 'al' beni.
Ey el,
Beni en dipten çıkar.
...
Ne de olsa bu battığım,
Bataklıkta 'SEN'in'
Biliyorum.
...
Bir gül olmayabilirim...
Ben beni ne 'ol' dediysen...
O değil miyim.
...
Ey el,
Bana yakışıyor belki bu en dipte kalmak.
ey el.
Ama Sana yakışmaz beni burada bırakmak.
...
Kul olana,
Yol hep sana gider.
Beni en dipten çıkar...
Ve bana bir yol 'ver'
Bin değil bir yol...
Sadece 'Sana' gelen...
16.11.2012

İbrahim Arslan
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Ey İnsan

Sana kızıyor aynadaki halin,
Ey insan artık olduğun gibi görün,
Sana kızıyor rüyadaki hayalin.
Ey insan ya da göründüğün gibi ol!
...
Sen kazıyorsun kendi mezarını.
Dilersen bir başkasına sor...
Ey insan ister gül gibi aç.
İstersen açmamak üzere sol...
...
Sana eza eden senden başka kimdi?
Ey insan istediğin kadar kendini yor.
Karar vermek vaktidir şimdi...
İşte önünde duruyor iki yol.
...
Haydi tanısın aynadaki SEN'i,
Öyle hallere girdin ki vicdanına sor.
Ey insan ister aynada kendini bul.
Ya da ebediyyen aynalarda kaybol.
08.03.1999

İbrahim Arslan
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Ey Kalbim

Ey kalbim,
Seni sevgiye bir yönelten var...
Sen girmek istesen
Açılırmış kapılar...
Şimdi yan, yanacaksan
O aşka yan,
Bırak dünya işlerini
Allah'a dayan...
Ey kalbim,
Beni benden başka yöneten var,
Alçaldıkça, beni ordan
Bir yücelten var...
Ey kalbim,
Ateş olsan:
Ateşi, bir damla su yakar
Yalvar, yalvaracaksan
Bir Allah'a yalvar...
Kalbim O'nu bulmak istiyorsan
Arama...
O hiç bir yerde değil,
Her yerde var Ama!
Kalbim sen yaşadıkça
hep O'nu an,
Her tutunduğun gider,
Bir tek O baki, bir tek O hep
KALAN...

Ocak- 2011

İbrahim Arslan
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Ey Rahman-ur Rahim

Ya ilahi sen 'ol' dersin olur,
Yağ! emretmesen yağmazdı yağmur...
Kaç yıldır hergün hep karnım doydu,
Tok olan anlamaz,şu gönlüm aç...
Ey güllerin yegane sahibi
Bir gül de artık yüreğimde aç...

Kaç bahar oldu,bekledim durdum.
Gün oldu dondum,bazen de yandım,
Yağmalandım...ve ben yine dayandım..
En bereketlisi,en dertlisi
En sabırlısıdır.Benim yurdum..
Ey bin yıldır bekleyen tohum,aç!

Ya ilahi sen 'aç' dersin açar,
Sen emretmesen daha kim yaşar?
Ey Rahman-ur Rahim bir yağmur ver,
Ve doysun şu kara toprak suya,
Doysun artık kara toprak cana
Biz toprağız...ve toprak gibi aç...

Kaç bahar oldu,Dünya'yla döndüm,
Güneş'le yandım,Güneş'le söndüm...
Ben ne çok tok ne çokta aç  gördüm...
Toprağa düşen tohum açmaz mı?
Toprağa düşen çatlamaz mı?
Ey son gülü dünyanın sende aç! ..

Ey yeri göğü yaratan Rabbim...
Ey bu sınırsızlığı donatan,
Ey yarattıklarını doyuran,
Bilen,gören,gözeten,kollayan,
Ve acıyan Rabbim..bana acı...
O'nun kalbinde bana da yer aç...

O'nun kalbinde bana da yer aç...
                                 16.03.2010

İbrahim Arslan
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Ey Sensizlik

ey sensizlik,
ve sensizliğin
verdiği elem
geleceksen
gel ey güzel...
sensiz bu benim
son gecem...
sen varken
kapayayım gözlerimi,
sensiz yaşadım bari
yanında ölem...

öldüğüme değil,
sensizliğe,
boynu bükük
göçeceğim buralardan
gel ey güzel
tabutum kalkmadan...

sabah olduğunda git
bırak beni
dört inanmış bir adama
ister ağla,ister ağlama
sadece
hatıralarında yaşat
utanmayayım
 yaşadığımdan...

mezarım
sana kilometrelerce
uzakta olsun...
ama senede birkez
olsun gel
gözyaşını akıt,
yalandan da olsa
o sevdiğimdi benim
dermisin..

ve giderken
bir gül bırakıp,
beni mutlu edermisin..

ne kadar
günahkar olsamda
seni sevdiğim için,
sırf bir kere
yılda bir kere de olsa
hatırla beni...
yoksa,bir fatiha'yı benden
esirgermisin....
                     27,01,2005
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Ey Sevgili Olmayan Yar

Ey uzun bir yolun sonu,
Ey mutluğun tapusu,
Yüreğimin serinliği,
Gözlerimin derinliği,
Kaderimin çizgisi…
Karınca kadar küçük canım benim,
Gel sen al ey!

Ey hangi dağın çiçeği,
Ey sensizliğin sonu,
Buraların baharı, kışı
Kapkara bulutlardan kurtar beni
Bırakma şu esen yele,
Gel sen al beni
Gel sen savur, ey!

Ey kirlenmiş denizden akan
Ey yukardan bakan
Sözlerin başladığı yer,
Ve sözlerin bittiği…
Hayatın yalanı, gerçeği
Masal söylemeyi bıraksın anam
Gel sen uyut beni,
Gel sen kapa gözlerimi, ey!

Ey sevgili olmayan yar,
Ey sevgisi hiç olmayan yar…
Bakma kapa sende gözlerini,
Duyma artık börtü, böceği
Ben hiç yaşamadım!
Gel de yaşat beni…
Kalbimi ellerinle yıka,
Ve sonra bana ver kalbimi, ey!
13.06.2011

İbrahim Arslan
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Ey Sevgili Olmayan Yar 2

'Gel ey yüreğimin sahibi,
Sevgiyi hiç bilmeyen sevgili...
Öğret bana nasıl olunur.
Yakalamak yıldızları.
Öğret bana nasıl bulunur.
Dipsizliğin dibi!
Kar beni, benden beni kar..
Ya sarma hiç, ya hiç sarmadığın gibi sar..
Şu bembeyaz karla yıka yüreğimi, yüzümü.
Hiç mutlu olmam o an olduğum kadar.
Yüreğnle sev beni.
Sen seversen.
Bu adam ölse en zelil şekilde.
Hiç öldürülmemiş gibi yaşar...

29 Ocak 2014 (Saat: 23.27- 23.33 arası)

İbrahim Arslan
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Eyvah!

eyvah
bahar ayları geçmişte
farkedememişim bunca zaman...
saçlarıma beyaz,ömrüme kış gelmişte
inkar etmişim bunca zaman...

kuşlar ölüm şarkısını söylüyormuş
bedenim göç hazırlığı yapıyormuşta
çöktüğümü gözlerim görmüyormuş,
görmemeye inat etmişim bunca zaman...

eyvah
hazırlıkta yapmadım
yaman bir ayrılık varmış bu diyardan
sona gelmişim adım adım
durmadan gidiyormuşum bunca zaman...

artık neyi yalanlıyorsun
hala duymuyormusun,ölümün ayak seslerini
o sana sen ona yaklaşıyorsun..
Azrail'in eli ensemdeymiş bunca zaman...

eyvah
ne baharlar geçmişte
seyretmişim bunca zaman
kuşlar ölüm şarkısını söylüyormuş
ninni zannetmişim bunca zaman...
      2004

İbrahim Arslan
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Farketmez

Yüreğimde yeşermez bir gül bile,
Umut verde,vermesende farketmez...
Gidersen dönme bana bir gün bile,
Dert vermede, verirsende farketmez...

Üzüldüğümde görmez gözüm bile,
Sözüm sana ne desem tesir etmez...
Gelme kabrime bir gün göçsem bile,
Kadrimi bil,bilmesen de farketmez...

Elbet gün gelir beni de ararsın,
Senin bu zulmunu Firavun etmez..
Aramasan da gün gelir anarsın
Gözyaşını dökmesende farketmez...

Yaşamak benim için öyle keder
Senin için de ne olabilir ki,
Sensizlik zulumse bu zulum yeter
Gel! ,gelsene! ,gelmesende farketmez...

Yaşamak benim için sensizken zor,
Eğilmem yine de sana bekleme,
O gururunu bırak halimi sor,
Ah ölsem,sen ölmesen de farketmez...

Son arzumdun sen benim,artık beni,
Farketsen,farketmesen de farketmez....
                                         30.07.2008

İbrahim Arslan
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Gamsız

Gözümdeki yaşım! sen neredesin,
Gecelere esir ettin beni ya,
Sende benim gibi terkedilesin,
Zalim bir kalemde sildin beni ya,
Deli gibi sevip sevilmeyesin...

Gamsız,yaşamak sana zehir olsun
Gamsız terkedilmek kaderin olsun...

Tek lafınla mecnun ettin beni ya,
Ağla bundan sonra hiç gülmeyesin,
Bir sigarayla tükettin beni ya,
Artık benim semtime gelmeyesin,
Ben bitmezdim,sen bitirdin beni ya...

Gamsız,bütün günahım senin olsun
Gamsız,cehennem senin yerin olsun...

İbrahim Arslan
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Gel Azrailim Benim Gel

Ben sen olsam gelirdim koşarak...
Küçük bir çocuk gibi sopadan atımı alarak,
Gel bana elimde tuttuğum resminden çıkarak,
Gel bana iki elimi açtım iki yana doğru...
Gel ıslat beni yağmur gibi,
Islat gözümden yaş akıtmadan...
Gel, söylediklerimi düşünme yalan- doğru...
Ben sen olsam gelirdim koşarak,
Benim sana koşacak bir ayağım bile yok.
Ayağım yok
Benim olmayan bir yüreğim var...
Gel Azrailim benim gel,
Ne yazık sana mahsus can almak,
Yoksa bunu da sevgilimden isterdim...
06.03.2012 Saat: 10.05

İbrahim Arslan
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Gel Beni Yaşatan

Sen benden gidince beni bırakıp bana,

 Sen kal ben gideyim kendimden gel,

 Dilinde bir türkü, bir şarkı son kez

 Ben de dinleyeceğim, gel!

 ...

 Umut olmasın benim ki

  …

 Hadi kar yağsın

 Yağmur yağsın

 Gündüz vakti güneş batsın

 Her yerde beraber olalım son kez, gel…

 …

 Umut olmasın benim ki

 …

 Son ver hüznüme

 Yalnızlığıma,

 Uyandır beni, uyanmak bilmediğim uykudan

 Ya da sen gir düşüme hiç uyanmayayım gel...

 Umut olmasın benim ki

...

 Her yerde sen varsın gibi,

 Bir yerde değilsin gibi,

 Çık yola, açık yol bana kadar

 Bugün yarını düşünme bu son günümde gel...

...

 Umut olmasın benim ki
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...

 Yazın üşür mü insan?

 Kışın çıplak gezer mi?

 Kapılıp gider mi bilmediğine…

...

 Yangına girer mi insan?

 Güneşe yürür mü durmadan?

 Gel ben kefilim her şeyine

 …

 Gel, umut olmasın benim ki

 Gel, beni yaşatan...

 20.12.2011

İbrahim Arslan
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Gel Bul Beni!

Sağırım, körüm, dilsizim
Kimsesizim,
Sahipsizim
Dünya dipsiz bir kuyu
Ben en dipteyim
Gel bul beni, gel bul...

İbrahim Arslan
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Gel De Geleyim

gel de geleyim..
hep beklerim,hem kurtuluşum dur benim..
bataklıktan..
güneş gibi doğuşum dur..
güneş doğmadan batıdan
gel de geleyim...

koşmaya mecalim yok
bakma dinç görünür olduğuma,
ayakta zor duruyorum..
üflesinler yıkılayım...
çok canım acıyor,çok...
bakma kanımın aktığına,
ben ölüyorum...

gel de geleyim
hep beklerim,hem kurtuluşum dur benim..
kafesten,
özgürlüğe uçuşum dur,
özgürlüğümü istiyorum..kalpten
gel de geleyim..

beni bana bırakmak yok
bu sefer sen çık yoluma
uzakta rüzgarın kaldırdığı tozu görüyorum..
bir o kadar dan uzak kıyamet..
çok canım acıyor,çok
bırakın beni bir anlığına,
bir vakitte O'nun için kılayım...

sen gelmezsen,gel de geleyim
hep beklerim,
bu beklediğim ölüm işte benim
dünyadan,dünyalıktan
ahiret için göz yumuş um-dur
aydınlığa çıkmak karanlıktan..
gel de geleyim...

      04.01.2007

İbrahim Arslan
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Gelsen de Olur Gelmesen de Olur Şimdi

Benim dünyam küçücük,
Senin dünyan kocaman,
Sen beni anlamazsın.
Ben seni anlayamam...
...
Sen küçük dünyama girdin.
Ben büyük dünyana sığamadım.
Ağlamak tek çaresidir.
Çaresiz yüreğimin.
...
Bütün dertler, yaralar bendedir.
Sen tek ilaçsın.
Gel açtığın her yarayı ellerinle kapa!
Geç gel istersen.
Geç gel  sadece gözlerimi KAPA!
...
Sözlerimi sana demedim.
Anlamazsın beni
Ben seni anlamam.
Ben kırıldım, yıkıldım.
Artık onarılmam...
...
Hep yanıldım,
Bu hayat masal değil.
Ölüm var.
Açtığın mezara gel göm beni.
Beklemesende olur ölmemi...
...
Kimse bitiremez,
Kimse dindiremez.
Kimse duymaz.
Benim sana duyduğum özlemi...
...
Gel, geleceğine hep inandım.
Ben kendi yalanıma yine kendim kandım...
Gel, gel artık tıkandım, ölüm de olsan gel.
Ben senden değil aslında kendimden kaçtım...
08.08.2008

İbrahim Arslan
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Gerçek Aşkı Yaşamak

Ey yüreğime değen
Ruhuma değen...
Bedenime değen...
Ey şu güneş gibi karanlığa doğan.
Karanlığı boğan.
...
Ey gülden güzel gül...
Sana değen göz erimeli mi?
...
Ey gül,
Değsen gölgeme bile.
Gölgem beni bırakıp,
Seninle yürür...
...
Sana susadım ben.
...
Ey gül değsen nasır tutan kalemime.
Oradan en güzel dizeler dökülür.
...
Bana acı,
Yüreğime acı.
Sana değip kör olmayan gözlerime acı.
...
Beni bırakma bir ömür,
Hep yanımda dur.
...
Ben seninle yanmaya razıyım.
İbrahim ile Gül aşkını...
Aşkının beni yaktığını kim yazsın...
...
Bana ateş demek Gül demek.
Yak beni de.
Gerçek aşkı yaşayayım.
28.08.2013

İbrahim Arslan
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Gibi Sevgili

Sıcaksın yak beni
Ey ateş gibi sevgili
Ya kal yanımda,
Ya bir başıma bırak beni...
....
Bu sağır duymalı ayak sesini
Bu kör görmeli birini
Ey gökteki ay, yüzlü
Gibi sevgili
Bilmelisin beni, benim seni bildiğim gibi...
...
Başımı döndürme benim,
Bir ağrı var, yanıyor bir yanı yüreğimin
Ben değilsem Yusuf
Gibi bir sevgili,
Sen de benim gibi biri değilsin!
...
Tam senle ikimiz bir tamın,
İki parçasıyız,
Gökten yeryüzüne düşen yağmur
Gibi olan sevgili
Bak bakıyorum sana yağsana yüzüme...
...
Ey bir ömür aradığım meçhul,
Gibi olan sevgili
Seni bulacağım
Sona geldiğim gün…
Kömür gözlerini daha fazla kaçırma
Bakacağım uzun uzun,
Rüyamda da olsa…
 25.01.2012

İbrahim Arslan
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Gidiyorum

Sorma beni,arama beni
Gittiğim yeri bende bilmiyorum..
Arkama bakmadım bile giderken,
Önümü görmüyordum..

Ayaklarım çıplaktı,umrumda da değildi
Yolumun sonu varmıydı,bilmiyordum
Seni bulmaktan hangi güç alırdı beni,
Seni bulmadan dönermiydim bu sokaktan...

Sorma beni sevdiğim,
Seni terkediyorum işte,
Şimdi senden başkasına gidiyorum,
Şaşırma O'ndan geldim O'na gidiyorum...

Yalnız değildim O vardı yanımda,
Biliyordum
Belki bu yüzden korkmuyordum
Saşıma yağan yıldızlardan...

Sahte sevgin al senin olsun,
Ben şimdi ölmeye değil,ölmemeye gidiyorum
Kavuşuyorum,sadece bir adım kaldı
Onuda atıyorum...
               28,04,2004

İbrahim Arslan
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Git Ey Yar

Bu aşkta mevsim sonbahar,
Birazdan yanakların ıslanır,
Benden dökülür yapraklar,
Bana aldırma git ey yar...

Bu aşkın bir-de kışı var,
Senin o kara kara bakışın,
Bakarken içimi yakışın var,
Yalan yüzüme gülüşün.
Beni kandırma git ey yar...

Bu aşkta ne sen kazandın
Ne sen kaybettin..
Ben ama ben var ya
Bildiğim yolda yolumu kaybettim...
Kendimi kaybettim sende..
Daha utandırma da git ey yar...

Hazan,hazan,hazan
Benim payıma neden ayrılık...
Neden ölümden beter bu hasret
Git..
Bana değil günahlarına ağla
Birazdan bu tepeye güneş doğar..
Senin için bahar..
Benim için sonbahar, kar,hüzün!
Beni yattığım uykudan uyandırmadan git ey yar! ..
                                   01.07.2008

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gittiğin Yerden Gel

Artık gittiğin yerden gel,
Ne dayanmaya tahammülüm kaldı,
Ne yollarını beklemeye halim,
Ne sabır,ne katlanmaya yüreğim
Artık gittiğin yerden gel
Gel ve artık yanımda kal...

İbrahim Arslan
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Gittin

Gittin
beni kapkaranlık gecelere bıraktın,
  yıldızlar kadar uzaksın,
  bana şimdi,
  hayalimde olsun gel,
  birgün pişman olacaksın,
  ve gelirsen
  beni aynı yerde bulacaksın...

gittin
beni senden uzaklarda bıraktın,
  ellerimi boş
  gözlerimi yaşlı
  gönlümü paslı bıraktın
  susamışken aşka
  buldum derken seni
  yine beni benle bıraktın...

gittin
şimdi beni yabancı sevdalara bıraktın,
  hasret ateşine attın beni,
  üç kuruşa sattın,
  en son aşk acısını da
  tattırdın,
  boğazıma kadar gama batırdın,
  yine kederle yatırdın beni...
  ve son sigaramı da yaktırdın...

İbrahim Arslan
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Gittin 2

Gittin
Güneş doğmayan ve batmayan bir yere

Şimdi ne gamın,ne kederin var
Ağlamayacaksın ama ben ağlayacağım
Bende apayrı bir yerin var
Yüreğime sapladığın hançerin var,
Gözlerin var karanlık geceme
Rüyalarımda, hayalimde yaşıyorsun
Şu an yanımda ve hala soluk alıyorsun...
Sen bende yaşıyorsun
Ben sende ölüyorum,
Sen belki bir kere öldün,
Ben hergün ölüp ölüp diriliyorum,
Geziyorum başım ellerimde,
Bekle sana doğru geliyorum
Her adımım sana
Her şiirim sana
Her solukta sana yaklaşıyorum...
Unutamam seni hep gönlümdesin,
Tek tesellim CENNETTESİN...

İbrahim Arslan
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Gökyüzüne Bak

Şimdi benim için gökyüzüne bak,
Seni sevdiğimi yazdım oraya,
Artık bu inadı,gururu bırak
Benim için gel uzaklardan yarim...

Yokluğuna alışmak kolay mı ha,
Sen gittin bahar gelmedi buraya,
Gelmek için ne bekliyorsun daha,
Soğukluk mu girdi araya yarim..

Ne zaman istesen ölürüm oysa,
Sen yoksan,beni yaşıyor mu sandın
'Ayrılalım'eğer son sözün buysa,
Ben zaten hep senden ayrıyım yarim...

Sözlerinde Cehennem'e davet var
Kara gözlerin bak üzüyor beni,
Bil ki bende davete icabet var,
Birde yanayım senin için yarim...

Sensizlik sigarasızlık mı sandın,
Sensizlik var ya ölümün kendisi,
Sen sensizlik öyle kolay mı sandın...
Ben onu sana anlatamam yarim...

Yarim,benim gibi sevmezmisin sen
Herşeyden vazgeçmezmisin ben gibi,
Bileyim şeytanmı melekmisin sen
Gerçek olup,gelmezmisin sen,yarim...

Sen yoksan kapanmayacak bu yara,
Sen yoksan güneş doğmayacak sabah,
Sen yoksan kıyamete bir saar var,
Sen yoksan yok hiçbirşey bana yarim...

Ben görmüyorum senden başkasını,
Başkaları çekmesin benim gibi,
Çektirdiğin gibi aşk acısını
Sende yanmalısın benim gibi yarim...

Şimdi benim için gökyüzüne bak
Seni sevdiğime inanmalısın..
Sonra senden ayrıldığım yere bak
Seni sevdiğime utanmalısın...
   01,08,2004

İbrahim Arslan
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Gölgesine Gölge Adam

Gölgesine gölge adamım hayatta,
Güldüğüme aldanma içim kan ağlar,
Her yanımda ölü insanlar var,
Nefes alanlarla da aram hiç iyi değil...
Bıraksalar beni bir an kendimle,
Gölgemle şimdi kimbilir nerelerdeydim,
Yo bekleyenim olmaz..
İnsan bazen en sevdikleriyle bile,
Eli bıçaklı oluyor...

Neler neler yaşadım,
Aynaya baksam 23 yaşındaki bu bedende,
100 yaşında bir adam görürüm...

Birbir gözümün önünde bu zehir yaşamım...
Ben gölgesine gölge adamım..

Kapılar var ötenin kapıları,
Onlar bile yüzüme kapalı..
Ne dervişim ne divane,
Ne sarhoşun biriyim,
Ne de birine sevdalı...

Bir telaş,bir koşturmacanın içindeyim şimdi,
Vakit kalırsa kendimi arıyorum...
Mezarlar,sahil kenarları,berduşlar...
Ben gibi hayatı bir pula satanını görmedim...
benim gibi düşünen bir gölgem var,
O benim peşimden gelmezse,
Ben onun peşinden giderim...

Ahiret ve dünya hep aradayım,
Sanki istanbul köprüsü ya da Sır'at,
Ölü zannetme herşeyin farkındayım,
Benim gözlerimden akmaya başlıyor Fırat...

Hiç hayatta ve hayatımda,sözlerimde dahil
Son noktayı koyamadım ben,
Ben ibrahim arslan ya da
Gölgesine gölge adamım,
Gölgesine gölge...

     20.06.2006

İbrahim Arslan
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Gönül Benimle Yürü

Sus...
Hiçbir şey deme
Mavi gökyüzü, gözlü
Su gibi berrak
yeşil vadilerin kızı bırak kalsın..
Çekemem bu ağrıyı, sızıyı
Ben sevda ağacında bir yaprak
Kopar giderim bir rüzgârla.
Yaşıyorsam
Son olarak senden ricam
Gönül beni bana bırak
Ne sağına ne soluna bak
Oraya varıncaya kadar
Oraya kadar
Benimle yürü,
Sus... Hiçbir şey deme.

14.07.2011

İbrahim Arslan
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Görünmeyen DÜNYA

bu şiirimi ablama ithaf ediyorum...

bu dünya iki türlü
biri görünen dünya
                                birde görünmeyen dünya var,
her kuş uçamaz o dünyada,
her insan hür doğmaz..
                                duygular tutukludur.
gözden yaş dilediği zaman akamaz,
yaşayanları varsa da
aslında yaşamaz...
yazı kış kadar soğuk olur,
bahar gelir bir çiçek açmaz...
                                 umutlar umutsuzdur.
gülümsemek bir tokattır,
çarpar ansızın yüzlere,
eğri gider burada düzlerde
gitme diyen hiç olmaz...
ölürler,ölümü bilmeden gençler
görürler bu görünmeyen dünyada,
belki de benim gördüklerimi...
                                   sorular cevapsızdır,
sorma.
pencereler varsa da ev yoktur...
malum başı olmayan insanlar çoktur...
hayal değil söylediklerim
masal hiç değil...
burada ağlamak
gülmek demektir...
                                   rüyalar kabustur
uykular zehir olur
uyuduğun zaman.
soluduğun havaya şükret,
eskazara bulduğun huzura,
mutluluğun çıkmamışsa pazara şayet,
kaybetmemek için yine gayret et...
                                   cehennem ucuzdur
işte sana mekan
pazarlık et
bedava da verirler...
her güzel şey hapis mi?
temiz zannettiğim,gerçekte pis mi?
görünmeyen bu dünyayı
görmemek daha mı iyi...
                                   burada her köpek kuduzdur
havlayan köpek ısırmaz
burada havlayanı da ısırır
havlamayanı da...
silahlar uzatılır
daha bir gül almadan eline.
koyun olursun,
aç kurtların arasında
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her yeri uçurum
bu görünmeyen dünyanın
ya atla! ya atla!
                                     yoldadır,ama yolsuzdur
gönlü zengin, kendisi yoksuldur
omuzunda bir dünya taşır
bazen yüzünde bir çocuksu sevinç,
her zaman akmaya hazır
yaş taşır...
yine de namerde eğilmeyen
bir dimdik baş taşır...
                                      görmek istersen
göreceksin bu görünmeyen dünyayıda
ama görmemiş olmayı isteyeceksin....

İbrahim Arslan
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Gözlerimi Seninle Açamadım

Ben sevmekten kaçtım sadece
Ummadığım anda çıktın karşıma
Kapalı kalbimi seninle açtım
İlk defa yalnız girmedim bu eve...

Bu evde ilk bu gece uyumadım

Ben inanmaktan kaçtım sevgiye
Sadece bir insana bağlanmaktan
Elim yine aynı kapıyı açtı
Yıldızları saydım ilk defa gece

Bu gece gözlerimi yumamadım...

Ben aslında aşktan kaçtım
Deli gibi sevip ayrı kalmaktan
Sana geldim,ve karşıma sen çıktın
Seninle başladım ilk defa güne

Kaçmak istedim senden kaçamadım...

Ben sevilmekten kaçtım sadece
Sadece senden değil kendimden de
Utandım o varken bu sevgimden de,
Usandım yenilmekten sen ve güle...

Gözlerimi seninle açamadım....

İbrahim Arslan
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Gözlerin

gözlerin çok güzeldi
ama ne ağlamasını biliyordu
ne de  manalı bakmasını...

Kandırıyordu sadece
Karanlığı andırıyordu
kalleşliği ve ihaneti
zamanında vazgeçemedim senden
uzaklaşamadım bu şehirden
'keşke'ler fayda etmiyor
'keşke' desem
şimdi kafam ellerimin içinde
hayatımın muhasebesini yapıyorum
ve ilk hatam senle birlikte başlamış...

gözlerin çok güzeldi senin
ama ne ağlamasını biliyordu
ne de manalı bakmasını...

İbrahim Arslan
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Gözlerinde Gözlerimin Ne İşi Var

gözlerinde,gözlerimin ne işi var

vakitsiz
yakaladın beni
hep sevgisiz yaşadında
ve bir sevgili aradın
bulamadın mı?
sen olsun çek gözlerini
gözlerinde,gözlerimin ne işi var

kalbimin attığını hissediyorum
ilk defa
işte yaşamaya başlıyorum
aşk adamı ne hallere koyarmış,
bende aşığım öylemi!
yoksa
gözlerinde gözlerimin ne işi var....

İbrahim Arslan
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Gül

yakın o bana her şeyden,
kim bu gözlerinin sahibi.
ve yüreğinin...
bensem, ben en bahtiyar adam olmalıyım.
...
gül... gül-dün, dün, bugün, yarın... hep
korkarım seni solduran ben olmayayım.
04.06.2013

İbrahim Arslan
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Gül Sen Kokar

Gül sen kokar, gülün dikeninden bile gül...
Kaybolmak vaktidir, kaçıp gitmeliyim gönül.
24.11.2011

İbrahim Arslan
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Gül Sen!

Gül sen, Sen ağlama bana...
Kokun gelsin sadece
Gelsin kokun  bana...
Ağlama sen, Sen Gül...

(Kıtayı tersten okuduğunuzda da aynıdır)
26.12.2013

İbrahim Arslan
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Güle Güle Sevgili

Kapısı açıktı kalbimin ve o da buyur bile demeden girmişti...
Kurtçuğun elmaya girmesi gibi...
Geceyi kalbimde geçirdi, kuytu bir köşede uyudu...
Dayalı döşeli değildi kalbim...
Ücra bir yerde gecekonduydu...
O ise bir müddet yanımda kaldı...
Masallar anlattım ona sadece kendi bildiğim masalları,
Kimsenin hiç duymadığı...
Kahve içtik ileride hatırı olsun diye...
Biliyordum hep yanımda kalmayacağını...
Sabah güneşin doğuşuna baktı uzun uzun...
Ve sonra gözlerimin en derinliğinde kendini gördü...
Artık susmuyordu kalbim inadına hızlı çarpıyordu,
Hep yanımda kalmasını isterdim.
O bir sabah gidiyorum bile demeden çekip gitti...
Kalbim kanamıştı...
Onu kalbimde saklayamadığımdan...
Beni de alsaydı ya yanına... Ben de giderdim, ben'den..
Ben ağlıyordum ama onun ağlamasını istemiyordum...
Ağlarsa gözünden de düşecektim..
Çünkü artık ben onun mutluluğunda yaşıyordum...
Yalancı bahar bitmişti kalbime yağmur yağıyordu...
Arkasından kış gelecekti ve ben üşümeye bugünden başlamıştım...
Beklediğim bahar ne çabuk bitmişti böyle, yağmur yerini güneşe bıraktı.
Gökkuşağı çıktı. O gitti hiç gelmedi bir daha.
En beklemediğim zamanda geldi ve en beklemediğim zaman da gitti...
Sarılmak, kime sarılayım ben.
Güle güle mi gittin sevgili, ben ağlarken sen güldün mü sahi?
Beni bıraktığın çukurda ziyarete gel.
İstemem senden ne bir çiçek ne gül?
Sadece kendini getir.
Ölmeden gözlerimin içinde kendini gör.
Ölümüm senin elinden değildi...
BEN SENİNLE YAŞADIM SADECE...
Bir kaç güzel gün yaşadım.
GÜL. Ağlamasını bilmeyen kız.
...
Sevgisi Uzak bir yoldan gelmişti bana.
Sadece yorgunluğunu gidermiş, dinlenmiş bende.
Ben kendimi kaçak bir yapı gibi zannediyorum şimdi. Yıkık, dökük- harabe.
Sana güle güle derken sevgili, nasıl olurmuş gitmek.
Böyle seven birini.
Elim havada kaldı, gözyaşım dondu.
Soğukmuş yaşamak.
Güneş arkamda kalsın.
Bende gidiyorum benden.
Senin olmadıktan sonra artık kimin olabilirim ki ben.
Senin değilsem bu dünyaya da ait değilim...
...
Sen güldün, Gül
Çorak topraklarımda açan,
Dört bir tarafımı saran.
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Sen gökyüzümdün.
Sen olmayacak bir duam.
Gelmeyecek misin geri,
Görmeyecek misin beni bir daha sahi!
Bekliyorum gecemin bitmesini...
Bekliyorum seni kalu beladan beri...!
...
Ey Gül seni yazacağım.
Seninle olacağım,
Sana bakacağım,
Sana doyacağım...
Yüreğimin yangını da bitecek benim.
Senin bu dünyanda yanında olamazsam,
Sonsuz dünya da,
Ebediyen yanında olacağım.
Ey gül.
Gül olan dikenine bile kıyamaz.

İbrahim Arslan
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Gülüm'e (Gül Arslan'a)

Küçücük ateş yangın olur büyür de,
Yakan beni gözlerin olsun..
Yakan beni sözlerin olsun..
Ey ateş içimde büyüme...

Ateşte bazen soğuktur
İnsan gün gelir ateşte üşür-de,
Elini ver elime,beni
Bırakma bir ömür,yanımda üşüme...

Anlatamadığını anlatır,
Gül..aşığın haline üzülür de
Islandığımı anlamam...
Yağmur yağar da üstüme..

Yarim bazen ayrı telden çalsa da,
Hep sadıktır öğüdüme..
Solmaz,solmayacak hiçbir zaman..
Saf sevgi suyu veririm de gülüm'e

Sözlerim de benim yalan arar,
Halbuki  sorgusuz girmiştir gönlüme
Nasip diye kurşun beklerken
Kurşun gibi sen çıktın önüme..

Yarim senin de ne kötü huyun var,
Susarım,hem dipsiz hem susuz kuyun var...
Susarım sana...deryaları içerim de...

O saf gözyaşı suyu ister
O beş değil on duyu ister,
O beni diri değil,ölü ister
Bende gözümü kırpmam giderim ölüme..

Bir değil bin canım feda gülüme..
                      01.12.2007

İbrahim Arslan
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Gülüm Benim

Sana sevdalı benim yüreğim gülüm,
Sana bağlandı yollarım benim gülüm,
Bugün tattım, tatmadığım duyguları,
Doğdum doğalı bugün en güzel günüm...

(15.10.2008 Yani yaklaşık 4 yıl önceydi. Bu şiiri güzel karıma yazdım. Bana birinci
çocuğumuzun müjdesini verdiğinde. O bile okumamıştır bu satırlarımı. Bugün 3 güzel
kızım var. Bu satırları sonuna kadar hak ediyor eşim... Varsın okumasın.... Seni çok
seviyorum Gül'üm diyorum buradan. Zaten adıda Gül)

İbrahim Arslan
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Güneş Gibi Doğmak İçin

Susma, susturma...
Yüreğimi konuş benimle,
Yüreğinle konuş ama,
Yalanların arkasına saklanma,
Gözlerime bak gözlerinle,
Susma,
Dilin olmasa bile...
...
Yokuş gider yolum
Yuvarlana yuvarlana,
Tepe takla
İstersen sende gel benimle,
Ben alçacıksam,
Sen yukardan baktığından...
...
Bulunmaz değerini bilen,
Değerini tastamam veren...
Bu pazarda incileri tanımazlar.
Sen bana kalırsın ben sana,
Bu yolda çözülür,
Karlarda, esrarengizliğin de...
Bahar gelir açar çiçeğim,
Çile çiçeklerin
Ne yapalım sahipsiz bir bahçenin,
Son tohumları biz olmuşsak.
26.06.2012
                          Bu akşam batıyordum bende batışını seyrettiğim güneşle. Yarın
olduğunda onun gibi doğmak için…

İbrahim Arslan
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Güneşi Görmeseydim.

Ben güneşi gördüm!
Filmini de yaptım...
Güneşin üşüttüğü,
Güneşin yaktığı insanların.
Sen küçük bir çocukken,
Güneş benim kahramanımdı.
Meğer güneş.
Aydınlatmıyormuş ülkemi.
Keşke o attığın taş!
Bana değil güneşe isabet etseydi…
İbrahim.
…
Ya da Adam akıllı'nın oltasına gelseydi...
Keşke ben de Güneşi Görmeseydim.
Mahsun Kırmızıgül'ün dilinden.

20.09.2012

İbrahim Arslan
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Güneşi Vurdum

Güneşi görmedim ben Mahsun!
Sen gibi…
Ben güneşi vurdum!
O da küçük bir çocukken,
Aldım elime taşı…
Nişan aldım
Ve vurdum...
Akşamın olmasını…
O zaman ben buna bağlamıştım
Alçak güneş,
Sabah yine doğmuştu!

06.03.2012

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güneşimsin

güneşim,
sen hayatımın anlamısın benim,
yalnız gecelerimde bensin
gölgemsin sanki,istesemde ayrılamam
nefesimsin,sen olmazsan yaşayamam
sen benim herşeyimsin
güneşimsin...

bugünüm yarınımsın,
Allah'tan dileğim,
alın yazımsın,
her an kalbimdesin ve ben
senin ellerindeyim,yeminimsin sen benim
güneşimsin...

şimdi gül yüzüne hasret
kederimsin,
istesen beni bir kalemde bitirirsin
ben ne uçurumlardan atladım senin için
bilmelisin,vazgeçemem senden
güneşimsin...

artık karanlık gecelerime doğ,
uzakta olsan gel benim için...
ölü olsan diril benim için...
bir nebze sevindir
artık yüreğime doğ,bekliyorum
güneşimsin...

İbrahim Arslan
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Günün 25. Saatinde,

Kafam ellerimin içinde
Günün 25. saatinde,
Bütün insanlardan uzak ve çok çok uzaklarda...

Ben değilim kendimde
Neyi düşünüyorum...

Yalanlardan uzak,yılanlardan uzak,güneşten uzak
Yaşam eriyor nefesimde
Ben niye yürüyorum,
Uykumda,geceleyin,gündüzün,durmadan...

Neden titriyor sesim,
Neden kendimden ürküyorum...

Kendimden mi? yoksa birgün ansızın ölmekten mi?
Olmasın kimse izimde
Ben kendime örnek olamıyorum
Karınca kadar bile,örümcek kadar bile...

Hatta en acizi kadar bile
Doğruyu göremiyorum...

Ne doğru,ne yalan,ben kimim.ben neyim?
Cahillerin cahiliyim
Bilgililerin bilgesi...
Düşünüyorum varım,ya düşünemiyorsam?

Her kapı kilitliyse
Ve her insan deliyse...

iİaçlar çeşit çeşit,hekim bir
Beni yaratan bilir
Beni yaşatan bilir
Öyleyse neden değilim O'nun izinde

Ve neden yapma dediğini yapıp
Yap dediğini yapmıyorum...

Ölümsüzmüyüm? değilim.katiyyen
Hiçbir insan yaşlı değil
Bende her zaman için gençmiyim?

Müslümanım gururla söylüyorum,
Öyleyse
Neden müslüman gibi yaşamıyorum...

Neden,neden,neden ve neden,neden
Kafam ellerimin içinde
Günün 25. saatinde
24.7.1999
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İbrahim Arslan
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Güzel Yarınların Kızı

Güzel yarınların kızı,
ben çoban kılıklı aşık,
yarını olmayan belki,
ama kapına gelmişim,
tık tık,karşına dikilmişim...
elimde kurumuş bir çiçek
sana vermedim attım yere,
sende kahkaha atmasaydın
belki o kurumuş çiçek
yeşerecekti elinde...
biranda muhasebesini yaptım,
bir hızlı dönüşüm vardı geri
sen masallardaki periydin
ne yapacaksın,böyle bir prensi?
dur,dedin.durmadım
arkamdan koştun
çektin kolumdan,
_al! dedin,
manalı baktım yüzüne,
o zaman daha da anladım.
ben senin sevgine
sende benim sevgime layık değilsin...
hanımefendi dedim
_ben dilenci değilim...

İbrahim Arslan
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Güzel Yarınların KIZI 2

_ya neye geldin,
 ne işin var kapımızda?
sustum,sustum
başımı önüme eğdim
sırf yine gül diye
_seni sevdiğimi söyleyecektim,dedim...

İbrahim Arslan
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Güzel Yarınların KIZI 3

hatta bende güldüm
ama sen gülmedin
şöyle bir tipime baktın,
senin neyine sevmek,der  gibi
bana öyle geldi
yanılmışım
_yakışıklısın, dedin
özür diledin benden
_ben bu evin hizmetçisiyim dedin
üzerimdeki elbiseler hanımımın...

İbrahim Arslan
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Güzel Yarınların KIZI 4(SON)

sanki güneş bir daha doğdu battı.
yere attığım kurumuş gülü aldım
_madem ki öyle,dedim al
 bunu sana getirmiştim...
kız öyle bir gülme gülüyordu ki
dünyalar benim oldu derken
asıl bombayı patlattı,
ve hala kulağımda çınlayan
şu sözleri dedi
_salak,aptal
 şaka yaptım,şaka yaptım...
dünyalar başıma yıkılmıştı işte
o  güzel yarınların kızıydı....

İbrahim Arslan
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Ğ İçin de Bir Şiir

Ğ nasılsın,
Abin, ablan, kardeşin, anan, baban 'G'
Gayet iyi...
...
Bu kadar yumuşak olmasan,
Sana yumuşak 'G' demezlerdi değil mi?
...
O başındaki şapka olmasa,
Belki de donacaksın kim bilir...
...
Sen olmasan ağa olmaz,
Aga olurdu...
Bağ olmaz, bag olurdu...
...
Ah Yumuşak 'G'
Sen olmasan çıkmazdı ağlamanın tadı...
...
Seviyorum seni,
İyi ki güzel Türkçe'mizde varsın diye
05.02.2014

İbrahim Arslan
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Hasret ve Nefret

Bir yanda hasretin var,bir yanda nefretin
Dal diye sana tutunduğumdanmıdır nedir
Vazgeçmekte istemiyorum senden,belki görmekte
Seni kendime yakın bulduğumdanmıdır nedir
Atacak kalp kalmadı bende,
Sığınacak bir limanımdın sen benim
Uğruna yaşadığımdın sen benim
Bir yanda hasretin var ,bir yanda nefretin
Şimdi sana ağlayacak  göz kalmadı bende
Ağzımdan çıkan söz olduğundanmıdır nedir
Silemiyorum,bilemiyorum sonumuz ne olur
Sana bu kadar bağlı olduğumdandır,çöz beni
Bir bulmaca gibi al karşına, bu akşam çöz beni...
Bu aşkta hala bir umut umduğumdanmıdır nedir
Gidemiyorum senden uzaklara
Sana gelemiyorum da...

Aramızda okyonuslarda yok
Sahi bu kadar yakın olup
Dünyanın diğer ucundaymışım gibi
Neden uzağım sana,
Bu sırat köprüsünü
Kim koydu aramıza
Daha yaşıyorken...

Bir yanda hasretin var,bir yanda nefretin
Sevmekten korktuğumdanmıdır nedir.
Yarınları düşünerek büyümekten mi
Hiçbirzaman  bugünümü yaşayamadım..
Ve yarını olmayan adam olduğumu
Geçte olsa anladım ya.artık
Sona geliyorumda
Sana gelmiyorum..
Gelemiyorum affet beni
Nefretin ağır bastı
Aslında nefretim sana değil ya
Kendimi böyle avutuyorum
Bu karamsarlık,böyle bir köşede
Unutulduğumdanmıdır nedir
Mutlu bir dünya var diye denizlerin ötesinde
Uyutulduğumdanmıdır nedir...
15,11,2005

İbrahim Arslan
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Hayat

anlamıyorum mu!
hayat bana attığın kazığı
anlamıyorum mu sanıyorsun...
sessiz kalmışsam,
korktum,sindim mi sanıyorsun
boyun mu eğeyim sana
isyan mı edeyim
bana yaptıkların için
senden medet mi dileyeyim...

hayat
senle ben hep çatıştık şimdiye kadar
bir kerede yeter! diyeyim,
sesimi çıkarayım artık,
ettiklerin ölümden beter! diyeyim...

sonu gelmez yollarında yürüdüm
sıcağınla yandım,soğuğunla üşüdüm
hayat,işte sonunda tükettin,
işte isyan ettim,
ve pes ettim,yenildim sana,aman diliyorum...

hayat,
her türlü acına,alıştık şimdiye kadar
inşallah birgün biter! diyeyim
seninle barışalım artık,
bu savaşa bir son verelim...

İbrahim Arslan
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Hayat: Kanadı Her Yerim

Tuttular yakamdan
Tutmadılar kolumdan…
Ağzımdan kan geldi yine anne,
Gece vakti yediklerimi kustum…
Boğazım yanıyor,
Sanki tuttular boğazımdan…
...
Canım.
Yok benim
Yaşamak nasıl bir şey,
Bilmiyorum…
...
Ah anne,
Bu dünya da önce güzel olanı koparıyorlar…
...
Gözlerim yaşlı bak
Gece onikiyi geçti
Uyku yine zehir bak…
Uyumak kimin işi…
...
Anne kolay mı ölmek,
Ruhun bedenden çıkması nasıl bir şey…
isteyince ölünmez mi?
...
Yakın değil mi daha kavuşmak…
...
Tuttular gölgemden,
Ne gölgem gidebildi ne de beni bıraktılar…
...
Ah, ah, ah
Ben hayatı affedeceğim affetmesine de
Hayatın üzerimde çok ahı var…
...
Gel de saçlarımı okşa,
Kara toprakta yatması çok kolay…
Gözyaşlarımı sil gel
...
Oğlum de,
Ya sen gel
Ya beni de al…
...
Hayat: kanadı her yerim be,
Bitsin bu hayat
Kapatalım yol yakınken bu kapıyı,
Gel açtığın gibi,
Yine sen kapat…

İbrahim Arslan
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Hayatımsın Mı, Değil Mi Hayat!

Yaşama!
Dön!
Dedi...
Hayat.
...
Yaşama! Dön! Dedi hayat...
...
Sus!
Ma...
Sus!
Ma...
De, di...
...
Sus- ma- sus dedi...
Hep dedi Dur!
Du...
...
Dur- da dedi Dur!
Da... Ha... Sı
Var!
Dı...
Hayata göre...
Hayatın ne eksiği ne fazlası vardı!
...
Hep dedi- durdu- konuştu
Sus- Ma- Sus! Ma, susma. Sus!
Hep söyledi, hem kulağını tıkama!
Sonra MaSus- dedim dedi...
Kelimelerle oynadı...
En son cümlesi neydi bana!
En evvela söyledim dedi...
...
Aşk!
Olsun!
Dedi.
Olmadı.
...
Aşk! Olsun! Dedi. Olmadı...
...
Hayatından geç dedi hem.
Hem hayatından geçme De!
...
Kaç yaşındasın sen Hayat,
Sence Kaç dedi, Kaç! Dedi...
...
Ya iki! Ya Bin! Ya On üç!
...
Ne on yedi, ne on sekiz!
Ben senle yaşıtım dedi...
...
Sus! Dedi...
Sus- Ma da, sus- ma dım...
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...
Adın ne dedi... Ne dedi adın.
Adım HAYAT dedim...
Bu benim hayatım...
...
Sana yer yok bu Hayatta.
Hayat benim adım dedi...
Çekip gitti...
Küllerimi savururken, küllerini gördüm....
...
Doğ!
Ur!
Dedi...
...
Doğ-dum, doğur- dum kendimi.
Küllerimden.
Dur dedi.
Yürüdüm ayaklarım olmadan!
Hayata! Dedim. İçtim çeşmedeki Su'dan...
...
Su! Dedi. Bana da Su! Dedi...
Bende Sus- A- Dım dedi...
Sus- Ma dedim...
Su- Sa- Ma dedim.
Kendim içtim hep!
Vermedim hayata tek damla Su!
Şerefine de içtim, şerefsizliğine de.
O tertemiz ve çamurlu Su'dan.
21.08.2013

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayatın Tam İçinden:biri

Ben kurak bahçelerin talibiydim...
Olmazı anam oldurdum...
Bahçemde envai çeşit güller açtı
Zamanla o gülleri bile soldurdum...

Ben sevgisiz yüreklerin eseriydim,
Yüreğimi hoşgörüyle doldurdum...
Bugünü yaşamadan ne günler geçti
Sesimi bir kendime duyurdum..

Ben alçacık yükseklerin dibiydim,
Gökyüzüne yürüyerek gidiyordum...
Ne baharlar,ne kışlar,ne güzler geçti..
Kah soğuktan titriyor,kah eriyordum...

Ben adı konmamış çilelerin diliydim,
Gülmeyi bilmeden ağlıyordum...
Yağan yağmur bana hep seldi...
Yağma yağmur!
Ben sevgili nedir bilmiyordum...

Ben kalabalıkların içinde biriydim,
Sadece önümü görüyordum,
Sıradan,sen gibi:hayatın tam içinden...
Herhangi biri,
Hayır ölü değil,yaşıyordum...

Ben sadece yaşaran gözlerde yaşardım,
Onlarla çok şeyler başardım...
                    07.09.2008

İbrahim Arslan
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Hayrettin'e Şiir

Nasıl hayret etmem Hayrettin'e,
Ölmeyecekmiş gibi yaşar
Alem gider Mersin'e, O tersine.
Bazen bakar bir çocuğa,
Bakar bakar da ağlar...
...
Ne oluyor anlamam bu Hayrettin'e,
Bazen sebbesiz kahkaha atar.
Bazen akşama kadar yatar da,
Gece yıldızları seyretmeye çıkar...
Sabah olur, ezan okunur.
O gelir evine, akşam namazı kılar,
Bak şu Hayrettin'in işine,
Hala anlamaz.
Akıllı olanın bu alem de işi ne!
...
Bakmayın siz Hayrettin'e
İnci gibi kalbi vardır O'nun,
Kimseye zararı dokunmaz.
Ne dayalı döşeli evi vardır,
Ne altında arabası!
Ne babası vardır, ne anası...
Bazen dalar
Sanki çocukluğunu özler,
Sonra alır sopadan arabasını,
Yine çocuk olur
Uzaklara gider...
...
Nasıl hayret etmem Hayrettin'e...
26.12.2004

İbrahim Arslan
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Hediye

hediye,bir çocuğun elindeki güller
annesine,günlerden pazar
annelerin günüymüş bugün..
anneler bugün hep güler
çocuğunun yüzüne...

dalıyorum.en son ne zaman diye
düşünüyorum,ve hiçbir zaman
olduğunu bilsemde
bu pazar anneme hediye vermek istiyorum
kapanıp kabrine...

anne demek istiyorum.anne!
bütün evlatlar gibi
sarılamasamda boynuna
karşıma alıp hayalini
bakmak istiyorum.saatlerce
hayaline...

İbrahim Arslan
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Hey Cüce, Ey Dev!

Ben cüceyim hey dev...
...
Devler hep dev doğurur derler.
Öyle değildir.
Bir çok cüce dev doğurmuştur.
Bir çok cüceler devlerden doğmuştur.
...
Kurban olamadığım Allah.
Bir çok dev-i
Bir cücenin önünde eğdirir.
...
Dev olmakta cüce olmakta keder!
...
Ey dev...
Ben cüceyim hey dev!
İyi ki cüceyim.
Sen de iyi ki dev.
2012

İbrahim Arslan
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Hezeyan

Söyle,
Çileyle yoğrulan,
Her günün bir akşamı olur ya,
Ve sonra
Güneş doğar ya.
Sabahın her zaman ki vaktinde
Tepelerden, dağlardan...
Söyle
Görecek miyiz biz
O güneşin bir sabahta
Bizim için doğduğunu.
Isıtan bizi güneşse,
Üşüten ne?
...
Bu sopsoğukluğun
Ardından,
Güneş gülümsemesi gibi
Girişin olurdu,
Tebessümün vardı ki
Başkalarına mahsus değildi.
Sopsoğuğun soğuğu da
Ölümmüş
Tebessümün donması olur mu?
El- ayağın
Gözlerin- bedenin
Herşeyin
Soğudu...
Sadece
Sözlerin kaldı
Sıcacık...
…
Al beni de
Nereye gittiysen
Mutluluk diyarı mı?
...
Mademki
Orayı bizlere tercih ettin
Al beni de!
Dinsin artık ruhumun bu hezeyanı...
...
Her korkunun bir sonu var ya
Sonu olsun artık
Benim de her korkularımın...
...
Bu yeryüzünün
Her yüzünü
Ve denizlerini
Hüzün denizi yapan
Sen!
Kirlenmiş el,
Artık çek elini bizden
Ya yüzünü göster,
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Ya arkamızdan VURMA!
...
Her şarkımda
Her bakışımda
Hüzün var işte
O hüznün orta yerinde
Bir heykel
Eli var, ayağı var
Başı yok.
Dolayısıyla kaşı, dudağı
Benim hayatım gibi...
...
Bir gözü açık,
Dünyanın her türlü
İsteği
Adı konulmuş
Kadın- para- mal- mülk
Bir pencere bir kapı
Hep açılmış dünyaya
Bir gözü kapalı
Ahiret telaşı
Sorgu- suallerin hesabı
Cehennemin sıcaklığı
Cennetin serinliği
Yaşayabilirsen
Bir gözün açık
Diğeri kapalı
YAŞA!
...
Yaşamamak mümkün mü?
Ama adın ne olacak
İkiyüzlü mü?
Müslüman mı?
Kâfir mi?
Ya bir gözünü de aç
Ya öbür gözünü de kapa...
Görüyorsan adam gibi gör
Görmesini bil
Ya da
Kör desinler.
Sende kendini öyle bil!
01.01.2007

İbrahim Arslan
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Hiçler Ülkesi

Benim hiçler ülkesinde yaşayan,
Sana varlar ülkesinde saray var...
Bende umut öldükten sonrasına,
Sana öldükten sonra cehennem var...

İbrahim Arslan
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Hüzünler ÜLKESİ

Ben hüzünler ülkesinde büyüdüm,
Nefes almadan yaşıyorum sanki
Kurtuluş mu yoksa ölüm,
İnsan mutlu olmak için ölmeli mi?

Ne mutsuz insanlar gördüm ben,
En mutsuzu en yakınımda durur,
O zaman bende dertlere boğulurum,
İnsan yoksa dertlere gülmeli mi?

Yaşamaktan gaye nedir? söyleyin bana
İnsanlık satılır mı üç kuruşa,
Biz yaşarken ölü değilmiyiz,
Şimdi ölenlere üzülmeli mi?

Yoksa onlar olsun kurtuldu diye
Sevinmeli mi,
Bu hüzünler ülkesinden,
Küçüğüm,benim de adım silinmeli mi?

İbrahim Arslan
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Işık Kız

Işıksız köyün uzağında,
Işık veren bir ay var.
Ay bir gece çıksam,
Bir gece çıkmasam diyor.
Ama emir aldığı yer var...
Kılavuz olacak karanlığa.
Ay var gece, yıldızlar...
Gündüz güneş de var hâlbuki
Ama sen yoksun diye
O köyün adıdır Işıksız Köy...

2. Versiyon;
Işıksız köyün az uzağında, Işık kız...
Işık veren bir ay bir O var...
Aysa bir gece çıksam,
Bir gece çıkmasam diyor...
Kılavuz olacak şu karanlığa Işık kız,
O köyden uzak diye köyün adıdır
Işıksız.
Her gece onu seyreden bir kalp var
Bir kalp ki Ona atan.
Gel artık gel diyen.
Adın gibi penceremden gir.
....
Ben her gece sabahıma gelmeni bekleyeceğim,
Seni hiç unutmayacağım...
Saat 10.00 tarih 04.05.2012

İbrahim Arslan
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İbret

Yol almaktan ibaret yaşantımız,
Durup bir nefes almaktan ibaret...
Yürümesekte yürür zamanımız,
Ağarmış saçlar ölüme işaret...

Gidiyor birer birer yaşayanlar,
Bugün ölüyor dün soluk alanlar...
Ey geride kalan fani olanlar
Ölüme gidenler,sizlere ibret...

İbrahim Arslan
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İki Kadın Arasına Girilmez Gerçi.

- Ne dedin, ne dedin.
- Neler dedim, neler neler dedim...
- O ne dedi, O ne dedi.
- Neler demedi ki, neler neler demedi.
- E ee daha daha ne dediniz.
- Sana ne dedi, bana...
Ben de bana ne tabi dedim...
- O ne dedi sonra. O ne dedi.
- O' na ne dedi? O'na ne.
- Ya.
Bana ne tabi...
Soranda kabahat...
20.112012

İbrahim Arslan
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İlham Sağanağı

Bir ilham sağanağıydı
Bitti işte..
Adına yazdığım şiirleri okumadan,
Gitti işte...
                           2009

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İlk Aşkım

Küçükken,
Kırmızı topumu kesti,
Ninem...
...
Ayhan ile Ercan,
Topumu kapmışlardı bir gün önce.
Ortada 'sıçan' olmuştum.
...
Rasim amcam ağlamama,
Geldi,
Aldı topumu onlardan.
...
Abim beni oyuna aldı,
Yine sonradan,
Yine kaleye.
Bense oynamak istiyordum...
...
Bir gün sinirimden sahayı terk ettim.
Bisikletimi çıkardım,
Yamadan.
Yerime Ersin Abi girmişti.
Ben 'küçüktüm'
...
Ağlamıştım kimse görmemişti...
...
Küçükken,
Ben futbolcu olmak
İstedim.
Şair oldum şimdi.
...
Sadece birgün 'topum' oldu,
Tavuklar yüzünden,
Onu da ninem kesti,
Kırmızı topum...
Hala özlüyorum.
...
Yine küçüktüm.
Son oyunumu
Köyün mezarlığında oynadım.
Mezarların içinde.
O gün!
Kalede, ileride, defansta
Orta sahada ben...
O gün maçın yarısı olmadan
Oyundan abim çıktı.
Abim beni değil ben abimi çıkarmıştım,
Nihayet.
Çok alkışlanmıştım oyunumla.
Çok dolmuştum...
...
Belki son kez vurmuştum.
Topa.
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Beni hep ağlatan topaydı işte,
İlk aşık olmam...
...
Sonra Nursel... Aaaah Nursel.
Sen beni toptan bile çok kanattın.
Evlendin çoluk- çocuğa karıştın.
Benimde üç kızım var...
Sevdiğimi, aşık olduğumu, kime kalbimin çarptığını
Kimse bilmezdi benim.
Bugün söyledim sırrımı.
Karıcığım 'Top' ve 'Nursel' vardı
Senden önce hayatımda ilk.
Senide çok seviyorum.
Ama aşk çok farklı bir duygu...!
09.11.2012

İbrahim Arslan
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İlk Defa

ilk defa;
sevdalandım anne,
ilk defa...
o kız ağlattı beni bazen,
sevdiğime inanmadı kimi zaman,
onunla günler su gibi geçiyordu..
bi bakmışım dakikalar saat oluyordu..
ilk defa elini tuttum,sokuldum..
kalbim yerinden çıkıyordu,
o da beni seviyordu anne,
ilk defa,sevdalandım anne...
ilk defa..

taze gül bulamadım verecek,
eline kurumuş güller verdim anne,
o sevindi,
ben ağladım...
kitap verdim okusun diye
bilmiyordu sayfalarına gözyaşlarımı akıttığımı,
o okudu
çiçekler susayınca,Ahmet Günbay Yıldız...
o istedi ki çiçekler susamasın
ben susadım anne..
dudaklarım kupkuru oldu,
sevdadan mı anne..
gözüm hep onu arıyor..
her dakika düşünüyorum...
o da beni düşünüyor mu anne...
ilk defa
böyle hissediyorum anne,
ilk defa...

ilk defa onu istiyorum ondan anne,
yanımda sen yoksun,babam da yok..
ilk defa annem-babam olsun istiyorum...
ilk defa
kapılarını çalalım..
Allah'ın emriyle isteyelim onu anne...
ilk defa
sevdalnadım anne,ilk defa...
14,12,2007 gülüme ithafen

İbrahim Arslan
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İmkansızım

Sen gel diyorsun,

Ben mi istedim gurbeti
Ben mi istedim gurbeti
Bilmiyorsun ne hallerde olduğumu,
Ne acılar çektiğimi görmüyorsun.
Benim imkansızım,
Kavuşmayı kolay mı sanıyorsun,
Engeller bir değil binbir tane,
Nereden başlasam yazmaya bilmiyorum,
Sanma sevmiyorum seni
Sanma hiçbirşey yapmıyorum.
Benim imkansızım
Bak şimdi yalnızım,yine yalnızım
Sen yoksan,kimse yok yanım da
Hayaline muhtacım
Muhtacım gözlerine,sana,sözlerine
Biran olsun gerçek olsan şimdi
Ellerini tutsam...
 Şahidim olsun kara geceler,
 Esirin olsun yıldızlar
 Ruhum al senin olsun,
 İşte ben yaşamadım sensiz,bilsinler
 Farketmez uğrun da ölürüm de
 Ey güzel bil ki,ölürümde
Benim imkansızım
İmkansız aşkım
İmkansız aşkımız biliyorsun,yine de

sen gel diyorsun...
(10.03.04)

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnanmak

Unutmaya unutmuştum onu tam,
Bir bulmaca da çıktı hatırlattı kendini
Bir taştım deniz kenarında, yosun tutmuştum tam
Aldı beni eline bilmediğim yerlere fırlattı…
…
Sesleri kesilmişti kulağıma yeryüzünün
Yatmıştım bir ağaç dibine tam
Gözlerimi kapayıp hülyalara dalmıştım
Uyurdum bende bir süre,
Düşte görmesem onu, onu düşte görmesem
...
Mahşer ne ki mahşere inanmayanlara
Cehennem ne ki dünyada yanmayanlara
Güneşin batıdan doğma vaktiydi vakit
Aldanacaktım o güzele
Ben Allah'a inanmasam...

İbrahim Arslan
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İnsan

İnsan dediğin üç- beş lokma,
İnsan üç- beş damla su ama...
Acıktığında hayvanlaşan,
Ve doyarsa insanlaşan...
Ne maymundur insan,
Ne melek!
Aslında meleklerden üstündür...
Maymundan daha aşağıda
12 Ekim 2009

İbrahim Arslan
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İnsanlık

Işıklar söner birer birer, söner!
Zamanın çarkları kanlarla döner.
Gelenler giderler, gidenler döner...
Ne gözde yaşın, ne hatıran kalır...
...
Karanlık basar, vakitsiz karanlık.
İyiler gider de kötüler kalır...
Bir müddet yaşar burada insanlık...
İnsanlık ölür, kötü günler kalır!
04.06.1999

İbrahim Arslan
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İnsanlık Nerede! Kaldın! !

(Kim insanlığını katlediyorsa, insan olduğunu unutuyor ve zulmediyorsa ona yazıklar
olsun)
Birine İnsan muamelesi...
Biri de hayvan yerine konmuş!
...
Biri insan,
Öteki leş
Mi?
...
Biri gelmişte topraktan.
Sanki öbürü gelmemiş.
Biri gidecek kara toprağa,
Sanki öbürü gitmem diyecek!
...
Birine cenaze, hoca efendiler...
Dini merasimler, ayinler...
Öbürüne katliam, toplu mezarlar!
...
Biri insan ölüsü!
Öteki leş olmuş çoktan!
Ötekileşmeyin siz olsun...
Sessiz kalmayın.
...
Kara toprağın altı da var...
Ey üzerinde katliam yapanlar!
...
Nemrutlar- Firavunlar.
Sisi'ler, Esad'lar...
Sizin mumunuz da söner bir gün...
Vücudunuzu bekliyor toprak altında çıyanlar!
...
Zulmedene sessiz kalmayın!
Ey insanlık nerede kaldın...
Gelsene. Bulsana insanlığı- mızı!
26.08.2013

İbrahim Arslan
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İstanbul'a Bir Şiirde Ben Yazmışım, Çok mu?

İstanbul
 Cennetin dünyadaki şubesi misin mübarek,
Şehir İstanbul...
…
Kuş bile olup uçamadım yedi tepende ya,
Bir balık kadar bile olamadım daha...
EKMEK arası bile olmaya razı bir balık...
...
İstanbul Âşıkların şehri, aşkların, en büyük sevdaların...
O âşıklar ki ilk İstanbul'a âşık...
…
İstanbul'a bak,
Gözlerini kapatmadan ya da kapatarak...
 İstanbul’a bak...
Kör olsan da bak, kör olmasan da bak.
Doysan da bak, doyamasan da bak.
Aç olsan da, açık olsan da...
…
İstanbul'a bak...
Gülüyor...
Ve ağlıyor Ayasofya...
Kimse görmüyor herhalde benden başka…
…
Nasıl geçer bilir misin orada zaman.
Razıydım bir taşı bile olsam.
Bir taş ki biliyor ne demek.
İstanbullu olmak.
15.05.2013

İbrahim Arslan
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İstek

Bugün
Her zamankinden daha fazla,
Ölesim geliyor...
Sadece sana kavuşmak için...
Ölesim geliyor...
Her zamankinden daha fazla,
Bugün!
05.03.2012

İbrahim Arslan
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İşte O Zaman

Birgün anlayacaksın hatayı
Ve en güzel şeyi
Beni tanımakla yaptığını,
Belki vuracaksın sırtımdan
Anlamayacaksın beni diri diri yaktığını
Bıkacaksın dinlediğin şarkılardan
Avutmayacaklar seni,
Söylediğim doğrulardan utanacaksın...
Aradığında bulamayacaksın beni yerimde
Belkide kabrime kapanacak,ağlayacaksın
İşte o zaman anlayacaksın hatayı
Ve en güzel şeyi,
Beni tanımakla yaptığını
Sende arkana bakmadan gidecek
Beni hiç tanımamış olacaksın,
Bir vatan hainiymiş gibi
Bahsedeceksin benden
Ve sanki bir firavun gibi...
Yine de söylüyorum
Ben öyle kolay unutulmam...

Hayatında bütün ışıklar sönecek o gün,
Dünya bana karardığı gibi
Sana da kararacak,
Belki de yaşadığın o son gün
Benim bütün ömrüm olacak
Birgün anlayacaksın hatayı
Ya da en güzel şeyi,
Beni tanımakla yaptığını,
Anladığında geç olsada
İşte o zaman ruhum huzur bulacak
İşte o zaman çıkacağım bu Cehennem'den...

İbrahim Arslan
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İyi ki Doğdun

esirgedin benden
bir gülümsemeydi istediğim,kalpten
bir sıcak lafın,içten..
bir babadan isteği gibi evladın
bende sevmeni istedim baba gibi...
sevmeni istedim,yalandan değil
ne yazık! yapmacık sevdalar...
bir mumdum yanan,üfledin.söndüm
iyi ki doğdun....

esirgedin benden
sanki senden istedim
yıldızlardan köprü
kurmayı
ve denizden güneşi
çıkarıp almayı
avucumun içine koymayı....

sevginin tarifini unuttum işte
bir kafes içinde kuşum şimdi
özgürlüğün tadını unuttum işte
dünya uçsuz bucaksızmış,kime ne
benim dünyam şimdi bu kafes işte
iki günlük hürriyeti
esirgedin benden...

hayret,
gözlerinin içinde
bir merhamet seziyorum
bir merhameti esirgeme benden,
diye dua ediyorum...
iki günlük hürriyeti
iki günlük dünya için
esirgeme benden...

gözyaşımın hakkı için,
eğer göz yaşı akıtmışsan.
ne yazık,yapmacık sevdalar...
ben ölürüm,belki,yapmacık bir bakış için...
senin için bile,senin için bile...

ya ben seni niye sevdim
bir mumdum yanan,üfledin,söndüm...
iyi ki doğdun....

İbrahim Arslan
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Kabristan:Sana Kendimi Getirdim

Kabristan,sana kendimi getirdim
İlk gün misafir muamelesi yap bana
Münker-Nekir gelmesin...
Hiçbir cevap vermem gelseler
Ben cevap alamdım hayatta hiçbir soruma...

Varsın cennet bahçesi olmasın yerim,
Ama cehennem çukuruda olmasın,
İlk gün misafir muamelesi yap bana
Yılan-çıyan sonraki gün uğrasın
Dünyadaki yamyamlardan ne kalmışsa
Ve kemiklerimi sunayım onlara
Etimi verip kemiğimi sahiplenenler
Avucunu yalasın...

Rahat rahat uyuyayım bir gecelik
Keyfimi çıkartayım dünyadakilere inat,
Geçim sıkıntısı,para,yer kavgası olmadan
Bir rüyamdan da uyandırılmayayım...

Yahut siz bana hiç karışmayın,
Şöyle bir gezeyim bu öbür alemi,
Akrabalarımı ziyaret edeyim evvel ölmüş olan
Müşahede edeyim hallerini
Biraz da kopya çekeyim onlardan...

Ve yahut ruhumu salıverin
Dünyada bir kaç kişiyi korkutayım
Bilhassa bizim ev sahibini
Ve haramzede recep'i
Anasından emdiği haram sütü
Burnundan getireyim...

Sonraki akşamlarda burdayız nasıl olsa
Yok mu benden başka bu gece ölen
Bana yarın uğrasanıza
Kabristan:sana kendimi getirdim
Eyvah azrail,bavulum kaldı...

İbrahim Arslan
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Kader'e

Sana bir yüz bulayım dedim,
Bulacaktım da ah kahpe kader.!
Kendim kaybetmeseydim yüzümü...

Sana bir göz vereyim dedim,
Gözleri beni görmeyen hayat.!
Çıkar mı dedim sana gözümü...

Sana bir söz vereyim dedim,
Bunca zaman hep tuttum da,
Bir tutamadım,sana verdiğim sözümü...

Bende içmezmiyim bu gece,
İçipte kaybetmezmiyim özümü..

A cellat başı,bu son kapı sana çıktı,
Kurtulayım... sıkta artık ümüğümü...
                                    GÖLGE'ye ithafen      03,05,2007
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Kadının Son Durumu

Kadını açtılar,
Kapalıydı kadın...
Soydular,
Utandı kadın,
İlkin...

Kadın açıldı,
Kendisi istedi açıldı,
Çıplaktı kadın,
Utanmıyordu.
Lakin...

 Hala kapalıdır kadın.
Kapalı kapılar arkasında.
Açığa karışmadılar,
Kapalıya karıştılar ama...

Çıplaktı yazılar,
Çıplaktı resimler.
Lütfen giyindirin dedi, biri
Çırılçıplak yazılarınızı da giyindirin.
Edep ya hu! dedi.

Alnımda ar damarı var  benim,
Sizin yok mu dedi...
Açtığınız her kadın
Ana, bacı, kardeş
Bu yazdığınız çıplak yazılarınızdan utanın...
İnsan anne bacının mahrem yerini açarmı?

Sen utanmadınsa, bende utanmadım...
Sen yazdınsa bende yazarım.
Sen aç yine ey çıplak kalem,
Ben kapatayım.
Ne yazık ki hala biliyorum ki.
Giyindiremem çırılçıplakları....

Kadına bakın,
Siz açtıkça kapandı.
Siz kapattıkça, açıldı?
Ne hale geldi bugün o da bilmiyor.
Kadın olmak zor, lakin
Erkek olmak...
Namus belasına kardaş verdiğimiz can bizim...
Böyle miydi bu şarkı?
26.03.2012
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Kalbi Yanığım

Ey Yanım,
Ey dört bir yanım...
Kalbi yanığım.
Kalbimde yaşatıp,
Kalbinde yaşadığım...
...
Ey Yar'ım.
Öbür yarım.
Ben tam tamına isem.
Seninle TAMım...
...
Ey Yar'ın!
Bugün değil hep yarınım.
Yarının yarınına bırakma beni.
Yarının yarısına bile razıyım.
Sadece yanım senin yanın olsun...
Tek muradım...
...
Ey Can'ım!
Canım...
Ne söz kaldı,
Ne ben, ne sen geride...
...
Bu dünya da olamadıysan.
Öbür dünyada ol benimle.
Kalbimde YAŞA.
Kalbi yanığım.
Ey Gül'ü bir adamın...
Sol'ma sakın benim elimde!
19.01.2013
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Kalbimi Kırsa da!

Benim YARİM insan gibi görünen melektir.
Melek olsa da ne! Yine de kalbimi günde üç kere kırar :))
08.01.2014

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalbimin Sahibine

Bir-iki sitem etsem kalbimin sahibine
Edemem ki,terkedip gitsem çok uzaklara
Gidemem ki,birdenbire çıkar karşıma
Sorar bensiz nereye? diye,cevap veremem...
                                             06,07,2004
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Kalbini Tam 12' Den Vurdum

Kalbini 12' den vurdumsa vurdum.
Ben avcı olmuşsam sen de av.
Özür mü dileyeyim senden.
...
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar....
...
Kalbini 12'den vurdumsa vurdum!
Ayın 13'ü gibiydin ne yapalım.
Hem 13'ünden vurmadım ya!
13 Yerinden vurmadım ya.
...
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar.
Bu şarkının devamı nasıldı ya!
...
Hiç pişman değilim.
Bugün yine görsem seni.
Bir çeşme başında.
O günkü gibi yine.
Kalbinin 12'sinden yine vururdum.
...
Ne yapalım benim adım İbrahim,
Seninki Ceylan'dıysa...
...
Gezme ceylan bu dağlarda seni vururlar,
Diye annen demedi mi sana!
31.12.2012 Pazartesi
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Kalmam İçin Bir Sebep Söyle.

Ben hep senin kalbinde tutsaktım.
...
Pencerenin önündeki
Bir küçük kuşun.
Yüreği kadardı yüreğim...
Uçtum, uçtuğum yeri bilmeden.
Kalbinin penceresinden.
...
Görmedin, gözleri kör değildin.
Yürekliydim ben...
Sadece bir yüreksize vuruldum...
Keşke avcı olsaydın.
Elinde tüfeği olan bir avcı.
Tek seferde vursaydın.
Tek seferde alsaydın canımı...
...
Böyle pencerenin önünde,
Hergün hergün ölmek zoruma gidiyor...
...
Benim bir kuşun yüreği kadardı kalbim.
Sende o kadarı bile yokmuş.
...
Gitsem mi, gitmesem mi pencerenden,
Kalmam için bir sebep söyle?
24.10.2012

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalpsiz

Sana sevdiğim demeye utanıyorum,

Seni tanımadan önceydi mutluluğum,
Ben şimdi tanınamayacak bir haldeyim,
Birtek sana secde etmediğim kalmıştı,
Sana sevdiğim demeye utanıyorum...

Bu yaşamaksa yaşıyorum,ruhsuz işte
Sen gibi seveni artık istemiyorum,
Ne gururum kaldı ne eğilmeyen başım
Artık seni ne seviyor ne tanıyorum...

Dün sana sevdalıydım,yazık bu sevdama
Yazık senin için dökülen yaşlarıma,
Kışı erken getirdin saçlarıma,yazık
Ben artık sebi kalpsiz diye anıyorum...

Kalpsiz insanların yüreği han gibidir
Oradan da birçok kervan geçer gider
Kalpsiz hataların bir değil binbir tane,
Sen Cennette ben Cehennem de yanıyorum,
Kalpsiz öyle hallere soktun ki beni,sana
Sevdiğim demeye bile utanıyorum....
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Kanatsız Kuşum

Çok değil mi zulmün senin,
Bu kadarını ummayana...
Hiç yok mu öğüdün senin,
Nasihatını tutmayana..

Kanatsız kuş-umsun benim,
Derdini deme uç-mayana
Hoştur tadı özgürlüğün,
Hiç bir zaman tutulmayana...

En kötü huy-umsun benim
Tek kurtuluşumsun benim
Sen seni bende bulursun
Ben beni yanında senin...

Aşkı anlatma...
Bilmez,
Aşk masaldır
Aşk ateşinde yan-mayana...
                   2008
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Kara Gözlerin Kara Toprak Gibi

Kara gözlerine mi?
Kara toprağa mı gömülsem...
Karar veremedim!
Hangisi içine alır beni!
...
İçin içimde.
Saçın beni hayata bağlayan ip.
Hayatım bu kadar ince.
Hangi söz getirir bana seni!
...
Kara gözlerinde mi?
Yaşatırsın.
Kara toprağa mı gömersin beni...
Saçın beni hayata bağlayan ip.
11.01.2013
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Karar Ver

Bir anlık hayatı tercih et,
İstersen sev dünyayı  candan,
İster Hak yolunda cihat et,
Geç geçebilirsen canından...

Bitmez dersen güven servete,
Doya doya yaşa hayatı,
Gidebilirsen git Cennet e
Geçebilirsen geç Sır 'at -ı...

Yaşa Resül-ü Ekrem gibi,
Git gidebilirsen izinden,
Çulsuz İbrahim Edhem gibi
Geç dünyadan geçebilirsen...

Cehennem e giden yol belli,
Ya ateşiya huzuru seç,
Cennet'e giden yol dikenli,
Geçebilirsen bu yoldan geç...
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Kardan Adamın Şiiri

Bizim oralara kış bahar da gelir.
Beyaz renkte yağmaz karı lakin.
Üstünü örter o bastığımız çiçeklerin.
Çiçekler de küstüyse sevgililere
Ne gelir elden bende,
Kardan adamın biriyim...
...
Üşümem ben.
Düşünmeyen insanları gördükçe...
Kardam adam da olsam.
Üzülmem ben.
28.05.2013
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Karıncalar

(ANNEM'E )
Geçiyor zaman,zamanım geçiyor
Cesedimi taşıyor karıncalar..
Sene seksendokuz biri ağlıyor,
Sonra bir tabut gözümün önünde...
Etraf kalabalık ama yalnızım,
Sanki ben varım,tabutun içinde,
Kasım her zamankinden daha soğuk
Ölümün soğukluğundan da soğuk
Cesedimi taşıyor karıncalar
Maziyi hatırlıyorum böylece,
Geçiyor zaman,zamanım geçiyor...

Bir okul var gözlerimin önünde,
Bir ev,içinde beni bekleyenler
Bir hasret var:hasretlikten ötede,
Herşey canlanıyor,ölmüşler bile
Bir zamanlar yaşadıkları gibi
Sene ikibindörtbiri ağlıyor
Yine aynı yerde ve aynı yerde
Sonra bir tabut gözümün önünde
Ölü yine aynı yere gidiyor,
Aynı kabre,o suskun,ben suskun ve
Geçiyor zaman,zamanım geçiyor...

Sana doğru,hep sona doğru,anne
Cesedimi taşıyor karıncalar...
                                         18,01,2004
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Katili M

- Zaman AZALDI-
-Zaman Az- aldı-
- Yüreğimin yarısını-
-Bedenimin yarısını-
-Duygularımın yarısını-
- Canımın yarısını-
-Zaman değil, O aldı-
-Ben şimdi can çekişiyorum-
-Zaman değildi Katili- M-
Nokta.
-Hayatım- A...-
- Seni affetmiyorum... Y. AR'IM kadarım olamayan-
- Beni Y.AR'IM bırakan yinede-
23.08.2013
- Hep batmak isteyeceğine biraz da doğmak istemeli insan!
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Kayıp Hikayenin Şiiri

Bana sana gelen yol,
Yol sevgiden gelir...
Dikenlidir acıtır
Gelmek istesem.
Kanatır her tarafımı...

Sana bana gelen yol.
Yol gide gide gelir...
Gelmek istemez misin?
Hiç yola çıkma...
Yolun başında yolun sonunu bilemezsin!
...
Bu yolun sonu var!
Karanlık desem karanlık değil.
Aydınlık desem hiç ışık yok.
Ne güneşin, ne ayın...
Hükmü yok.
...
Yüzümün şekli nasıl düşünme!
Nasıl düşünmem yüzünün şekli.
Gözümün önünde bir dünya.
Kapatsam geride kalacak herşey.
Ve herşey yeniden başlayacak!
...
Bu yolun en güzel tarafı!
Beraber yürümektir oraya.
Beraber yürüyeceğin birisi olmasıdır.
Ben buldum o elin sahibini.
Bırakmam hiç. O beni hiç bırakmazsa!
...
Yasak kadın, yasaklı kadın.
Şiirin içine giren...
Ve şiirin dışında kalan kadın.
Yolun en sonu var Billahi
Gideceğim oraya.
Seninle ya da sensiz de olsa.
01.Ekim 2013
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Kdz Ereğli'de Bugün

Kuşlar gibi uçuyor yapraklar,
Uykusundan uyanmış çınarlar...
Ne güzel seyretmek rüzgarı.
15 Ekim sabahı Ereğli'de.
...
Kuşlar dallarına konuyor çınarların,
O dallarda beşik gibi sallanıyor...
Rüzgar ninnisini söylüyor,
Ben de duyuyorum.
15 Ekim sabahı Ereğli'de,
O ninniyle ben de uyumak istiyorum...
...
Özlemişim rüzgarlı havaları,
Ve bembeyaz karın yağmasını da özledim.
Buraya deli dalgaların sesi geliyor,
Uçan martıları görüyorum.
...
Oturduğum yerden düşünüyorum sonra,
Yuvası olmayanları,
Dallardaki kuşlar kadar bile...
Bursa'da yağmur sel olmuş mesela.
Sönmüş bazı evlerde yeni yeni yanmaya başlayan sobalar.
O insanlar şimdi ne yapar...
...
Sonbahar güzel,
Kış güzel,
İçeriden dışarıyı seyredene.
Sıcak yatağında yatana...
...
Öyle değil mi güzel Ereğli,
Hayat acısıyla- tatlısıyla yine yaşamaya değer.
İşte ben buyum,  bu duygulardayım.
15 Ekim sabahı Ereğli'de.
Bir yerinde yaşıyorum.
Kalbi atıyor şehrin.
Benimle birlikte.
15.10.2010
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Kelebekler Gibi Mi?

Elini tutamadığım
Gözlerine bakamadığım sevgilim,
Uçup gideceksin kelebekler gibi mi?

Yalan değildi sevgim,
Sevdiğim için sustum kaldım ya
Sen gitmek istediğin için gittin,
Sevdiğimi seni bilmiyordun...
Bilseydin neler değişirdi hayatımda
Uçup gideceksin kelebekler gibi mi?

Terkediyorum şimdi
Bir an seni mutsuz görmek istemediğim çin
Bu şehri
Ve seni
Birgün seni köprünün başında bekliyorsun sanayım,
Üzerinde gelinlikle
Gelinliğin kefenin  oluyor
Benide vuruyorlar
Yanında ölüyorum ya,mutluyum..
Oysa sen şimdi
Uçup gideceksin kelebekler gibi mi?

Ey güzel kelebek uç
Bensizliğe doğru
Ben sensizliği yaşayıp
Hergün öleyim şimdi...

Sevemem senden başkasını,
Silerim desem yalan kalbimden...
Yine de,
Uçup gideceksin kelebekler gibi mi?
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Kendimden Bir Kaçsam

Haydi, resmet bu anı ressam,
Haydi, bu anı yaz şair.
Ne resmedebilirsin
Ne sen yazabilirsin
Zira bu an geçti geçiyor...
Sense bu ana bakma bakamadın ki.
Bu anın tadını gökte uçan kuş biliyor.
O gördü güneşi batarken bulutların arasında,
Sense kendi dünyandaydın
O an...

21.07.2011
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Kendime Dedim Ki

kendime dedim ki,yok öyle
kaybolmaca
en güzel günlerin habercisi bahar..
hayattan yok öyle bu kadar çabuk
yorulmaca
dedim ki:yaşamaya bak yaşayacağın kadar

ne bu bahar aldatmaca
ne bu kuşlar,
ne bu rüzgar sesi..
ya sahile inmeli
ya çıkmalı bir yamaca...
söylenmeyen ne varsa
avaz avaz söylenmeli..
                       2008
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Kendimi Gördüğüm Aynada Sen Vardın...!

Sen ne adamsın,
Yürüyorsun karanlığa doğru...
Yürüyorsun,
Aydınlığa diyerek!
...
Hiç göremediğin aydınlığı,
Ya sana kim gösterecek...
...
Yürü, karanlığa. Karanlıktan gidilir belki aydınlığa.
Gerçek... Ne? , ki...
...
Sen ne adamsın.
Bembeyazın yok hayatında yeri,
Kirletmişsin.
Karanlık senden karanlık değil ki.
...
Dünya hep siyah ve beyazın üzerine kurulu...
Yok aslında başka renklerin hükmü...
...
Kendimi gördüğüm aynada sen vardın!
Aslında ben...
...
Bu ne saçmalık.
Kafayı yemek en lezzetsiz yemek.
...
Bilsen gittiğin yolun nerelere çıktığını,
İndiğini...
Bilsen gittiğin yolun nerelere gittiğini...
...
Yoksun bu oyunda yoksun...
Sen ne adamsın.
Yoksun bu oyunda dedikçe.
Hep bu oyundasın...
12.11.2013
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Kendini Getir Buralara

Bugün kendini getir buralara,
Çöle dönmüş buralar bahar gelsin,
Cevap verme,neden? diyen sorulara
Bir zaman,bir sevgilim vardı dersin
Kaç zaman geçti hala bekliyormuş....

Ben unuttum,o unutmamış dersin
İstersen sonradan çekip gidersin,
Bende kalırım buralarda yine
Eli boş,beyaz güvercin git yare
De,hala deli gibi seviyormuş...

De,gelecekse eğer,çabuk gelsin
Beklemeye tahammülü yokmuş de,
Bu defa elini çabuk tutsun de
Söyle ki Azrail 'den önce gelsin
Söyle ki bugün-yarın ölüyormuş...

Cevap verme,neden? diye soranlara
Bir kere daha göreyim seni de
Can vermeden başucumda,sade sen
Ve kainat gözlerinin içinde,
İnsanlar şarkımızı söylüyormuş...

Bugün kendini getir buralara,
Yeryüzünü getirve gökyüzünü
Doya doya seyredeyim yüzünü,
Çöle dönmüş buralar,bahar gelsin
İstersen sonradan çekip gidersin,
Bende giderim.de,söz veriyormuş....

                                            09,01,2005
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Kıpırtı

Bugün bir adım yok benim
Serseri mi yoksa divanemiyim...
Bu beklediğim ne?
Neyin nesi şimdiki bu karanlık
Karanlık içinde kalan sadece benmiyim..

Bugün benim bir adım bile yok
Adı yok bu sessizliğin ve gürültünün,
Gitmek istediğim yolun
Aksi istikametinde gidiyorum,
Hep ilerliyorum bir boşluğa doğru
Ve bir mezarlığa doğru da
İlerlediğimi biliyorum...
Orada  bekleyenler var beni
Belki bir kişi,belki milyondan çok
Ve hepsi,yaşayanlar da dahil
Kıyametin kopmasını istiyor
muşlar sanki!
Bende var mı kıyameti kopartacak yürek!
Ölüler gelmeyin üstüme
Ve ölülerden beter,yaşayanlar...

Bugün bir adım yok benim
Nereye gidiyorum böyle
Usulca ve karınca kadar sessiz
Bazende bir sarhoş gibi dengesiz
Hangi mezarlıkta son bulacak
Bu yürüyüşüm benim.
Hangi mezarlıkta son bulacak...

Bugün bir adım yok benim,
Serseri mi yoksa divanemiyim
Ölümüyüm,dirimiyim?
Vücudumdan bütün kan çekilmişte
Yok bende öyle mi? bir KIPIRTI...
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Kırık Kalpliden

Gecemde bana gündüz olmuştur,
Yardan vefa görmeyince
Ay’la yıldız sürgün olmuştur
Yârin yüzü gülmeyince
Ne dertlerimi anlatayım
Ne dert dinleyeyim
Bırakın beni, çekin ellerinizi yakamdan
Bir deniz kenarında martıları seyredeyim
İçimde çığlık koparken, sessizim
Baksam belki bakışlarım da erir
Geçip giderim ama fark edilmezim
Ben gün gün yârim karşımda erir…
Nerde bir oyuncağa ağladığım günler,
Şimdiyse oyuncak insanlarım bile var,
Vefa yoksa sevdiğin bile gider,
Yar bugün gülmez bana, sanki duvar…
Ben yürüsem ondan uzağa,
Kaçsam, kaçsam mahpusluktan
Hesap sorar bana, bense hesap vermem
Yar beni ben ölünce arar…
Nerem alçak nerem yabancı benim,
Nerem riyakâr, nerem eğri benim…
Duymuyorsun sessiz çığlıklarımı,
Yar nerede kalbimin yeri benim…
Beni bugün terk et, bir gün terk edeceksin
Gözlerime bakıp el gibi durma…
Bana da hak vereceksin, o gün yakın!
Sen neyin sesi ben neyin sesiyim,
Sevsem de sevmesem de ızdıraptayım…
Senden başka kendime bile öfkeliyim
Herkese düşmanım, herkese küs
Ömrümün baharı değil mi?
Bu vakit her şey uykuda
Ben başka bir âlemin kuytusunda
Yanımda yatansa yârin bedeni.
Al beni de götür rüzgâr,
Benim de duyulsun her yerden sesim…
Beklesin deniz kenarın da martılar
Belki yârimi bir gün terk ederim
Ey çocuk, ey deniz, duy beni ey rüzgâr
Aslında yâre diyecek bir sözüm daha var
Görme beni, yanındayken hissetme beni
Senden daha soğuk değil bu duvar…
Ben seni çok sevdim
Ben seni hep yücelttim
Ben senindim, şiirlerim senin
Yârim sen beni dinlemedin
Hem bana hem kendine yazık ettin…
Gidiyorum işte,
Kara gözlerin beni yoldan döndürmezse…
19.10.2008 gece
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Kırmızı,Her Yer Kırmızı

Bu neyin yanlızlıgı,
Bu keder niye,
Ne işim var ellerin ilinde...
Biliyormusun niçin üşüdügümü
Hasretten mi yoksa
Nefretten mi?

Siyah,simsiyah her yer
Elimde dolu bir silah
Seni mi vurmalı,kendimi mi?
Bilmiyorum...

Bu neyin cefası,
Niye ayrıyım senden,
Yaşıyormuyum şimdi ben sensiz
Biliyormusun nefes alıp almadıgımı...
Hakettimmi  ben?
Sensiz yaşamayı...

Beyaz,üzerinde beyaz elbisem
Gidiyorsun,Nereye?
Seni benden başka bekleyen mi var...
Biliyormusun?

Bu ayrılıgın
Bu vefasızlıgının
Adımları...
Kendine mi bana mı ceza veriyorsun...
Bu dügün mü,cenaze mi?
Söyle sen nereye gidiyorsun böyle?

Kırmızı,her yer kırmızı
Bir kırmızılıga sattın aşkımızı
Bir kurşunla bitirdin
Bilmiyorsun...

Öyle bir anda
Bitti ki bu sevda
Bitmez diyorken,
O benden uzaklara
Gitmez diyorken,
Öyle bir zamanda
Attın ki adımlarını
Yalanlayamadım
Ve hala bu  kararını
Anlayamadım...
Sen biliyormusun
Niçin ellerin oldugunu...

İbrahim Arslan
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Kısa Kısa

Sen birgün öldün,
Ben gün gün...
Senin kalbin güm dedi,
Benim ki güm güm...
Yine de sevemedin beni hiç.
Allah belanı versin...
...
Gitme demedim sana,
Gitte demedim daha...
Madem bir söz bekliyorsun kapıda...
Git...
...
Eğme başımı eğme öne,
Ben başımı göğe çevirmeyi severim.
...
Yıldızları göremezsin gece
Gökyüzü çatın değilse...
…
Gökyüzüne bakmadan göremezsin ayı?
…
Belki de bugün ölürüm,
Kim bilebilir,
Belki yarın da gömülürüm...
Kim bilebilir...

10.04.2012

İbrahim Arslan
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Kısa Kısa 2

Gül soldum dedi,
Kimse soldurdum demedi...
Şair öldüm dedi,
Kimse öldürdüm demedi...
...
Sana gelen sana geldi,
Bana gelen bana geldi...
O'na ne oldu?
Söyledi durdu türkümüzü...
...
Yazamadım seni bu kış,
Yaza kaldı,
İlkbaharı kaçırdım...
Sonbahara kaldı.

Yazamadım seni yazamadım,
Sen benim bir şiirim bile olamadın kadın!
...
Sen ağladın mı benim için!
Ben ağladım mı senin için!
Allah bilir de!
O'na neydi ikimizden.
Yaktı- yıktı ümitlerimizi!
06.03.2013

İbrahim Arslan
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Kısa Kısa 3

Nerdesin nerde?
Ne işim var benim...
Senin olmadığın yerde.
***
Orhan abi dinliyorum şimdi,
Ferdi abi sonra.
Al senin olsun bende ne varsa diyor...
İstemem mutluluk senden uzaksa!
...
Bir kaç gram efkar alsana benden,
Bana ağır geliyor artık...
Bende senden bir kaç kilo ağırlık alırım.
Fitleşiriz, ne dersin?
...
Görüyor musun?
Görmüyorsun.
...
Sevdiğim yazık olacak şu spagettiye!
Gir şu kapıdan hadi pat diye!
...
Gümbür gümbür geliyordu...
Sessiz sessiz giderken!
O da kendini avutuyordu,
Bende?
Yanarken kül oluyorduk...
...
Aynı ateşte yanmaya razı değilsen!
Aynı yastığa da baş koymayacaksın...
...
Susuzdum.
Sula beni,
Gözyaşını dökmeden...
...
Hakimsen hükmünü ver ama,
Kararını açıklamak sonraya kalsın!
...
Davacı benim,
Sende davalı...
Hakim hayat.
Kader ikimizin de avukatı...
05.07.2013
 (Yazmaya devam edeceğim dostlar- 2 dakika kahve molası)
***
Kısa kesiyorum,
En kısadan.
Seni seviyorum,
Be kadın!
...
Hiç sözünü tutmuyorsun diyor...
Ben hiç söz vermedim ki...
Tutsam!
...
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Bir balık gördüm,
Koridordan sağa döndü,
Müdürün odasına girdi...
...
Şah kurum kurum kuruluyordu.
Vezir ensesine vurmadan önce!
...
Osmanlı olsaydı
Padişah şimdi 6. Murat'tı...
At- avrat- Pusat'tı.
...
Aaaa Antonio,
Aaaa İbrahim...
...
Ne alaka demeyin,
Bir alaka kuramadıysanız?
Bu şairin sorunu değil...
...
Ey şair.
Biliyorum O'na bu şiir.
O Gül'e...
O okumuyor da ben okuyorum lakin!
...
Sen beni affet... Affet beni Sen...
Biliyorum çok hata ettim.
Sen sadece birazını gördün.
Özür diliyorum senden...
...
Erkek ölen eski eşinin mezarı başında,
Üç Elham, Bir Felak okudu...
Sonra yeni eşinin koluna girdi.
Eski eşi bağırıp- çağırıyordu yukardan!
...
Bir daha dünyaya gelsem.
Senle bir daha evlenmezdim...
...
Üç kadın vardı...
Üçü de birbirini çekiştiriyordu...
İkisi yan yanayken!
...
Bir reklamla iki Reklam arası şimdi,
' Türkcelle bağlan Vodafon(e-'a')
Gün gelir bakarsın olur mu olur!
...
Sevdiğim bu şiirler sana değil,
Ben Angelina Julia'ya yazdım aslında.
İster oku- ister okuma.
Brad Pitt okumasın yeter...!
05.07.2013

İbrahim Arslan
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Kısa Kısa 4

...
Bu şiiri,
2013 yılında yazmaya başladım.
2014 yılında bitti...
Salı yazmaya başladım.
Cuma günü bitti...
...
yok benim dayım.
ırmağım, dağım.
hatta ayım.
...
1. kıta 2013,
2. kıta 2014,
3. kıta 2013,
4. kıta 2014.
Yok böyle bir şiir.
Şiiri yazarken geri sayım başlamıştı.
Bittiğinde 'Cumadayım'
...
ev bekler hanım.
ev ister benden.
kervansaray.
kulübe bile alamadım.
Çok yaşa 'galatasaray'
O Fenerbahçe'yi tutar...
...
alırız canım,
ev de alırız, arabada.
Nasıl alacağımızı,
hiç bilmiyorsamda...
re re re, ra ra ra.
Fenerbahçe çok yaşa!
...
okum yok var ama yayım.
ava hiç çıkmayan avcıyım.
hakimi olmayan savcıyım.
sağdan sağdan giden solcuyum.
kime gidecek bakalım oyum.
...
Oyun içinde oyun var,
devlet içinde devlet.
ayakkabı kutusu içinde soba borusu!
daha gider bu muhabbet.
safları sıklaştıralım cemaat.
Şiir cuma günü biterse böyle olur.
Salı bitseydi 'hindi' girerdi şiire.
glu, glu, glu, glu diye giderdi.
...
hani yok mu çayın.
seni gidi hayın.
yok mu hiç olmazsa suyun.
kurudu mu benim gibi kuyun!
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...
Mümkünse senle,
cumadan cumaya görüşelim.
Ama bu cuma görüşmeyelim.
Bundan sonra ki cuma başlayalım.
...

2013 yılında başladım.
kısa kısa yazmaya...
uzun uzun oldu.
2014 yılında bitti.
Yine de derdimi tam anlatamadım.
...
iyi günlere bakılırsa.
kötü günlere gidiyor ülke.
Kötülere bakılırsa.
iyilerin kaybetmesi yakın.
...
sözlerimde giz arama sakın.
yoluna giden iz arama sakın.
beni de arama, sorma
ben kendim, kendimle yaşarım.
yuvarlanırım, amuda kalkarım, takla atarım.
...
kemal'e erdi yaşın. Ayıp
kılıçları kuşanmışsın.
madem Tayyip adın...
herkesten tayyip olacaksın.
Vakti gelince de...
siyaseti bırakacaksın...
Şiire siyaset girmese, artık şiir tat vermiyor hani.
...
Ey cemaat.
haram yemeyin.
demez oldu cuma günleri imam.
O da yiyor belki de, utanıyor.
Söyleyemiyor belli ki anasını satayım!
...
çukurda hep bir ayağın...
yaşın kaç olursa olsun...
Ölmem deyip.
Azraille pazarlık mı yapacaksın...
Cennet var, cehennem var.
da demiyor.
...
Hala gelmedi tavşan kanı çayım...
İmamın abdest suyu gibi olsun...
Salı günü istedim...
Cuma oldu hala bekliyorum.
...
Bugün git yarın gel.
13'ü geç 14'e gel...
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Her kim olursan yine gel...
gel ama bir kere daha düşün istersen.
burası Türkiye.
Suları soğuktur hem kaynar!
...
Son kıtaya geldim nihayet.
Aman dost kalalım senle.
Hiç duymasın bizim hanım...
Ben uzayayım...
hadi sen de uza.
Yeni yıla benle girme...
Bu Cuma günü de es geç beni.
Bozulmasın hiç aile saadetim :))
...
benden başkası olsa.
sana böyle iyi iyi yazmazdı.
kötü kötü yazardı.
seni hiç ürkütmezdi.
sana uzak değil,
daha yakın olurdu.
falına bile bakardı.
Ama ben.
O bildiğin erkeklerden değilim...
31.12.2013 'de yazılmaya başlandı.
03.01.2014' te anca bitti...

İbrahim Arslan
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Kim Kazandı?

Bir senden öldü,
Bir benden öldü bugün.
Yarın oldu
Bir senden öldü,
Bir benden Öldü...
Böyle gitsin gitmesine de.
Kim Kazandı?
2012 Aralık

İbrahim Arslan
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Kirlenmek Güzel Midir Kirli Kadın 1

Geçtim önünden görmedin mi beni!
Defalarca içimden geçen...
Biri duyar diye dua etmekten korktuğum.
Ben seni sevdim.
Sevdiğim için sustum.
Sen hiç susmuyorken!
...
Ben senin işte o halini sevdim.
Ben sevdiğim için mahkumdum.
Aşk hapisanesinin tek mahkumu bendim.
...
Susturma beni bugün.
Bugün sen sus.
Oyununu olsun oyna benimle.
Küçükken oynadığımızın.
Ben baba sen anne!
Oyununu olsun oyna benimle bugün.
Hiç kirlenmeden yine...
...
Sev beni masustan bile olsa.
Ben böyle kirli bir sevgiyi bile haketmiyordum oysa!
...
O kadın!
Ey o kadın.
Geçtim önünden görmedin mi beni.
Kimseler yangınımı söndüremedi.
Sahi hiç görmedin bile mi yanarken...
...
Bu yarama ilaç seni dediler.
Kimileri de o ilaç sana yaramaz!
...
Haydi git hayat kadını! (hayatın kadını)
Git ey o kadın...
İsteseydim çekerdim bile seni, senin hayatından!
Kirlenmek güzeldir dedin ve kirlendin öyle mi?
11.06.2013

İbrahim Arslan
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Kirlenmek Güzel Midir Kirli Kadın 2

Sana baktığım da, gözlerinin içine.
İstanbul'u görüyorum...
Kirli sokaklarını.
Kara bulutlar toplanıyor tepesine.
Sen ağladığında.
Ben ıslanıyorum.
İstanbul ıslanıyor.
...
Simitçi simitini satıyor.
Bende bir cami gibiyim.
O büyük kentin için de bir cami gibi.
Gece- gündüz bomboşum. Lakin.
Cuma günü, bayram namazlarında
Ve kandil gecelerin de dopdolu!
...
Bomboş ve doluyum.
Senin gibi ey kadın.
İstanbul gibi.
...
Ramazan ayı geliyor.
Bu ayı çok seviyorum.
Sen en çok bu ayda uğrarsın yanıma,
Biliyorum.
Bu şehir yaptı seni günahkar kadın.
Sen değil bu şehir suçlu.
...
İkimiz de
İstanbul kadar günahkarız.
Biliyorum.
Ve bu yüzden İstanbul'u çok seviyorum.
Bizden biri...
...
Güvenme ey İstanbul Camilerine.
Yanacaksın belki de cehennem'de!
...
Kirlenmek güzel miydi kadın!
Bunun cevabını İstanbul biliyor...
11.06.2013
***
Sen yangın olsan, sönmek bilmezsin!

İbrahim Arslan
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Kirli Sularda Yaşayan Balık

Ben hayatın oltasına takıldım
Hayat saçımdaki akımdı...
Ve bayat ekmeğim.
Kaçmak istedim
Kaçamadım.
2 Gol attı.
2 golde ben kendi kaleme attım...
4- o bitti maç.
O tok ben aç.
Rüyamda cennet nimetleri yedim.
Son hızla cehenneme giderken...!
Hayat ben balıktım.
Ne de olsa bir gün oltana takılacaktım.
Ama yarın olsun, bırak beni...
Beni ağından bırak...
Hayat beni senin uzağına at.
Varsın lağımda yaşayayım...
...
Sağımda- solumda insan zebanileri.
Ortada kaldım, hayatın tam orta yerinde
Ya Cehenneme itecekler, ya cennete beni.
Ben vermem hesabı ölünce,
Hesabımı versin hayatımın sahipleri...!
...
Biz kirli sularda yüzen temizleriz. Şimdi sen söyle temiz miyiz kirli mi? ?
 2012

İbrahim Arslan
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Konuştuğun Kadar Konuştun

Konuş ve hiç susma,
Sonuna kadar hakkını iste
Alıncaya kadar kuruş kuruş...
Ve sonra sus,hiç konuşma...

İkiyse dört iste
Hatta ikiye sekiz al
İşte böyle böyle başlar
Cemiyetlerde kokuşma...

Pis pis sırıt
Alacağın kadarından fazlasını alınca
Elbet kalpten olur
Sonunda tokuşma...

Paralının yanında ol
Yolun bu olsun
Parasızla dostluğu boz
Sadece hayatla bozuşma

Başını önüne eğ şimdi
Dünya hayatıda neymiş
Asıl öldükten sonra  var
Bir büyük duruşma...

Elin ayağın yeter
Burada ifade vermeye
Konuştuğun kadar dünyada
Konuştun.Artık hiç  konuşma...
                                          27.02.05

İbrahim Arslan
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Koparsa Kopsun

Kopsun kıyamet kopsun
Böyle öleceğime,
Yapayalnız,birbaşıma
Hep beraber ölelim...
            19,04,2010

İbrahim Arslan
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Korudum

Seni bütün korktuklarım dan korudum...

                            Sen masaldın!
Herkese yasaklı,bana yasaldın...
Seni yağan yağmurdan korudum,
Olan bana oldu elinde kurudum..

                           Sen yalandın!
Bir yaraydın,hep beni yaraladın.
Seni kardan,çamurdan korudum..
Düşe kaldım yolunda yoruldum..

                           Sen karaydın!
Ama beni karaladın,kendini akladın
Çıktın gizlendiğin yerden oraya beni sakladın!
Seni aydınlıktan karanlıktan korudum
Ben senin yüzünden huzurdan kovuldum...

                             Sen karşıydın!
Bense senin hep karşındaydım,
O kadar yakındım ve sen hiç görmedin
Sen hatırlamadıkça ben unutuldum...

                              Sen vardın!
Yaşıyordun her şeyin farkındaydın
Belki feleğin çarkındaydın..
Ben var ya ben! seni nelerden korudum...
Ölüp gittim nihayet kurtuldum...

Seni ben bütün korktuklarından korudum...

                                                 2010

İbrahim Arslan
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Koşturmaca

Herkes bir koşturmacanın içinde,
Sen bu koşanların içinde neredesin.
Kalabalıklar arasında yalnız dolanırım
Avare.söylesene sen bu dünyanın neresindesin?

Banada bir hayat biçinde yaşayayım,
Dilim dediklerinizi desin,
Yalanlarınızı bile alkışlayayım.
Tek bilen varsa aradığımın yerini söylesin.

Ya ben yanılmışım,ya hayat çok gerçek
Bir defalığına azrail gelsin alsın canımı...
Sonrası ya cehennem ya cennet.
Yanında,başucunda banada yer verirmisin?

Kim varsa bu bulmacanın içinde,
Bulmacanın ya da bulmamacanın içinde,
Kalk gidelim,kaybolmanın vaktidir..
Buldum diyordun ya benimle gelirmisin..

Yaşama sımsıkı bağlanma demedim mi sana
Bazen saatler ayrılığı çalar
Ayrılık adamı paramparça parçalar
Hayatta kaç kez ayrıldım sevdiklerimden,bilirmisin?

Zehirim yada şerbet, ne farkeder.
Hadi beni de bir yudumda içinde
Bir yudumluk canımı vereyim size
Verebilirseniz sizde bana bir yudumluk hayat verin...

Herkes bir koşturmacanın içinde,
Bu neyin telaşıdır anlamıyorum
Karanlıklar içinde bocalıyorum
Biri hayatıma güneş gibi girsin..

Hadi bekliyorum seni keder içinde,
Hadi ben ölmeden bir defa geliver.
Biri o şarkımızı söylesin
Gözlerimi yumayım,açmayayım...
Yanında,başucunda can vereyim
Ah sevdiğim..
Ya ben yanılmışım ya hayat çok gerçek
Sende bana son yalanını söylermisin..
Artık...

İbrahim Arslan
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Kumar-Hane

kumar
hane
bir masa
etrafında
adamlar
kağıtlar
ellerinde
memleketi
kurtarıyorlar..
bazen
kuruşun
hesabını
yapıyorlar
bazen
kurşun
atıyorlar
yuva
yıkmanın
türk-çe de
karşılığına
kumar
diyorlar.
çaylar
gelsin
yahut
gazozlar
gece
olduğunda
herkes
evinin
yolunu
tutar
bekler
çocuk
babasını
uykuya
dalar...

saçını okşar baba çocuğunun,
yanaklarından öper
sabah işine gider
akşam yine adımlarına
söz geçiremez
bekletmaz arkadaşlarını,
tadı başkadır oyunun
adı KUMAR...

oysa arkadaşları
onu o masada satar,
satar ki görülmez
anlayamaz garibim
daha ne diyeyim
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oyun biter
adam,yine çocuğunun rızkını
masaya atar,
beklesin evde çocuk
babam erken gelir diye,
ve sütünü içsin uyusun...

kumar-hane,ah kumarhane
şu kumarı icat eden adam
kumarlar bittiğinde
yine sana küfür ediyorlar...
                        nisan 2005

İbrahim Arslan
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Kupkuru Bir Ağacım

kupkuru bir ağacım
uçsuz bucaksız bir yerde, yalnız

benim bildiğim bu dünya
sadece iki karış
ve iki karış için
insanlar birbirlerini yiyorlarmış

kaç yolcu uğurladım
kaçı meyvamdan yedi
kaçı kopardı dalımı
kaçı bir damla suyu esirgedi...

yıllar geçti,işte yaşlandım
uçsuz bucaksız yerde, yalnız
kaç bahar gördüm,kaç kış
rüzgarlara direndim
oysa direnmek boşunaymış
benim bildiğim bu dünya
sadece iki karış
ve iki karış için
insanlar birbirlerini yiyorlarmış..

ne suyum kaldı
ne toprağım,artık
kupkuru bir ağacım
kupkuru ama
ağaç olmaktan
hiç utanmadım
ya nefes alıpta
kupkuru olanlar...

İbrahim Arslan
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Kurudum

kurudum,

sevgiyle akarmış nehirler,
sevgiyle açarmış çiçekler,
sevgiyle başlasa her yeni gün
sevgiyle bitermiş ömrün...
bense hiç akmamış bir nehir,
şerbet yerine sanki bir zehir.
kanım çekilmiş vucudumdan
kurudum...
bir ağaç zannederdim kendimi,
ağaç bile olsam şimdi,
kupkurumuştum...

sevgiyle başlayan kelimeler,
sevgiyle tutulan eller,
sevgiyle yanan ateşler,
o ateşe su mu işler.
yansan bu ateşte
olur mu külün?
günahı varmı bir gülün
susuz,sevgisiz kalmışsa,solmuşsa...

bense tazeyken koparılan dalından
sonra hayata küsen şair..
olamadım Münker-Nekir
yaşayan cenazelerin başında
affedin Akifler,Necip Fazıl'lar
olamadım yolunuzda..

en verimli çağımda,bu genç yaşımda
ne çabuk yoruldum.
kestiler kolumu yahut dalımı
meyva vermeden kurudum,
kurudum...

utanıyorum..
hayata sevgiyle açmadığım için gözlerimden...
30,06,2007

İbrahim Arslan
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Kusmak İstiyorum +18

İneği sağa sağa,
İnekte süt bitti.
Sütsüz kalan inek,
Yine doğaya gitti...
...
Asgari ücretli adam.
Üç çocukta diretti,
Talimat Başbakan'dan.
Kadın dokuz değil beş doğurdu,
İkisi başka adamdan...
...
Lakabı abaza olan biri,
Doğada gördü ineği,
Daha fazlasını demiyor dilim.
Dağda yetişen Tarzan yapmazdı.
O adamın ettiğini.
...
Aydan diye bir kız vardı...
O da yazdı hep edepsiz edepsiz.
Ben aydan, marstan olamam belki...
Ama yazılmalı bunlar, yazılmalı bu şiir.
Dünyada olup bitenleri...
Dünyalıyız madem.
...
Bir adamı üç adamla aldattı,
Zamane kadınlarından biri.
O adam üç kadınla o kadının yatağında yattı.
Adamda ve kadında.
Kabarması beklenen bir ar damarı yoktu...!
...
Zaman iğrençti bu zamanda.
En çok satan  'Zaman'
Yine de düzeltemedi zamanı.
En çok okunan gazete ise,
Haydar Düman'li Posta'ydı.
Ve bir de AMK diye spor gazetesi vardı.
Dünyada bir gazeteye koyacak başka isim yokmuş gibi...
...
Adamın bir adam karısı varmış meğer,
Kadının birinin bir kadın kocası...
Yakın zamanda.
Bunlar çocukta yapacaklar birbirlerinden!
...
İnek akşam yine süt verdi,
Dili var da yok bu garip ineğin.
Ve bir köyde, bir baba!
Karısının kızıyla ilişkiye de girdi!
...
Taşlamalık insanlar çoğaldıkça.
Yer yüzünde tek taş sadece kuyumcularda kaldı!
İdam diyorlar ya idam!
Aps ile gelmeli, ve bu adamları
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On kere asmalı!
...
Zaman aldı her gün evine.
Adam bir gün gazetenin manşetini bile okumadan...
O böyle dinini kurtaracak.
Diğerlerimiz Posta'nın açık sayfalarında.
Nereye gidiyor bu zaman böyle diyecek...!
29.11.2012

İbrahim Arslan
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Küçük İnsancıklara

Cebimden çıkarıp çıkarıp yiyorum,
Küçük küçük insancıkları...
Ben bir terziyim.
Ne kadar çok elbise diksem de,
Giyindiremiyorum çırılçıplakları...
10.01.2012

İbrahim Arslan
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Lal Veda

Yırttım, yırttım, attım...
Senden kalan her şeyi.
Seni atar gibi attım.
Çöp sepetine...
***
Ne varsa senden bana
İyi- kötü hatıra,
Yaslandım koltuğa,
Unuttum...
Elveda.
Hiç olmayan sevgili elveda!
…
Hep mutlu kal.
Bu sana son vedam, lal vedam olsun.
Hiç duyma beni
Hiç bilme!

İbrahim Arslan
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Leyla Mecnun

Ve Aşk kör etti beni...
Dedi Mecnun.
Ve Aşk beni 'Sen' etti...
Dedi Leyla.
...
Aşk,
Tek kelime,
Ve ne kelimelerle vurur adamı/ kadını...
Bu tek kelime ile dönersin gittiğin bütün yollardan!
...

Leyla ile Mecnun vardı bir zaman aşkın elinden tuttuğu,
Aşkın elinden çekmediği kalmadı hem de,
İkisinin...
...
İki yürek bir olur mu?
Bu iki yürek yanar mı başka yerde.
Ateş suyu yakar mı! Ve su ateşe teslim olur mu?
...
Bu aşk beni 'Sen' yaptı,
Dedi Mecnun...
Bu aşk beni 'kör' etti,
Dedi leyla.
...
İki yüreğin yüreğine yenilmesinin adıydı,
Aşk.
Ve bir elma gibiydi tadı...
Cennetteki bir ağacın meyvası olan elma!
...
Bir güne uyandı Mecnun.
O gün de Leyla yoktu...
Bir güne uyandı Leyla ya da,
O gün de Mecnun yoktu...
O gün bitmedi işte, o gün başladı bu aşk o gün!
...
Yürek yanmadan, kül olmadan yana yana 'Aşk' başlar mı?
...
Herşeyden vazgeçtiğinde bir tek O'ndan vazgeçemeyeceğini bilyordu Leyla/Mecnun...
Ve O'ndan da geçtiğinde gerçek 'Aşk'ın başlayacağını...
14.05.2013

İbrahim Arslan
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Malayani

Gizli duyguları daha ne kadar gizleyebilirsin
...
Mühürlü sandığı açtım
Dilimdi o sandık
...
Utansam da, anlasanda, anlamasan da…
Yazacağım mühürlü sandıktakileri...
...
Seni sığamayacağın bir yere sığdırmak gibi bir hataya düştüm
Aslında ben sana, sığınmak istiyordum
Limanına sığınmak istediğimdin…
Gemiydim…
...
Bazense sana liman olmam gerektiğini anladım
...
Kolundan tutmak isterken
Sendekinin kanat olduğunu gördüm,
Uçmak isterken sana, yere çakıldığımı gördüm...
...
Körken sana gör dedim...
Kör değilken, sana gösterdiğimi
Hiç kendimin görmediğini gördüm...
...
Kelimeler yetersiz mi?
...
Ben beş kelimeyle konuşmuşum sen yirmi
...
Seni hiç anlamamışım
Sen beni hiç anlamamışsın
...
İkimizin dünyası farklı
Bir kapıdan girince o kapıyı kapatıp
İkinci kapıya gitmemiz gerektiğini
Ama ikinci kapıyı açmaya cesaretimizin olmadığını
Sen kendi kendine yutkunmuşsun,
Ben kendi kendime…
...
Saklambaç oynamışız hiç saklanmadan
…
Malayani diye geçer hepimizin ortak düştüğü durum...
Malayaniyle zaman kaybetme!

04.02.2012

İbrahim Arslan
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Masallarla Dans

Pinokyo'yu ben öldürdüm...
Kara kışta odunumuz bitmişti.
Dün akşam.
Oduna nacağı tam vurarken dile geldi...
Keşke söylemeseydi,
Pinokyo olduğunu.
Ben de vicdan azabı çekmeseydim.
...
O kurt Bendim...
Pamuk Prenses'i afiyetle yedim...
Eti güzel değildi...
Avcı ameliyat etmeseydi...
Etinden zehirlenip ölürdüm...
...
Hansel ile Gratel'i bilirsiniz ya...
O Cadı bendim...
Onlar beni fırına atmadı.
Ben onları attım...
Pişman değilim.
Çok yaramaz çocuklardı.
Ne böğürtlen seviyorlardı, ne et yiyorlardı...
Açlıktan öleceklerdi. Ben öldürmesem.
Her gün erimelerine dayanamıyordum.
Kemikleri sayılıyordu.
Canıma tak etmişti.
...
Bendim Kül Kedisi'nin üvey kardeşleri.
Öz olsaydım öz kardeşleri yapmazdı,
Yaptıklarımızı...
Sürtüklük varmış mayasında...
Biz sevdik o aldı...
Sevdiği adamı da öldürdük onu da!
Ayakkabı benimdi o Prenses'in denettiği...
O değiştirmiş kendisininkiyle.
Nasip, kader demedim...
Bizim olmadıysa Prens.
Onun da olmasın dedik...
Zincirlikuyu'da yatıyor biri,
Biri Piyer Loti de...
Üvey Annemize vasiyetimizdi,
Prensin yanına göm bizi...
Kül Kedisi'nin yanına gömdü...
Şimdi kabirde temizlik yapıyor yine garibim.
...
Hah hah ha.
Bendim O evet bendim...
Bütün masal kahramanlarını toplayıp...
Sıra dayağına çekeceğim hepsini.
Masallardaki dünya ile misket oynayacağım.
Bilhassa Deniz kızını yakalarsam,
Onu da bir kaşık suda boğacağım.
19.03.2013
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İbrahim Arslan
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Mavi Gölün Kızı

Yine orada,
Mavi gölün kızı...
Görmüyor beni.
Yukarısında, sağında, solunda, aşağısındayım...

Her sabah gelirsin.
Yüzünü yıkarsın
Mavi gölün suyuyla,
Bırakıp gidersin sonra buraları.
Beni bırakıp gidersin.

Sensiz hüznüm vardır satılık,
Sensiz ne bağım- bostanım.
Sensiz elma vermez bana elma ağacı.
Güneş yakar, kış soğuk.
Sensiz mavi mi bu göl,
Masmavi mi sanırsın gökyüzü...

Ben ömrünü bitirmekte olan biri,
Sen gençlik çağının delisi,
Hoplayıp- zıplarsın, çiçek toplarsın.
Papatya toplarsın, koklarsın.
O başkalarının ayağıyla bastığı.

Seni izlemek bile güzel.
Mavi gölün kızını.
Yüreğimin sızısı.
Keşke cennetim- vatanım olsan.
Sarılsam.

Yine oradasın.
Mavi gölün kenarında,
Bu sabahta yıkadın yüzünü, bu sabahta....

Ey güzel,
Sevdiğin var mı sevdiğin?
Benim seni sevdiğim gibi.
Senin de sevdiğin...

Mavi göle anlat,
Mavi göl ikimizin de sırdaşı
Mavi göl şahit,
Mavi göl saklayacak, gün gelecek
Cesedimi...

Bu dünya da yaşayıp,
Senin benim olmaman ne acı.

Mavi gölün suyu hiç bitmeyecek merak etme!
Gözyaşlarımla ısladığımdandır belki...

30.10.2012

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mavi Gözlü Atatürk Ağlamasın!

Neşet'ler ne şartlarda yetişir oğul..
Gittiler teker teker ne türkümüz kaldı,
Çanakkale şimdi olsa geçilir oğul...
Öldük tek tek, ne bir tek Türk'ümüz kaldı...
...
Bu vatana her tohum ekilir oğul.
Kala kala elimizde tohum Türklüğümüz kaldı,
Çektiğimiz bu çile binlerce yıldır çekilir oğul.
Artık çekmeye ne dermanımız ne mecalimiz kaldı..
...
Ey oğul: Ey kara saçlı, kara gözlü oğul...
Verme dünyaları verseler de Türklüğümüzü
Sahip çık! Sahip çıkamadıklarımıza oğul.
Ağlatma kara toprakta yatan mavi gözlü Atatürk'ümüzü...
05.10.2012

İbrahim Arslan
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Medet

Sana ne benim derdimden ey ışıklı şehir,
Verdiği bir damla su varsa dünyanın zehir…
...
İnsan her aradığını bulurmuş derler değil,
Ne varsa bulduğum benim aradığım değil…
...
Yarab, çıkılmaz yollara daldım beni çıkar
Beni artık ne bu sular, ne bir imam yıkar…
...
Bak ben de şu cami avlusundaki garibim
Medet el açtığım, sadece senden diledim…
...
Yok. Dünyayı verseler de bana, dünyada yok
Uyusam bulmak için uyusam, rüya da yok…
...
Sana ne benim derdimden ey ışıklı şehir,
Git ey haşere beynimden, başkasını kemir…
...
Sualler var bu suallere sualler cevap,
Öyle günahlar var önümde işlesen sevap…
06.07.2009

İbrahim Arslan
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Mevla Varken

Mecnun'u gördüm,mevlaya bağlanmış
Ne keder kalmış,ne tasa, ne sancı
Onlar ki gerçek aşıktı yalanmış
Ne aşkı kalmış,ne aşka inancı...

Dünyaya küsmüş,Leyla'ya da küsmüş
Ne dert kalmış,ne üzüntü,ne acı
Anlamış hakikatı,mevla varken
Her aşk acıymış,her aşık yalancı...

İbrahim Arslan
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Mevlana'm

Mevlana'm bir garip aşka tutuldum,
Dönerim Dünya gibi bahçesinde...
Güneş gibi,ay gibi tutuldum,
Görürüm rüya gibi,yalansa gerçek ne?

Mevlana'm şimdi bir yerde unutuldum,
Boşluk boşluğa düştü bendeki boşlukta...
Ben hep hatırlandığımda unutuldum,
Yokluk yokluğa düştü bendeki yoklukta...

Mevlana'm bendeki ben'den işte kurtuldum,
Bir büyük ateştim külüm kalmadı...
Hamdım şükür hamlığımdan kurtuldum,
Bir bülbül değilim gülüm kalmadı...

Mevlana'm yine öğret ki huzurdan kovuldum,
Huzursuzlukta huzur bulmayı öğret bana...
Öğret ki Şeytan'ın bile kapısından kovuldum,
Şuursuzlukta şuur bulmayı öğret bana...

Mevlana'm tek Sen'sin kurtuluşum,
Nefsimi benle kabul etmediler...
'Ne olursan ol,gel'dir' kurtuluşum
Gel diyen yine Sen'sin dediler...

Mevlana'm SEN sönmeyecek Güneş'sin,
Penceremi açtım karanlık odama ziyan girsin...
                                         20.01.2008

İbrahim Arslan
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Mevlana

Hangi yola girdimse,baktım ki
Yollar sana döndüler...
Kaybolup gitti sandığım adımlarım,
Gölgemle sana döndüler...
Anladım ateşinde bende yanacağım...
İtirazlarım bana döndüler...
Dergahına kadar geldim
Kovmassın bilirim...
Günahlarımla, sevaplarımla ben
Elim ayağım sana döndüler...
Ham'ım pişmeliyim,
Kabul et ki insanım diyeyim..
Hoşgör benide
Dediğin gibi olamadım...
Hergün bin defa döndüm..
Son defa sana döndüler
Aklım iz'anım...
Sana dönmeyenler gördüm ki söndüler,
Bugün bütün insanlık sana döndüler..

Her zamankinden daha çok özlem var sana..
Her sese karşılık veren; eşşiz insan Mevlana
                                                 25.03.2008

İbrahim Arslan
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Mevlana Gibi Ya da Ey Can!

İyi bil ki dost dostun ne verdiğine bakmaz,
Bil ki dost dostun ne uzattığına bakmaz...
Ey Mevlana sen mevlanı buldun, dostunu...
Bu ayrılık niye? Dost dosttan ayrılamaz.
Dost kara toprakta yatsa bırakıp ey Can!
Bil ki dost olan ordan başka yerde yatmaz...

16.03.2012

İbrahim Arslan
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Mevlana Olmak Ne Zor

Şems mi garip Mevlana mı?
Şems mi gitti Mevlana’dan,
Mevlana mı gitti Şems’ten
Bir gariplik var ki,
Hiçbir garipte yok
Şems’in sevgisi kalbini doldurmuştu…
Ve Mevlana’nın Sevgisi’yle kalbi dolmuştu...
Bu ayrılık niyeydi o zaman.
...
İki kalp düşünün
İki aynı can
İki aynı düşünce
İki aynı sevgi
Hiç mi ayrıları yok
Ayrıları yok ama ayrılıkları var…
...
Seven terk etmez ki,
Zaten hiç terk etmedi Şems
Mevlana hiç terk edilmedi…
Ebedi vuslatın olduğu yerde
Onlarınkine ayrılık denmezdi.
...
Ağladı mı Şems’e Mevlana
O ki Tebriz den gelmişti O’na,
Anlamadıkları,
Mevlana sadece Şems’e ait değildi.
Anlamadıkları,
Şems olmasa Mevlana olmayacağıydı…
...
Şems bir sabah Şems’e doğmayacaktı anlaşılan…
Şems Şems’e yeterince doğmuştu…
...
Peki, kim kıydı bu sevgililere
Her şey tecelli etmesi gerektiği şekilde tecelli ediyordu belki…
...
Yumdu Şems gözlerini…
...
Mevlana olmak ne zor…

26.07.2011

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Meydan Karanlıklara Kaldı

Güneşi bu ülkeden sürdüler.
Meydan karanlıklara kaldı.
Gökyüzünden yıldızları söktüler.
Meydan karanlıklara kaldı!
...
Ziyaya düşman oldular, karanlığa kul.
Aynalar yalan söylemzdi, hani  şarkılar.
Hani şarkılar, o şarkılar doğruyu katletti!
Bir gece yarısı seni tek başına bıraktı.
Kötülerin içinde (kötülüklerin içinde)
O şarkılar ki bugün bize hitap etmemekte.
Karanlıklar bayram yaptı.
Meydan onlara kaldı!
...
Birden gök gürledi, gökyüzü başıma yıkıldı.
Cinler başımın tepesinde cirit attı.
Yıldızsız gece de yıldızlar halime ağladı.
Sen gelmezsen kimler gelir ki.
Umudumdun. Söylesene hangi sözünü tuttun...
Sensiz kalınca sessiz sessiz ağladım.
Karanlık bir gece, ziyasız kaldım!
Benim bu halime karanlıklar güldü.
Meydan onlara kaldı, sadece onlara...
...
Güneşi idam ettiler,
Meydan karanlıklara kaldı.
Yıldızları denize döktüler.
Meydan karanlıklara kaldı...
...
Aydın dediklerim aydınlığa düşman!
- Günaydın, günaydın dediler.
- Söylesenize hangi gün Aydın!
Bir güneşim vardı benim.
Onu bu ülkeden sürdüler.
Yetmedi idam ettiler.
Karanlıklar sevinin, zafer sizin...
Sabahı olmayan gecelerin.
Çalsın karanlıkların zafer şarkısı.
Meydan karanlıklara kaldı!
...
Karanlıklar, karanlıklar!
Bugün size mahpusum.
Güneşi bir daha göremezsem.
Sizlere kabusum...
Ziyaya düşman oldular,
Karanlığa kul!
Aynalar yalan söylemezdi...
Hani o şarkılar.
O şarkılar doğruları katletti!
1999 Yılı (Belki 1998)

İbrahim Arslan
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Milat

Dün 'bugün' yarındı,
'Milat'başlangıcı
Değildi takvimin,
Bir devrin sonuydu...
                   10.9.1999

İbrahim Arslan
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Mukayese

yokluk bilenler gelmedi,
başa!
tokluk görenler inmedi,
aşa...
                              17.12.2009

İbrahim Arslan
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Mutluluk Kafesi

Süzüle süzüle havada uçan kuşum,
Salı vermişsin beni kafesten,
Özgürüm... ama senden de mahrumum,
Kaçıyorum artık herkesten...

Dışarıda kar havası üşüttü beni,
Dışarıda hep bahar olmazmış...
Esen her rüzgar ürküttü beni,
Kuşun kafesi olur da evi olmazmış...
Özgürlükmüş başka ne ki hevesten...

Dağlar benim,denizler benim..zannederdim,
Süzüle süzüle havada uçup giderdim...
Özgürlük fasa-fiso,hava-cıvaymış.
Döneyim sana açıver kafesini,
Bir daha kurtul-mayayım bu hapisten...
                     21.01.2008

İbrahim Arslan
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Mutluluk Şarkısı

Bir mutluluk şarkım olmadı,
Hayat isyanları oynattı hep,
Bu zamana kadar sefilleri,
Sefil'den sefil olmaya,neydi sebep?

İbrahim Arslan
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Nazar Boncuğu

A benim nazar boncuklu yarim,
Bize nazar değdi bak!
O boncuğun faydası yok kendisine bile...
...
Kahve falıma da bakmıştın hani,
Mutluluk görünüyordu bana sözde,
Sözde kaldı herşey güzelim sözde...
Parasız mutluluk olmaz diyordum ya,
Parayla da olmuyormuş yani...
...
Bize muska yaptılar herhalde canım,
Bir imama bir güzel okunalım,
Bir ağaca da dilek bağlayalım,
Yahut yıldızlar hakkımızda ne söylüyor,
Ona bakalım,
Gece yıldızları bulursak yerinde!
...
A benim nazar boncuklu yarim,
Senin bu batıl inançlarına ermedi aklım,
Kalmadı sonunda bu evliliği kurtarmaya takatim...
14.06.2012    SAAT:14.10

İbrahim Arslan
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Ne Mutlu Bana ki Şairim

Ben bir küçük çocuktum hayat,
Yere vurdukça vurdun beni…
Sen hep beni kapıda beklet,
Başkasını alma içeri…

Sen bir fırtına mısın hayat,
Savurdukça savurdun beni…
Üşüyorum güneşe inat,
Üşüyorum bu sıcakta bak…
Bir kurşun senden masum hayat,
Şu yerde ki kıvrılan yılan,
Şu bedeni kıvrılan dansöz,
Zebanilere sundun beni…

Bir yol ne başı var ne sonu,
Gözümü aç, gözümü kapa
Yürüt hep yürüttüğün yere,
Ağaç dibinde yordun beni…

Üçe alıp beşe sattın hep,
Ben pazarda bir köle miyim?
Alan da satan da sensin hep,
Toprağın mıyım kazma vurdun…
Çay simiti başıma kaktın…
Anamdan emdiğim sütü bile,
Kemiğim de senin etim de,
Amma velâkin doyurdun mu?

Pazarda pazarlık yapılır,
Hayat senle yapan yanılır.
Doğruyu hiç görmedim hayat,
Bu namert olmadım diye mi?

Sen âşık olmadın mı hayat,
Bari sevene zulüm etme…
Benim seni gösteren ayna,
Ne mutlu bana ki şairim…

20.02.2012

İbrahim Arslan
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Ne Olsun, Ne Olmasın?

Ne olsun, ne olmasın istersiniz...!
Sevgiyle pişirdiği yemeğini kimseler yemedi!
Zam verdi devlet hem de tam yüzde 20. Kimse kabul etmedi!
İade-i geri çevirdiler devlet töreniyle,
Yüzde 1 zam bile istemiyorum dediler tüm işçiler.
Asgari ücretle 2 Arabası olan işçiler. Ve 1 villası bir evi.
Huzuru aradı adam huzurun tam göbeğindeyken.
Zaten huzuru adam başka kadının göbeğinde aradığından,
Huzursuz olduğunu biliyordu. Ama bilmemezlikten geliyordu..
...
Yaşadı, YASADI
Asdı, kesti, ağaç dikti, put dikti
Diktiği putundan yemek yaptı yedi...
Bazı putlarına hayvanın bazıları pisledi...
Çığırından çıktı, zivanadan çıktı...
Everest tepesine çıktı, Zigana geçidinden geçti.
Ölümlü dünyada ölümsüzce yaşadı.
Anayasa yetmedi baba YASA koydu ortaya, Yasadı!
Çanakkale geçilmezdi işte O gün...
Bugün yol geçen Hanı.
Abdestsizleri geçe dursun, geçiyor Gusülsüzleri de,
Belki de basıyoruz Saygı duyduğumuz atalarımızın cesedine!
Her karışında karış karış Hesap- Kitap.
Mahşer kurulmuştu burada İLK.
Mahşere daha Kıyamet varken.
Düşman o zaman karşımızda idi yine de, Mertçe.
Şimdi içimiz de. Ayıkla, ayıklayabiliyorsan!
İnadına ASELSAN desem.
Bir uçak düşer tepemden...
Ölür geleceğim, ümitlerim.
Bu toprakların zordur ekmeği.
Suyunu içerken boğar o su sizi!
...
Ne olsun ne olmasın işte.
Yaşamak için yaşamıyorum.
Yazarak dertlerimi atıyorum içimden.
Yazdıklarımla Elektrikler hiç kesilmiyor.
Devlet için. Devletin. Dev- let....
Dev dedikten sonra let dediğimde kelimeler bağazımda düğümleniyor işte,
Cümleyi tamamlıyamıyorum.
İyi ki bu devletin vatandaşıyım yine de.
Amerkan rüyası da kabusu da görmek istemiyorum.
Hollywood'un canı çıksın.
Yaşasın Yeşilçam.
Yeşil ay da yaşasın...
Ben, bir tek ben kanserden ölem...
Sigara içenler, bir büyük içenler.
Elbet bin sebeb söyler. Neden içtiğine.
Ben içmiyorum da ne oluyor.
Şişiyorum.
Yazmasam Balon gibi olacağım.
Havalanacağım...
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Burada nokta. Devam edeceğim...
Ne olsun işte,
Ne olmasın.
Çok uzayacak bu muhabbet.
Şaka, şaka son şakam.
Asgari ücrete yüzde 50 zam verecekler bir gün.
Bu işçiler istemem verme diyecekler!
Verme istemem. Yüzde 1 Yeter.
İstersen Onu da verme!
19.03.2013

İbrahim Arslan
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Ne Olurdu Seni Gönlüme Yazaydım

Ne olurdu seni gönlüme yazaydım,
Nasır tutmuş yüreğime kazaydım,
Ne oldu, neden sıkıldın benden
Sen Güneş'sen ben de Ay'dım...
…
Ne olurdu hep seninle kalaydım,
Seni senden alaydım,
Ne oldu, neden kaçıyorsun benden
Sen sarhoştun, bense yeni aydım...
…
Gece birer birer yıldızları saydım,
İste de bahçene toplayaydım,
Ne oldu, neden soldun gülüm?
Keşke seni hiç koklamayaydım...
…
Sen ok-tun bense yay-dım,
Sen ilaç ben yaraydım,
Yokluğun da öldürdün beni,
Bırak da senle yaşayaydım...
…
Sen ak- pak ben karaydım,
Kara bahtlıydım söyledim
Ne oldu, efkarlandın kara gözlüm
Sen kararsız, ben kararlıydım...
…
Sen harita da deniz, ben adaydım
Sensiz hiç-tim, kabul
O kadar aşağılama beni,
Ben adam gibi adamdım...
…
Ne olurdu seni gönlüme yazaydım
Senle sönüp senle yanaydım
Yağmurda senle ıslanaydım,
Bırakta sana sırılsıklam aşık olaydım...
…
Bırakmadın ki
Keşke hiç doğmayaydım...
Doğmayaydım,
Doğmayaydım....
Gülüm gülüm dediğim,
Bir göz yumuş ölüm ÖLÜM dediğin! ! !

24.03.2008

İbrahim Arslan
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Ne Yapardın

Şimdi benim yerimde olsan ne yapardın,
Atlarmıydın bu uçurumdan
Yoksa geri mi dönerdin,unuturmuydun herşeyi,
Silermiydin yaşanan o günleri beyninden
Ya da kendini mi vururdun...
Söyle
Şimdi benim yerimde olsan ne yapardın...

Taşa sorsan anlatırdı sana sevgimi,
Yıldızlara baksan görürdün
Adını yıldızlarla yazdığımı
Gökyüzünün her yerine,
Ve bilhassa sana olan aşkımı
Ben öldükten sonra mı anlayacaksın sen be,
Artık şu gururunu ayaklarının altına alsan
Gelsen be...

Şimdi benim yerimde olsan ne yapardın,
Atlarmıydın bu uçurumdan,sensizliğe doğru
Sevgisizliğe doğru
Ölürmüydün senin için, sen ben olsan
Ya da yaşarmıydın ölü gibi...
Vazgeçip herşeyden yok yere yanarmıydın,söyle
Şimdi benim yerimde olsan ne yapardın...
                                                    2004

İbrahim Arslan
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Ne?

Ne günah,ne sevap
Öyle kalakaldım yolayrımında

Ya yaşamalı kalleş gibi,
Ya yaşadıklarına dayanmalı,
Ya yakmalı ateş gibi
Ya da artık uyanmalı
Bu gaflet uykusundan...

Ya geçmeli dünyadan
Ya ahiretten
Ya Cennet için
Ya Cehennem için
Hazırlanmalı...
Eğer nihayetinde öleceksem
Mezarımı şimdiden kazmalı
Gömmeli oraya kendimi...

Ya inkar etmeli
Ya büsbütün inanmalı
Ya ibadet yapmalı
Ya elime kadehi almalı
Ya senden usanmalıyım dünya
Ya sana kanmalıyım...
Ya gördüğüm herşeyden
Her insandan
Arkamı dönerek
Herşeye uzaklaşmalıyım...

Ne günah,ne sevap
Artık anlamalıyım...

ne günah

İbrahim Arslan
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Neler Edersen Et

Neler edersen et dedim bana
Ellerindeyim dedim,ister sal
Yabana gitsem dönerim sana
Kafesindeyim,tek yanımda kal...

Özgürlüğü tatmadım güzelim
Bu kafes bana dünyadan büyük
Gün yirmidört saat,hep gözlerim
Gözlerine baksın,ömrümden çal

Yeter ki,yaşamanın manasını
Sevmekte bul,ara sevilmekte
Yeter ki hayatın aynasını
Gör,bak ve sonra hayallere dal..

Eğer salıvereceksen beni
Mahrum edeceksen senden
Zalim diye bileceksem seni
Salıverme,yalnız canımı al...

İbrahim Arslan
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Nemrut'laşma

Biz insanlar var ya maddeleştik,
Haksızlığa sustuk, zulme sustuk...
Küçük bir çocuk, çocukluk yaptı..
Bağırdık, çağırdık, ciddileştik...
...
Küçük, küçücük bir köy kalsaydık,
Büyümeseydik, çoğalmasaydık...
Bak caddeleştik ve çirkinleştik.
Keşke su gibi berrak olsaydık.
...
Suyun bile yüz rengi var gerçi,
İki yüzlü insan, 200'lü
Güneş batıdan doğar kim der ki?
Hepimiz ne güzel Nemrut'laştık...
İbrahim olmayı kim ister ki...
12.12.2012

İbrahim Arslan
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Nerede

Hani dikenlerin arasında gül mü var
Gökyüzünde yıldız nerede,ya samanyolu
Mevleya can verecek gönül mü var
Nerede o insan ki yüreği iman dolu...

Nerede ikiyüzlü olmayan çehreler
Malını yoksulla paylaşan zengin nerede
O Ferhat ki aşkından yine dağları deler
Lakin Şirin gibi seven sevgin nerede?

Nerede hanlar-hamamlar,nerede kervansaraylar
Bir büyük nesle imza atan o Osman nerede?

Nerede haksızlığa esefle bakan
Dünyayı bir pula satan kul nerede
Ve güneşte karanlığa muhalif doğan,
Sabahı akşam yapan azim nerede?
                                 2000

İbrahim Arslan
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Neredesiniz

Bir gölgem, bir hayallerim var yanımda
Sessiz,sensiz,neşesiz geçen günler
Gece olur binlerce canavar karşımda
Hepiniz neredesiniz,nerede o gülen yüzler...

Bir kalem,bir defter var dost olan
En vefalılarıymış sahte dostların arasında
Gece gündüz kahrımı çeken,yanımda kalan
Bir onlarmış,anılar canlanır defter sayfasında...

Haydi sizde hatıralar arasına karışın
Benden birçok değerler çalan acı günler
Okudukça gözyaşı dökeyim,sayfa ıslansın
Hatıra kalsın defterde,gözden boşalan katreler...

Bir gölgem bir hayallerim var yanımda,
Bir kalem,bir defterim var dost olan
Hatıralar canlanır dört  bir tarafımda,
Hepiniz neredesiniz...yok şimdi halimi soran...
.

İbrahim Arslan
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Neydin Sen..

Neydin sen..
İçtim içtim de senden..
Su değildin..
Ferahlatan.

Neydin sen..
İçtim içtim seni..
Sigara değildin.. Of
Oflatan..

Neydin sen.?
İçtim içtim..
bir büyük değildin.. Ah
ahlatan..

Neydin sen?
İçtim içtim senden,
ne şerbettin ne ayran..

neydin sen.. Adını unuttum,tadınida..

İçtim ictim en son..
Ve uyudum..
bir daha da uyanmadım..
en güzel rüyaları da o zaman gördüm,
en güzel kabuslarıda...

Bilmeni istedim..ictiğim zehir bile olsan.
SEVDİM SENİ..SEVDİM...
                                       25.12.2009..

İbrahim Arslan
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Neyleyim

Camıma vuruyor kar taneleri,
İçerde baharı- yazı neyleyim...
Elimde kurumuş çiçekler- güller,
Gel dediğimde gelmeyen kızı neyleyim...
…
Ben duruyorum olduğum yerde,
Gel sen vur bir hançerde,
Biliyorum ölümüm seni üzer de,
Gelip geçer sendeki bu sızı neyleyim...
…
Yalanım varsa,
Konuştuğum sen değil duvarsa,
İçimdeki feryadı biri duyarsa,
İnlemiyorsa, ben beni inleten sazı neyleyim...
…
Bu gözyaşları bana senden hediye,
Kurudu yüreğim sana gel diye diye,
Bu aşkın diyetini verdim, ben niye!
Gel aşkını da kazı, aşkını kazı, neyleyim...
…
Gökyüzüm kapkara ve kıpkırmızı,
Denizimde masmavi değil benim
Yürüyüşüm uzaklara, çok uzaklara...
Benimle gelmeyen gölgeyi, canı neyleyim...
…
Ahımla sende mutlu olamazsın...
Sendeki bu itirazı neyleyim,
Benimsin başkasının olamazsın...
Geç gelirse senin bu itirafı neyleyim...
…
Esaret esaret,
Ruhum, bedenim, hayatım hapis...
Çözmelisin ayağımdaki prangaları,
İdama giderken gelen affı neyleyim...
…
Kapıları kapatın,
Perdeleri,
Karanlık içinde kalmak istiyorum,
Artık yoksan, sabahları neyleyim...
…
Bu yaşamak mı hayır,
Ey ölüm ve yaşlanmak,
Gençliğime bak geçip, gidiyor
Gel, Azrail gel, saçıma akı neyleyim...
…
Dindiremiyor efkârımı,
Ne dansözler ne köçekler,
Cenaze çıkıyor evimden, ben
Babamın elinde rakı, neyleyim...
…
Ah ulan çocukluğum
Kılıçlarım vardı sopadan,
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Şimdiki gibi hayal kahramanlarım
Olmadı, güçsüzmüş Cüneyt Arkın neyleyim…
…
Şarkılarımın içine ettiler
Evime ne yabancılar girdi
Buyur etmeden
Kıyamet dediğim çok yakın, neyleyim...
…
Bana bakın,
Eriyip bitişime tanıklık edin
Bir gram mutluluk, bir parça huzur...
Bugün istiyorum bugün, yarın neyleyim...
…
Aslında o kadar yalnız değilim,
Aslında o kadar karamsar,
Kendini ayda gören bir yârim  bile var
Güzel ve çekici ama soğuk neyleyim...
…
Neyleyim güzelim neyleyim
Sen benim-misin vitrinlerin mi?
Gerçek değil de sanki camdansın
Korkarım bugün- yarın kırılırsın neyleyim...
…
Neyleyim sendeki bu inadı
Gel hadi artık gelmelisin
Ben sarmıyorsam o beni sarmalı
Ben beni saramam ki neyleyim...
…
Sana değil sensizliğe yazıyorum
Bak gör işte yanıyorum
Beni attığın cehennemde
Benle yanmıyorsan seni neyleyim...
…
Geldiğin gibi git şimdi hem de
Neden sevdin beni, ben gibi
Geçen giden zaman senden- benden
Benden de çalmışsa o beni neyleyim...

2008

İbrahim Arslan
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Niyetim

niyetim sensiz yaşamayı anlatmak,
bir garip elde yuvasız kalmak gibi,
geceleyin hıçkırarak ağlamak gibi.
bile bile ölüme gitmek,
boş yere yanmak gibi,
sensizlikten şimdi,ne yaparım diye düşün
niyetim sana sensizliği anlatmak
niyetim bu gece seni ağlatmak...
gittim bunca zaman peşinden bir düşün,
şimdi üzerinde gelinlik var sevin!
senin bu düğün...
mutlu olma diyemem,mutlu olacaksan
mutlu olma diyemem...

sensizliği bildiğim gibi,sevmeyi de bilirim
delicesine
unutmayı da bilirim,sevgimi kalbime gömmeyi de
gitmeyi de bilirim meçhullere
arkamı dönmeden
yokluklara,yokluğuna koşmayı da bilirim...

bilirim ruhumun bu bedenden sıkıldığını
artık anlamı yok hayatımın
at imzanı,benim cenazem
senin düğünün...
ebediyen ellerin ol bugün.

bu ayyaş benim,bu eli titreyen karşında
gözleri yaşaran benim,ağlayan benim çocuk  gibi
şimdi sensizliğe giden benim
ve niyetim sadece sana
sensiz yaşamayı anlatmak
niyetim bu gece seni ağlatmak...
mutlu olma diyemem,olacaksan! ...

                                               2004

İbrahim Arslan
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Nokta

Kimi kurgu, kimi kurdu...
Kimi oyun, kimi oyuncu…
Kimi sabun, kimi kir.
Gitmek istesek bile,
Bizi kim bırakır...
Noktamızı kim adam yerine kor. (Koyar)

24.10.2012

Kimileri bir nokta koyar. Bu nokta büyüktür- ya da küçük. Kimileri de Şu dünyada bir
nokta. Nokta nokta nokta diye noktalarla gider birileri. Ve birilerininse önüne koyarlar
bir NOKTA.

İbrahim Arslan
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Nur

Benim O Nur'dan başka muradım mı var.
O Nur benim başlangıcım ve sonum,
O sonsuz Nur belki beni de sarar...

Ey İbrahim açıp ellerini yalvar,
Bitmeyecek yol,gelmeyecek yolun sonu
Öl nefsim öl,istersen sonsuzluğu...

İlahi Cennetini isteyenlerine ver,
Bazıları benim gibi orada da yanar
Aşığa Cennet-Cehennem ne fark eder...

Benim O Nur'dan başka muradım yok,
Uçsam O'na doğru bir kanadım yok...
Belki bakmaya bile takatim yok..

Ey İbrahim senin karanlığın aydınlanmaz mı?
Her şeyi aydınlatan Nur seni aydınlatmaz mı?

İlahi beni O Nur'a kavuştur,
Ne Cennet, ne köşk, ne huri isterim..
İlahi yakacaksan beni O Nur'la yak...

Benim O Nur'dan başka muradım yok,
O Nur benim başlangıcım ve sonum...
Her şeyin sonu var O Nur'un sonu yok...
                                          17,12,2010

İbrahim Arslan
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O'nun Olduğu Yer

Taht olduğum,
Tac olduğum...
Kurusun artık gözyaşın,
Muhtac olduğum...
El sallasan da- sallamasan da gidecek O.
O benim ben onun Azraili olduğum.
Buluşacağız diye gönlümü kandırıyorum.
O'nun olduğu yere, ben varamaz olurum!
27-03-2013 09:42

İbrahim Arslan
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O Adam

Yürüdüğüm yollardan habersiz,
Yollar benden habersiz...
Sesler geliyor kulağıma.
Aşıyorum...
Bilmeden gittiğim yolları.
Farkına varmadığım birinin,
İzinde sürükleniyorum.
Mahiyetini bilmediğim bir -Şeyin
Küçük adımlarım büyüyor.
Sürüdüğüm gölgemden habersiz.
Gölgem benden habersiz.
Adımlarım büyüdükçe büyüyor kinim!
...... zamana
Zaman acı bana!
Acı gençliğime, heveslerime...
...
Bir cami beliriyor önümde.
Minaresi göğe uzanıyor caminin,
Hüzünleniyor cami ben görüyorum.
Başı önüne eğiliyor.
Bağrı benim gibi yanık anlaşılan.
- Diyorum derdin ne?
Cami dile geliyor, yani
Söylemek istediğini duyuyorum.
-Bir zamanlar insanlarla doluydum.
Bugün bomboşum.
Sabah- öğle- ikindi- akşam.
Her gün Cuma olsa günlerden.
Derdim bu, bundan ağlarım.
Müslüman kalmamış diye yanarım.
- Derdin büyük dedim bende.
Eyvallah deyip
Yine yolları deldim.
Kinimse daha da arttı,
Bilhassa kendime...
...
Yanımdan bir taksi geçti,
Şarkı sesleri kulağıma geldi.
İnadına son sesliydi!
İnadına haykırıyordu şarkıcı!
Araba uzaklaşırken bile sesi duyuluyordu.
Sanki taksinin içinde bir köpek uluyordu.
...
Bu kadarmış dedim yolun sonu.
Yürüdüğüm yolları tekrar yürümeye koyuldum
Türkçe olmayan kelimeler asılıydı.
Mağazalarda, çarşıda, insanların elbisesinde.
Ve yerde 'Coca- cola' etiketi.
Hırsımdan daha hırslı yürüdüm...
Demin ki cami beliriyor önümde.
Tek minaresi göğe uzanıyor caminin.
Hüznüm katmerleşti,
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Yine yürüdüğüm yollardan habersiz
Yürüdüm.
Gölgemi peşim sıra sürüdüm...
Gölgem benden habersiz,
Yollar benden habersiz.
İnsanların işgal etmediği bir yer bulsam
Ve bir lahza otursam!
Mümkün değil.
Elimdeki kitabı sıkı sıkıya kavradım.
Sen benim tek dostum,
Seni unutmadım.
Sayfalarında hangi gerçeği saklıyorsun.
Niye saklıyorsun insanlardan.
Niye okunmuyor sun?
...
Göğe kaldırdım başımı,
Bulutlar küme küme.
Ve hafiften esen rüzgar.
Birden her yeri kırmızılık bürüyor,
Hayalimde.
Gökten taş yağıyor.
Demin hafif esen rüzgar
Taşları söküyor yerlerinden.
İnsanların suratına çarpıyor taşlar.
Hani geçmişte kavimlerin helakı gibi
İnsanlar hayalimde birer birer
Allah'ın gazabına uğruyor.
(Bu şiirden 9 gün sonra deprem olmuştu)
...
Çekildi her yeri saran kırmızılık,
Taş yağmıyor artık gökyüzünden.
Rüzgar yine sakinleşiyor.
Bir ben sakinleşemiyorum.
Bir hayli yürümüşüm yine,
Yine gölgemi peşimde sürümüşüm.
Zaman işliyor ben yürürken.
Arabalar yine seferlerinde.
Ve insanlar dünyanın her yerinde.
...
Biri ellerimi tutuyor, şaşırıyorum.
' Bu kim ya hu ' diyorum,
Tanıdık, bizim köyden.
-Nerelerdesin İbrahim, diyor...
Bu soruya daha da şaşırıyorum.
Yani burada değil miyim?
Bir saatten beri!
- Buradaydım, geziyordum diyorum.
İşte zamanı öldürüyordum!
Gerçekten öldürebilsem şu zamanı,
Zamanı zamanın dışına atabilsem!
- Haydi iyi günler diyor,
- Sana da derken içimden ' Ve aleyküm selam' diyorum...
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...
Yine mi kaldım yanlız.
Ve yine yollar benden habersiz,
Ben yürüdüğüm yollardan habersiz.
Bu gidiş nereye?
Cevabı basit aslında.
Bu gidiş ölüme İbrahim, ölüme!
Ölümle arama bir set koysalar
Önüme...
Ölümü düşündüm bedenim titredi.
İki saniye sonra geçti bu titreme de.
...
Ellerimi yüzüme götürdüm,
Sonra elerim burnumda odaklandı.
Öbür elim kavradı diğer elimi.
Bir araba kornasına bastı.
Bir adama bön bön baktı şöför.
İçinden kim bilir neler diyordu.
Yeter dedi adam ' düşünmeyeceğim'.
Mümkün mü?
Yine kafasından bir şeyler geçti adamın.
Yine söz dinletemedi içine.
Adımlarını sıklaştırdı adam.
Şahidim gölgesini peşinden sürüklüyordu.
Şahidim.
O adam yürüdüğü yollardan habersizdi.
Ve yollar O ADAMDAN!
06.08.1999

İbrahim Arslan
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O Adam 2

(O adam-1 Şiirini ben 1999 yılında yazdım. Diyeceksiniz o nerde? Yayınlamadım DAHA.
Aradan 13 koca yıl geçmiş. Bu sefer 2. sini yazmışım. Bir durum şiiridir o adam şiiri.
Birincisini okumadan ikincisini okuyor olmanız da Türk Edebiyatı tarihinde İLK olacaktır
herhalde. Ne zaman yayınlarım hala bilmiyorum. O şiir depremden 1-2 hafta önce
yazılmış, depremden nasipli bir şiirdir. Belki onca ölen insanımızla o şiiride gömdüm)
Taşıdığım ruhumdan habersiz,
Ruhum benden habersiz...
Adımlarım Cuma namazına...
Bir başkayım bugün.
Bugün bir başka...
Essela diye Cumanın selasını okuyorum giderken.
Kendi kendime.
Binlerce insan içindeyken.
Bir cami avlusu buldum.
Abdest alacağım.
Sonra vaz geçip,
İbrahim Orta Cami' ye git...
Vakit var...
...
Ruhum hala habersiz benden.
Ben hala taşıdığım ruhumu,
Sükunete vardıramamışken...
...
Orta Cami'de abdestimi alacağım.
Abdest sırası geldi.
Suyu bir aç- bir kapattım.
İsraf etmedim.
Bir elim muslukta,
İlk defa böyle abdest aldım,
Az suyla...
Niye akıtıyordum ki bunca zaman suyu boşa...
...
Caminin içi beni yine büyüledi.
Niye kulaklarımı tıkıyordum ezana...
Niye beş vakit uğramıyordum.
Diye kendime sordum...
...
Ruhumdan hala habersizdim,
Benim de bir ruhum var mıydı?
Cami hocasının ayğı başıma değdi.
Bir namaz kılanın ayağı,
Başım için şerefti...
Bu Orta Caminin hocasını severdim üstelik.
Vaazı, hutbesi, Kur'an okuması, sesi
Kulağıma çok hoş gelirdi.
...
Hutbede ' VEDA HUTBESİ'
Can kulağımla dinledim.
Kendi ruh halimden sıyrılmıştım.
Hoca Vaazı bitirmeden...
Bu haftada kur'an kurslarına yardım, dedi.
Ben niyetlenmiştim bütün paramı verecektim.
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Ve nasılsa cebimde az para vardı...!
...
Maaşım yatmamış.
Gelecek olan yerlerden param gelmemişti.
Ve şimdi beş parasız yürüyordum.
Ruhum benden habersiz.
Orta Cami'ye 'Allahısmarladık' haydi diyeli
3- 5 dakika oluyordu.
Cami bugün neşeliydi!
Ben durgundum.
Ağlamak istiyor gibiydim hıçkıra hıçkıra.
Ama insanlardan utanıyordum.
...
O sıra dua ettim.
Allah'ım işte benim böyle
Cebimde beş para yokken.
Canımı al diye...
Yolda abimi gördüm.
Abimden 5 lira borç istedim.
Cebimde parasız dolaşmayı hiç sevmezdim.
Üstelik bu duadan sonra.
Ölmek için daha gençte sayılırdım...
Yengemin kinayeli lafını geçersek.
Abim 10 lira borç verdi.
Bu kardeşim var ya, dedi yengeme.
Geçen sahilde bana cebindeki,
Tüm parasını gösterdi.
AL, dedi...
Yengemde öğrendi bunu şimdi, tüh...
Yapılan iyilik söylenmemeli.
Hemen unutulmalı.
Şükür bende unutmuşum.
...
Allah'ın bildiğini kimden saklayabilirsin İbrahim.
Deyip yürüdüm.
Ruhum benden habersiz
Ben ondan.
Postanenin orda.
Dursune nine'yi gördüm.
4 koca yıldır görmediğim...
Tanıdım ama ya o değilse dedim.
O da beni gördü o sıra.
Zayıftı fena halde kilo almış.
Ama nurani bir yüzü vardı bugün.
Eskiye nazaran.
Dertleştik.
_Çocuğun var mı?
_ Kızım var, dedim.
_ 3 taneymiş, dedi.
_E biliyormuşsun, dedim.
Mesai başlayacaktı ninemle vedalaştım.
İşe geç kalmamalıyım.
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Müdür binanın önündeydi.
Ve bana doğru yürümeye başladı.
Gözümüzle bakıştık.
...
Ruhum bedenime oturmuştu.
Ruhumun benden haberi olmuştu.
Benimde ruhumdan.
Hayat çok tuhaf. Buraya tuhaf kelimesini zor buldum.
Genelde garip yazardım.
Hayat çok garip.
İlk işim bu şiiri yazmak oldu.
Baktım başka bir işim yok.
Ama İsmail diye bir arkadaş.
Kalemi elimden bıraktırdı ilk.
Elinde bir ihale kağıdı.
Malları nereye teslim edeceğim.
İtfaiye Müdürlüğü mü diyor.
Ona Satın ALMA' yı gösterdim.
Zaten biliyordu.
Haa birde şampuan sattım.
Meşhur Bambu fonksiyonel şampuanımdan.
Parasını sonra alacaktım.
Bu arada güvenlik Yavuz 30 tl getirdi.
Dün borç almıştı...
...
Yine zengin oldum.
Hiç meteliksiz bırakmayan Rabbim'e sonsuz şükür.
İsmail arkadaşa ne demiştim, giderken!
Bunlar tohum.
Bir tane ekersen bir taneyi beklersin.
10 tohum ekmişsen 10'unu...
10 Tohum ekmek daha iyidir.
Muhakkak tohumdan bir tanesi Mahsul verir...
...
Ruhum huzur buldu.
Bu O ADAM- 2 şiirini yazınca.
Rahatladım inanın.
İnsan yazınca rahatlıyor mutlaka...!
...
Yoksa habire şu kaleme neden sarılayım.
Karıma bile sarılmaktan iyi geliyor bana...
...
Müdür odaya girdi.
Şefkatle bakıyordu inanın odacısına,
Yaz oğlum yaz, benden de yaz. Der gibi...
Çay oldu mu?
Varsa getirirsin, der gibi...
Adam kalemi bırakmıştı elinden.
Çaydanlığın başına gitti.
Tavşan kanı gibi çay beklemezdi...
Şahidim oadam yaşıyordu, vardı.
O herkesten haberdardı.
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Ama kimse haberdar değildi o adamdan.
O adamın dünyasından.
Her ihtiyacını bilen Allah
O'nu ondan iyi biliyordu.
...
Şahidim o adam  ruhundan bile habersizdi.
Ve ruhuda ondan...
21.09.2012  CUMA      KDZ Ereğli
' SEN BİR YILDIZ OLSAYDIN ONCA YILDIZ İÇİNDE GÖZLERİM YİNE SANA BAKARDI

İbrahim Arslan
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O Akşam Yazdığım Şiirler 1

Bu aşkta kazancımız
İki kırık kalp oldu,
İki kırık kalpten
Bir kalp olur mu?
05.09.2012

İbrahim Arslan
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O Akşam Yazdığım Şiirler 2

Sevmiyorum seni,
Haydi Git...
Ağladığıma bakma...
Ben ağlamayı seviyorum.

İbrahim Arslan
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O Akşam Yazdığım Şiirler 3

Bu ayrılık kararı ne kadar zor olsada,
Adamı ferah bir sahile getirir...
Kumsalda yürü, dalgaların sesini duy.
Şimdi sözün burasında küfür edeceğim.
Yine...
Senin olmadığın sahili kim ne yapsın!

İbrahim Arslan
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O Akşam Yazdığım Şiirler 4

Şiir yazıyorum bu akşam,
İşi- gücü, seni bıraktım.
Görsen içmiş dersin bu adam.
İçmeden beni sarhoş yaptın...

İbrahim Arslan
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O Akşam Yazdığım Şiirler 5

Benim için gözyaşı dökme,
Değmez.
Ben senin için Fırat kadar gözyaşı dökeyim,
Sana AZ.
Ölürsem... Ölüp gidersem haber vermeden,
Herkes ne derse desin...
Sen biraz günahkardı ama,
İyi biriydi, der misin?

İbrahim Arslan
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O Akşam Yazdığım Şiirler 6

Şeytan ne adamdır ne kadın,
Adamlığı olsa Şeytan olmaz...
Kadınlığı olsa,
Şeytan yapmaz yaptığını kadının...
...
Kabul Şeytan yuva yapmaz,
Dişi kuşa bırakır yuvayı...
Ve bir yuvaya nedense hep,
Dışarıdan bir dişi kuş dadanır.
Tutarsa dişiler tutar yuvayı,
AYAKTA.
Yıkarsa dişiler yıkar!
…
Şeytan yuva yıkmaz.
Hep bir dişi kuşa bırakır...
Yuva yıkmayı.
05.Eylül. 2012 Çarşamba

İbrahim Arslan
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O Benimdi

O benimdi O benim,
Herkes diyorken O'na
O benim..
12.07.2012

İbrahim Arslan
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O Bir Gün!

Söz veripte dönmek yok,
Ben sana hiç söz verdim mi?
Ben seni, sen beni bırakıp gitmezsen.
Birimiz diğerini beklemezse.
Ne kutsallığı kaldı bu aşkın...
...
İyi ki ayrılacağız.
O bir gün!
Günü saati gelince.
...
Ey kanayan yanım.
Yarim.
Ey benim yarım.
Ey bugünüm değil yarınım.
Ölmekte var kaderde.
...
Ben ağlamasam.
Sen ağlamasan.
Ömründe bir kere bile keşke!
...
Çocuklarımız ne güzel değil mi?
Ey canım.
Şimdi onları düşün.
Beni bırak benimle.
Ben gideyim kaderime.
Ve yazmaya çalışayım bu aşkı.
Yazmayan bir kalemle!
2013

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

O Dünyada

Kaybettim.
Sevgimi.
Sevdiklerimi...
Sevgilimi...
...
Hüzün denizinde bir saldım ben.
...
Buldum.
En sevgiyi.
En sevdiklerimi.
Sevgilimi.
...
Bu dünyada kaybettiysem/ bulamadıysam o dünyada.
Sevenler beraber olur eninde sonunda değil mi?
19.09.2013

İbrahim Arslan
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O Gecelerde

Ah.
Yarınım.
Ben sana sen kadar yakındım...
...
O gecelerde,
Sana kavuşayım diye yakardım.
...
Gönül almayı bilir misin?
...
Senin olmayan bahçeden gül almayı.
...
Belki gülersin diye.
Bana gülersin diye.
Ben kendim gibi yaşamadım...
...
Alındım sana!
Yazık ki bir damla gözyaşınla.
Beni boğdun.
...
Sen gerçek ben yalandım ha!
Sana kandımsa.
Şimdi bu yolda tıkandımsa.
Bu günler yaşanmamalıydı,
Ama yaşandıysa.
Gençliğimi bilmeden yanında yaşlandımsa.
Utanmalısın...
...
Tutamadım elini, yüreğime koyamadım.
O siyah gözlerini seyretmek istedikçe, kapadın!
...
Bu gönül alışverişinde
Sen kar ettin, ben zarar ettim...
...
Seni bağrıma basayım, güzel kız dedim...
Maalesef,
Sen bu istasyonda hep başkasını beklemişsin...
30 Nisan 2008

İbrahim Arslan
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O Güne Kadar

o gül'e
dikende olsam,
bülbülde olsam ben...
o güne kadar,
uzağındayım,bugün...
                                   15.03.2010

İbrahim Arslan
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O Güne Kalsın Kavuşma

Beni terk edip git,
Ben seni terk edemem...
Arkana bakma,
Ağlama,
Dönme,
Eskilerden bir şarkı mırıldana mırıldana
Git…
Ben seni bırakamam…
Hayatımın en güzeli, git!
Mutlu olacaksın
Bende…
Yangın sönecek
Üzülme hiç,
Bende gideceğim benden
O güne kalsın kavuşma
Git…
Ben seni bırakamam…

08, 07, 2011

İbrahim Arslan
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Olmuyor

Görünen o kadar uzak ki,
Koşmakla olmuyor...
Yasak bana tutmak seni,
Yollar tuzak...
Uçsam... Uçmakla olmuyor.
...
Hey yolcu,
Sen neyin peşindesin...
Kimin?
Uzaya çıktı çıkanlar.
Yürümekle olmuyor...
...
Umutlarım var sadece,
Bir ülkem için hayallerim güzel.
Sen!
Başımı önüme yıkma yine de,
Utanmakla olmuyor...
...
Geceler uzun,
Sabahlar kederli bize.
Aradığım bir sensin,
Bulamıyorum seni...
Sensiz olmuyor. Sensiz olmuyor...
...
Yağmur yağıyor şimdi,
Bir ben yanlızım şimdi,
Bir ben kalmışım gibiyim.
Her yerde olabilirsin,
Ben her yerde olabilirim...
29.06.2008

İbrahim Arslan
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Oniki'yi Geç Onüç'e Gel...!

Oniki'yi geçtik...
Onüç'e geldik.
Artık kimse açmasın eski defterleri.
Yenilenelim.
Yeni sözler söyleyelim...
...
Yeni yılda geldi....
Haydi çamları devirelim!
Hiç çam dikmeyelim.
Yılbaşı Hindisi
Glu glu glu desin.
Gece Noel Baba Moruğu...
Ho ho ho diye,
Geyikli faytonuyla
Amerika'daki çocuklar için.
Hediyelerle gelsin.
Ve bizim doğudaki, Filistin' deki çocuklara
Hiç görünmeden Ho ho ho deyip sıvışsın.
...
Allah Bella'mı versin!
Yeni yıl dileğim.
Öptüm.
Gossip ibrahim...
...
Yeni yıl yeni yıl,
Herkese kutlu olsun,
Yeni yıl yeni yıl,
Herkese mutlu olsun...
...
Onüç'e 1 kaldı dostlar.
Oniki'yi geçin onüç'e gelelim...!
Onüç uğurlu rakamımdır benim!
Gerisini Uğursuzluğuna inananlar düşünsün...!
31.12.2012

İbrahim Arslan
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Orada Bir Yerde, Her Yerde, Hiçbir Tarafta!

Kaldım ortasında hayatın,
Bir adımımla...
Sana yaklaşmakta elimde,
Ve senden uzaklaşmakta.
...
Orada.
Bir adımlık mesafede.
Bir nefes kadar yakınımda.
Her şeyden uzak.
Hiçbir tarafta.
...
Son adımı bu ayaklarımın.
Ayaklarım farkında bunun...
Yüreğim de farkında.
Ama ne ben ona gidebilirim.
Ne O bana.
...
Yaşat beni.
Yaşa beni.
Benimle, senin arasında o kadar yol var ki.
Yarın, bugün, dün olmayan bir hayattta.
Yaşat beni.
Yaşa beni.
Benim kapımdan içeri gir,
Ya da beni de çıkar dışarı...

1. Kıta: 02.02.2006
Sonraki kıtalar bugün (30.10.2013)  yazıldı!

İbrahim Arslan
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Ortasında Kaldım

Kaldım ortasında hayatın...
Bir adımımla.
Sana yaklaşmakta elimde,
Senden Uzaklaşmakta!
(Fi tarihinde yazdığım şiir)

İbrahim Arslan
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Öksüz Vatanın AĞACI

Sende öksüz vatanın ağacı,
BENDE,bir yürek var ikimizde de,
Korku  bilmeyen.ama bazende
Hiç atmayan,ikimiz içinde
Bir güneş var...can veren
Yapraklarına,bana da
Yaşama hevesi veren...
Sende öksüz vatanın ağacı
BENDE
Daha çok günler var diyorlar
Görecek.Aldanma!
Hayata sıkı sıkı bağlanmak,
Akıl karı mı?
Ya yarın göremezsen güneşi
Yarın ikimiz için doğmazsa,
Yapraklarına su taşıyamazsan,
Sen yakacak olursun
Ya ben...dallarına kurduğum
Salıncağı da alır giderim...
27-02-2005

İbrahim Arslan
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Ölmek Yok Yaşamaya Devam!

İnsan olana ağlamak çok yakışır,
Gözünden döktüğü yaş kadar,
İnsan Allah' a yaklaşır...
Bir kapı var önünde,
İçeri alanda yok seni
Girmen için engel de...
Bir adım, bir adım daha
İşte bu adımlar seni,
Ya uzaklaştırır, ya yakınlaştırır...
...
Ölmek yok, öleceğin güne kadar,
Yaşamaya devam!
29.06.2012

İbrahim Arslan
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Önceden

gülüm ne var solmayan,
baharlar yaşamıştım
ilki sonu olmayan,
kara kıştan öncesi..

ne var yeri dolmayan,
nelere sarılmıştım,
eli kolu olmayan..
bir bakıştan öncesi...

bir dost ki kaybolmayan,
ben hiç bulamamıştım
her günüm binbir isyan,
yakarıştan öncesi...

bendim o evet bendim,
hergün batağa batan,
yine de tertemizdim,
bu yanlıştan öncesi..
           14,2,2008
sevgililer gününde sevdiğim e ithafen...BU ŞİİR SENİN OLSUN...GLM

İbrahim Arslan
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Öykü

Ancak böyle diner efkarım benim,
Gözlerinde gidince yanımdan..
Geceler sabahlarım olur benim
Efkarım diner,yağmurdan ıslanınca..
Yağmurdan yağmur ıslanınca yüzümde..

Sen yine sözlerimde yalan ara,
Bende geceleri yıldızlar ararım sana..
Ayın koynunda uyurum...
Yabancı gibi olunca sen bana,
Yabancıdan yabancı olunca gözümde...

Hey gidi dünya,yetişemedim mi hızına
Hep aynı kavşaktan dönerken senle ben..
Güneş varmış,güneş ışığı,ben ışıksız...
Batarım..güneş batıdan batınca,batağımda
Ben bir çiçek gibi solarsam elinde..

Tutaman yıldızlar gibi kayıp gidersin,
Tutamam elini bile ayıp dersin..
Ayıpsa bu ayıp sana yetsin...
Yanağında senin olsun yasağında,
Yasak mı olur daha! ölürken önünde...

Bu sitemim senin gözlerine,
Baktığımda gözlerimi eritti benim,
Bırakıp giderim dedi..
Yakıp yakıp içimi,git haydi!
Sen durmadın gözlerin dursun sözünde...

Yüreğime sevda ektiğinden mi?
Gül bahçemde bir gül kokmaz..
Sen yanımda koktuğundan beri,
Bir bülbül bahçeme konmaz...
Ya ben neyim senin gönlünde...

Hicran,hüzün,hasret,nefret
Sen koy adımı susma söyle!
Acımam sana da kendime de..
Ben giderim..sen terkedip gitmeden
İstersen batı,istersen doğu yönünde..

Yüzlerce,binlerce,milyonlarca karınca..
Beynimin içinde senden kırıntılar taşır,
Nemrut'a bir sinek bana sinekler,
Arılar yüreğimde bal yapar
Kuşlar yuva saçlarımın kökünde..

Biliyorum boşlukta yürüyoruz,
Biliyorum yoklukta-yoksullukta bize,
Duyguların var masum olmayan
Duyguların var,,...sinsice,şeytanca,kahpece
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Ama biliyorum iyilik var özünde...

Ey! deryalar içinde bir küçük balık,
Sana mı kaldı koca dünya...
Ey! kocaman adamdaki küçücük yürek,
Bir kere de sevda için atsana...
Binlerce insanlar içinde ağlayan çocuk,
Ağlasana benim yerime de onada...
Sen gibi uçurtmamızı kaybettik..
O sağa gitti ben sola,
Tek gerçek vardı,O DA
Ne bendim ne sendin bu öyküde..bu ÖYKÜDE...
                                                      20.01.2008
                                                             GECE 02:00

İbrahim Arslan
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Öylesine

Sen
Beni mutlu edersin gelirsen,
Şimdi ayrılık zamanımıydı,
Şimdi sensiz olmanın acısı var içimde,
Şu dünyada bizden mutlusu varmıydı,
Gittin zamansız,vakitsiz neden?
Bari gel,gittiğin yerden,
Gelde bitir hasreti,
Seven yapar mı senin gibi,
Ve senin bu aşkı bitirmeye gücün yeter mi?
Bu aşk öyle kolay biter mi?

                         öylesine
               bir sevda değil benim ki
                         ölesiye....

İbrahim Arslan
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Pencere

Pencerenden neresinden bakarsam bakayım,
Şu cennet kuşlarını her sabah şakıtırsın.
Mümkün mü Sen'den başkası şakıtabilsin.
Ey İbrahim...
Madem bir sabah olsun gözyaşlarını akıt...
Penceremden neresinden bakarsam bakayım...
...
Karanlığı yeniyor aydınlık.
Aydınlığı yeniyor karanlık.
Sen ay ve yıldızlarla yine aydınlatırsın.
...
Bir vakit geliyor rüzgarı yakalıyorum.
Rüzgarın yakaladıklarını.
Cennet kuşlarını her sabah şakıt yine İlahi!
Cennette duyamasam bile.
Burada yeter bana bu kadarı.
...
Sen en zengin!
Hiç eksilmez zenginliğin.
Bu sayısız hadsiz Cennet kuşları.
Senin için üç- beş tane demek...
İstersen Ebabil kuşlarını gönderirsin.
Zalimlere.
...
Seni zikrediyorlar şüphesiz yine.
En güzel zikir ile.
Kulaklarım ne sağır benim.
Sana gelince adımlarım ne ağır benim.
Çağrı var kalk diye cennet kuşlarından.
Ben yattığım yerde kaldım...
...
İbadetlerimin hiç kıymeti yok.
Ben merhametini umarım.
Şu cennet kuşlarını şakıt yine efendim.
...
Bu kutsal vakittir.
Bu yazdıklarım değersizdir.
Bu yazdıklarıma bile belki tövbe gerektir...
...
Ey Rabbim...
Ey yüceler yücesi.
Sen'i zikretmek isterdim.
Her dakika, her saniye.
Şu cennet kuşları gibi.
Ben olmasaydım nefis sahibi...
O nefsim ki,
Şakır şakır tepemde.
Bir lahzacık bırakmıyor beni,
Ben'le, Sen'le...
17.01.2013

İbrahim Arslan
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Pençesine Düştüm Hayatın

Pençesine düştüm hayatın,
Gülen yüzüne aldanmamıştım…
Sanki bir rüya olduğunu biliyordum,
Gördüğümün.
Uyanacaktım sonunda,
Ama geç uyandım…
Pençesine düştüm hayatın,
Cehennem kısmına düştüm…
....
Bu kadar yıl geçmesine rağmen,
Hala aldandığıma yanarım…
Kimlere hesap soracağım şimdi…
Bu yamalı ömrün…
Hangi hayalin, arzu ve isteğin
Peşinden koşacağım istekle…
Tutunduğun dal bensem, kurumuşum
Yeşermem bu saatten sonra da,
Bu kadar yıl geçmesine rağmen,
Yüzüncü defa avcının avına düştüm…
....
Benden ben ümidimi kaybetmişim.
Sen hala yanımda durma gölgem.
Beni bırakıp git,
Ben peşinden gelmem…
Malum yol ayrımına geldim…
Benden ben ümidimi kaybetmişim…
Ne yazık günahkârların safına düştüm…
....
Ölsem umudumu kaybetmem yine de,
Sorgu- suallerin verirsem hesabını…
Dünyadakilerden merhametlidir belki
Cehennem zebanileri.
Bir lokma için eğilmedim, eğilmem!
Dünya olsa günahım ne fark eder,
Ölsem umudumu kaybetmem yine de.
Merhametlilerin en merhametlisinin,
Affına düştüm…

06.04.2006

İbrahim Arslan
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Rahat Uyu Artık!

Bir acaip zordun sen,
Senle gitsem bu yolda.
Beni yolda koyardın sen...

Çok girift soruydun sen,
Soruya bile soruydun sen,
Cevap, cevap, cevap, cevap ne?
Cevap ne biliyordun sen...

Kirletmeye kıyamadığım en temiz,
Ve en kirli suydun sen.
Anlatmaya çalışsam anlatamam.
Oydun sen, şuydun sen, buydun sen...
Rica etmeden hep emir buyurdun sen...

Ah, ahh, ahhh! Hah HAh ha...
Ağlatan, güldürendin sen.
Acıtandın, tat verendin.
Çekip giderdin istesen, Hürdün Sen!
İstesen hiç gelmezdin.
Söküp attıkça içimden, yine içimde büyürdün sen...

Bir acaip zordun sen.
Ne bahtımdın, ne kara bahtım...
Ne alın yazımdın, ne yazımdın sen.
Elimde idin, elimin içinde zardın sen.
En yakınıma, yüreğime uzardın sen.
Yanına yatamazdım, bana mezardın sen.
Kokun yasaktı. Kokunu unutamazdım...

Ateş yansa her yerimde, yanmazdın Sen.
Sen olmasaydın, hiç olmasaydın sen!
Biliyor musun  hiç ağlamazdım ben!

Beni buralarda arama, arama...
Saçlarına yıldız...
Sözüm bitti sana.
Sana gözyaşım bitti.
Rahat bırak beni toprağın üstünde Sen.
Sende rahat uyu artık toprağın altında.
Hem helalimdin, hem haramdın sen...
10.12.2013

İbrahim Arslan
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Rahmet Yağmurları

Rahmet yağmurları,
Medet! Sırılsıklam ıslanayım.
Yağ başımdan aşağı yağ...
...
Bir baktım önüm ateş, arkam ateş
Sağım ateş, solum ateş...
Yanmaksa tek çare yanayım...
...
Ey nebiler nebisi, ey en tertemiz el...
Medet... Kurtar beni bir başıma olduğum bu ateşten.
...
İstersen ben bu ateşte ilelebette kalayım...
Sadece yakmasın bir başkasını bu ateş, bu cehennem...
Ey ateşin de sahibi, ey en güzel el...
Kurtar beni de...
Senin değilse o el başka el istemem...
Yazma tarihi 2004-2005
Düzenleme Nisan 2013.
 (Böyle değildi bu şiir. Ne yazık babamın sobada yaktığı ajantamdan bu şiiri
kurtaramadım. Hafsamda kaldığı kadarından yazdığım kadarıyla. Ve bugün bir kez daha
yazmaya çalıştım. Ve bugün bir kere daha üzüldüm o ajantama ve içindeki şiirlerime,
yazdıklarıma)

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Recep'e Kız mı Yok?

Helalzedelerin Recep ile haramzadelerin Recep diye iki Recep Vardı.
Ülkemin en büyük, en gözde, en faal, en legal, en illegal şehrinde.
Helalzadelerin Recep Domuzu bile sapından yerdi,
Komşunun kümesinden tavuğun içinden yumurta bile yürütürdü.
Allah neleri helalden vermiş ızcık bile bakmadan yer, içer şükrederdi.
Haramzadelerin Recep ise en çok kul hakkından korkardı.
Bir koli yumurta alsa marketten helal sertifikası var mı diye bakardı.
Geceleri uyku tutmaz dedelerime neden 'haramzade' demişler düşünürdü.
...
Siz bunların babasını bilmiyorsunuz, analarını, dedelerini...
Haramzadelerin  Recep bir kadir gecesinde doğmuştu.
Amma babası bir büyük içmişti sevincinden!
Helalzadelerin Recep'te mübarek Recep ayında doğdu amma.
Babası tohumunu atacağı gün üç dilenci kovmuştu kapıdan!
...
İki Recep'ten biri O büyük şehrin en büyük adamlarından biri.
Biri'de duruyor, sayıyor, titriyor, üşüyor olduğu yerde.
Biri şehrin en güzel kızıyla evlendi.
Birine koca şehirde kız yok!
17.09.2013

İbrahim Arslan
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Ruh'un Gemisi

Ey Ruh'un gemisi,
Maviliklere olsun.
Kızıllığa değil.
Rota!
Bize ver bizim olanı.
Ey herşeyin sahibi...
...
Bu güzellikler kimsenin mi?
Ya da sırf senin mi?
Bu Gül'ün olmalı dikeni değil mi?
Bir ağacın dalına kaç kuş konmalı.
Benim gibi...
...
Hadi dinlendir beni.
Gözlerinin maviliğinde.
Baktığım da görmedim mi?
Orada Cennet-i Cehennem'i.
Varsa öte taraf.
Duruyorsa öyle ötede.
Haydi oraya olsun rota.
Ey Ruh'un gemisi.
...
Yol Al.
Yolalsana.
Sağanak yağışla değil.
Döktüğümüz gözyaşları ile.
...
Sevgi'miz.
Bir Güle elbet.
Ey Ruh'un Gemisi.
Kızıllıklara değil,
Maviliklere olsun.
Rota...
O gül'e getirsene bizi!
Ey Ruh'umun da Gemisi.
27.08.2013

İbrahim Arslan
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Rüzgarına Takılmak

takıldım rüzgarına,rüzgar sandım
fırtına çıktın..ben razıydım,
savrulup gitmeye de,sen beni...
savurmadın; parçaladın...
                         2008

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sadece Bir Gülüşünü Bana Çok Görme

Güldüğüme bakma,
Ben sensizliğimde hep ağladım...
Bir anlık mutluluk bu, şimdi.
Bu mutluluğa bel bağladım...
Delicesine koştuğum hüzün,
Bu bahar havası kışa gebe...
Kış içinde kış bile çok değil bana.
Sadece bir gülüşünü bana çok görme...
...
Sana hayat hep en güzel masalları anlattı,
Beni de aldattı.
Güldüğüme bakma,
Ben sensizliğimde hep yastaydım.
Yağmurda ıslandım,
Ateşlerde yandım...
Cehennem ateşi bile çok değil bana,
Sadece bir gülüşünü bana çok görme!

01.12.2007

İbrahim Arslan
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Sana

Bugün gözyaşı akıtmışsam,
Sel gibi sınırsız,
Sana...
Yüreğimi koydum elimin içine,
Vefasız,
Alsana...

İbrahim Arslan
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Sana Aşk Dediğim

Sana aşk dediğim sesimdir benim,
Şu karşı ki dağlardan gelen,
Senin duyamadığın...
Yağmurun, nehrin değil,
Rüzgârın, fırtınanın...
…
Sana aşk dediğim,
Karışıp gitmemdir kalabalıklara,
Bense...
Ne yolun sonunda ne başında değilim...
…
Sana aşk dediğim neremdir benim,
Sağımda-mıdır, solumda-mıdır?
Kalbimin atması- mıdır, atmaması- mıdır?
…
Sana aşk dediğim nefesimdir benim,
Gözlerimi seninle açmam.
Seninle kapamamdır...

Mart - 2009

İbrahim Arslan
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Sana Bir Gün Olsun Benim Ol Demedim mi?

Sana bir gün olsun benim ol,
Demedim mi?
Benimle yaşa, benimle öl, benimle sol...
Demedim mi ey Gül?
…
Yaşamak bu, yanında güzel.
Yaşamak bana bir tek yanında olur.
Gel vur beni.
Sözlerine bırakma beni,
Gözlerine bırakma…
…
Yanında olmayınca ey Gül.
Bu yaşamak, yaşamak değil.
…
Sana bir gün olsun kal demedim mi?
Her gün yürekten gitmek,
En büyük ceza demektir!
…
Gül,
Ey benim gülüm.
Ağlama hiç benimle.
Ben sana benimle gül.
 Demedim mi?
…
Geçti,
Yaşam beni ezdi geçti.
Sona geldiğimiz de anladık.
Birbirimizi ne çok sevdiğimizi.
Değil mi?
…
Demedim mi bu ilkbahar değil sonbahar diye.
Gülüm, seni de beni de yaşatamadım ben.
Gülüm hiç solma,
İbrahim’in bir gün solsa bile…
…
Öldüm gülüm…
Ve bekliyorum seni hep,
Senin öbür tarafında.
20 Mayıs 2013

İbrahim Arslan
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Sana Diyorum

Gel benim ol,bende senin olayım
Kaç sevda varsa yüreğimde yalan,
Senden başkasını yalanlayayım,
Gözüm gibi sen ol, yanımda kalan.

Gönlümdeki kelepçeyi çözeyim,
İstiyorsan kanımı da dökeyim,
Medet diyerek önüne çökeyim,
Bitsin artık ruhumdaki bu talan.

Gel ey! yakınımda duran uzağım,
Gel ey! kalbime kurulan tuzağım,
Bin yıldır sanki elinde tutsağım,
Salıver beni,beni benden çalan.

Ne yaptımsa sana eremedim ben,
Gülleri kapına seremedim ben,
Vazgeç diyorsun vazgeçemedim ben,
Ben oldum hep boş hayallere dalan.

Birgün sende geleceksin benimle
Ya yaşayacaksın sevgimle,ya da
Bugün sende öleceksin benimle
Beni hep imkansızlıklara salan...

İbrahim Arslan
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Sana Eskisi Gibi Sevgim Ya da Cellâdım Olamadın

Değiştirdin hayatımı sevgilim
Bir mucizeydin sen ve bana hala öyle geliyor
Tekrar tekrar yaşamak isterim
İlk buluştuğumuz günü
Senden ayrılması ne acı
Yaşattın bunu bana
Artık ben kötüyüm
Tedavisi olmayan hastayım
Bütün kötü günleri üzerime çektin
Kader bu
Diğer dertlerim de üzerime çöktü
Senin gibi sevdiğim biri vardı sevdiğim
Onu gömdüm bu bahar
Seni gömer gibi
O benim sendeki sırlarımın tek sahibi
Tek dostumdu
Sana söyleyemediklerimi ona söylüyordum
Çok yakındım sana uzakta olsan da
Ona yakın olduğum zamanlarda
Şimdi o da yok sen de yoksun!
Sarsıldı şu hayata tüm bağlılığım.
Kim bağladı beni böyle sana
Unutamıyorum seni
Kırıldım sana...
Koparıldım dalımdan
Sen kırdın en başta beni
Sen kopardın bu çiçeğim dediğini,
Günler geçti
Seni yine buldum
Sorunlarımız vardı tek tük.
Sen dönmüştün ama aşarız diyorum her sorunu
Geliriz her derdin üstesinden
Şimdi mutluyum senle,
Hüzünlerimle
Böyle işte
Seni anlatmak istedim... Seni bendeki seni,
Sana!
Yazarak,
Şimdi bu yazdıklarımı karalayacağım
Kimse bilmeyecek
Seni yine eskisi gibi sevdiğimi…

Cellâdım olamadın…
04.02.2012

       Bir kadını bir erkeğin yazması zor olur. Bir kadın saklı tüm hazineleri bağrında
taşır. ERKEKSE HAZİNE PEREST’dir. Toprağa hazine bulmak için vurur kazmayı. Bilmez
ki toprağın hazineleri saklayan toprağın cinsiyeti de kadındır! Kadını bilen kendini bilir.
KADIN BİZİ saklayan örtendir. MART GELMEDEN KADINLARINIZI HATIRLAYIN
BEYLER...

İbrahim Arslan
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Sana Geldim

Ben sana geldim,
Haydi sar beni,
Bakmasan öyle
Yabancınmıyım...

Ben sana geldim,
Çok uzaklardan,
Ve seviyorum,
Yalancımıyım...

İstersen öldür
İstersen güldür,
Yeter ki gel de,
Yasaklınmıyım...

Yakmasan beni
Zaten gönlüm bir,
Cehennem yeri,
Yanmalımıyım..

Kaybettim seni,
İnanmalıyım.
Sevdiğim için
Utanmalıyım...

Gel zalim olma,
Kalbime gir de,
Mutlu olayım
Ve olmalıyım...

İbrahim Arslan
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Sana Susatan Şiir

Sözümden dönmem,
Yolumdan dönmem.
Gösterir yolunu bana kuşlar,
Bulurum seni.
Söz verdimse sana,
Canımı çıkar.
Tutmazsam.
...
Azrail'e bırakma beni,
Bir gün gel öldür ellerinle.
Bu bana mutluluktur.
O kanlı katile bırakma beni...
...
Zor birisin,
Ben zoru seven biri.
Ben cevap veririm,
Sen soru sorarsın.
Münker- Nekir gibi...
...
Ah başımda, yüreğimde taşıdığım
Cadı!
Son model aşkı aradın,
Bu adamda aradı.
Rüzgar sana en güzel şarkıları söylemeli,
Kemanı var mı rüzgarın,
Olmalı!
...
Senden kucak dolusu sevgi isterim,
Sarmanı, sormanı, gözlerinle gözlerime bakmanı...
Ne yazık sevdaların sonu hazin.
Bizim sevdamız en yaşanmaması,
En olmaması gereken olmalı.
Yoksa bu kadar yakınken,
Kalp atışını yanımda duyarken,
Bu kadar uzak olmanın,
Var mı sence de başka açıklaması...
...
Sözümden dönmem,
Yolumdan dönmem.
Gösterir cennet kuşları bana yolunu,
Canımı çıkar
Seni sevmeden yaşarsam...
Cennette benim olacaksın,
Sen bu dünya da ellerin kadını!
05.07.2012

Bazen kara gözlerine, deli sözlerine aşık olduğunuz sizden çok uzakta bir yerde yaşar.
Siz onu bilmezsiniz. Yakınsınızdır aslında ama gidemezsiniz. Hep bir adım vardır ona ve
hep kilometrelerce uzaktır. Yalandır O. Ve en DOĞRUNUZDUR. Ne dönebilirsiniz geri, ne
bir adım ileriye gitmeye gücünüz vardır. Aşk kitabının bir sayfasında aşkınızdan
bahseder mi? Hayat labirent mi! Ölmeden çıkılmaz mı. ölmeden yaşanmaz mı gerçek
hayat...
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Sanal Âlemin Delikanlısı

Sana selam da yazmıyorum,
Tek bir kelam da yazmıyorum...
Kız milletinin alayından.
Bıktırdı beni bir kız...
Sanal alemin maskarası olamam.
Ben gerçek hayatta zor yaşıyorum.
05.09.2012
(Emel' e- Emel mi kim... Kimse kim! !)

İbrahim Arslan
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Sanma ki

bende birgün eyvallah derim,
bu diyardan çekip giderim,
sanma ki geriye dönerim...
                               AYNALARDA
görülmez olur artık yüzüm,
resimlerden kalkar gülüşüm,
bende birgün eyvallah derim...
                              BURALARDA
mezarım kalır buralarda,
şiirim kalır sayfalarda,
bu diyardan çekip giderim...
                              ANILARDA
saklı kalırım anılarda,
çevir gözünü kapılardan,
sanma ki geriye dönerim....

İbrahim Arslan
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Savur Beni

kırış kırış olmuş yüreği,
bu sevilmeyi bilmeyene acı,
zehir sözlerini sonraya sakla,
ilk önce ver, sona sakladığın ilacı...

yalan sandığın gerçeği bir kere daha duy,
sen benden duyunca duymazsın gerçi,
mühürlü kalbine hangi sözüm dokunur,
hangi kurşun öldürür beni...
sen beni o silahın kurşunuyla vur?

yanlış senin gittiğin yol, yanlış
sen yine geçen zamanla yarış.
gel bir defa beni anla...
gel uçayım,
sen ol bana bir kanatta...
gidiyorum senden bugün,
duramazken ayakta...

İbrahim Arslan
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Sazın Teline Dokunamamak...!

Sazı aldım elime, ki.
Ben sazdan anlamazdım.
Tıngırdatmak isterdim de.
Tıngırdatamazdım....
...
İnan benim sözüme bebek,
Baban sana yalan söyleyecek değil.
Mutlu günler gelecek diyorsam.
Gelecek...!
İlk önce buna inanmayı bil.
...
Sahip olamayacaklarının peşinden koşma.
Sahibi olabileceklerinin sahibi olamamaktan kork!
...
Ömür bir kuş canı kadar.
Canıma can kat,
Canına da can kat.
Hiç can yakmadan!
...
Bir kuşun yuvasını yap.
İki sevenin yuvasını yapamıyorsan...
...
Hayat ne güzel ya da ne güzel değil.
Bir hayat sahibi olmak güzeldir ama değil mi?
Bebek baban sana Hayat Hak'kı vermiştir.
Hayatın da sende Hak'kı vardır lakin.
Dimdik dur ya da istersen eğil.
Bu senin tasarrufundur.
...
Asla kendine layık olmamazlık yapma bebek.
İşte o zaman babana da layık olursun.
...
Sazı çaldım... Anlamasamda tıngırdattım... Yine de.
Ağladı duvar. Gökyüzüne baktım. Yerin dibindeydim.
Sözlerime güldüm. Sözlerimin ahını duydum!
Bende ağladım sazımla... Elime yabancı idi sazım.
O sazın Hakkını veremediğimden! Ve ikimiz için.

18.11.2013

İbrahim Arslan
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Sen Benim Şiirimsin

Sende beni sevdin...
Sevdin mi?
Aşkındım değil mi,
Gözlerin söyler gerçeği...
Kaçırma.
...
Sende yüreğinin sesini dinledin.
Dinledin değil mi?
O getirdi seni bana.
Benim de yüreğimin sana çarptığı gibi
Seninde yüreğin çarptı bana değil mi?
...
            Söz
Vermedin ya bana tutmamak için.
Elinin içi söyler gerçeği.
Elini kaçırma.
Yüreğin söyler gerçeği,
Dilin söyler.
Sonunda...
En sonunda.
...
İkimizden biri yokken diğerinin yanında...
Ne maansı var peki bunu o zaman söylemenin.
...
Sen de beni sevdin...
Sevdin işte,
Sevdin değil mi?
...
Gözlerinin,
Yüreğinin,
Elinin,
Dilinin,
Cesareti de bir yere kadar!
...
Kaçırma haydi kendini benden.
Söyle şu iki kelimeyi,
'Seni seviyorum' de.
Bende seni sevdim de...
Sonra istersen hep sus be kadın.
Ama söyle şu iki kelimeyi...
...
Sen benden kaçtın,
Ben sana açtım!
Yüreğimin en derinini,
Ve kucağımı.
Gel ya da gel desene!
...
Sen benim şiirimsin.
Henüz daha yazmadığım...
15.02.2013 SAAT 16.50

İbrahim Arslan
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Sen Büyürken Ben Ninnini Yazdım

Sen büyürken küçük,
Ben ninnini yazdım.
Sen küçücük yürek...
Uyku yok gözümde.
Şiirini yazdım,
Büyü, oku diye...

Şu hayat ne okul.
Ne mezar yeridir...
Meyhane de değil.
Ne cami ne de yol.
Gidenler vardır da.
Dönenler yok oğul...

Büyürsün gün gelir.
Büyümekte var ya,
Ne ağır imtihan.
Sağır duyar birgün.
Kör bulur ışığı.
Sen dünyaya kanma.
Dünya ibarettir.
Ancak pencereden...

Yazık bu şiire,
Vuramaz hedefi.
Yürek yamalıdır.
Sözlerim yamalı.
Anla hakikatı.
Şiir yazılmalı.
Her Yaşar gibiye,
Bir İbrahim az.
Şimdi konuş kalem.
Yüreğimi sustur.
Sözden anlamayan.
Sazdan anlamalı...
16.07.2013
Sahurdan sonra 04.30

İbrahim Arslan
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Sen Merak Etme

milyonda bir gelemezsem
milyarda bir gelirim,merak etme
aramazsa gözlerin,aramazsa sözlerin
ağlamazsa ve ağlatmazsa
artık yaşamıyorum derim,
ve merak etme
birgün gelirim,yoksa elinde
gittiğim yerin adresi.
kendin gelemiyorsan da
mektubun gelsin,hiç olmazsa..

en acıklı şarkılardan söyle,
bu aşk için,birtek canım kaldı
birgün:canımdan da olduğumu duyarsan
farzet mezarım varmış gibi
hayali mezarıma uğra,
konuş benimle,söyleyemediklerini söyle
bu defa karşılık vermeyeceğim...

şayet ölmeden gelebilirsem
en acı sözleri saklamışsındır,değil mi?
sözlerin tokat yerine geçer
ve hançer yerine
sözlerinle öldürürsün beni,değil mi?
ben bin kere ölmeye razıyım
sadece elinden olsun...

istemem mi fotoğraftan çıkıvermeni
istemem mi şimdi elini tutmayı
her akşam hayalinleyim ben
beni düşündüğün her vakitte
seni düşünüyorum
seni düşündüğümde,hep ağlıyorum...

bu yaşamaksa yaşıyorum işte
hergün ölerek...
ve gelemeyeceğimi biliyorum sana
adım gibi,yinede
milyonda bir,gelemezsem
milyarda bir gelirim,merak etme
sen merak etme...

sadece zindanı zindan etmesin bana gözlerin...
her gece...her gece,her gece

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen Yangın Olsan

Sen yangın olsan.
Sönmek bilmezsin...!
05.07.2013

İbrahim Arslan
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Senden de Geçtim

Senden de geçtim işte,sendende
Neler neler yaşadığım,
Geceleri hayallerime aldığım,
Gündüzleri peşindeki gölgeydim,
Hatta seninle nefes aldım,
Bir an unutsam ki,unutmazdım ki..
Ben sensiz yaşayamazdım
Uğruna hep kendimden çaldığım..
Ah sevgimi bilmeyenim...
Senden de geçtim işte,sendende

Arkasından ağladığım,gidince
Ellerini tuttuğum
Gözlerine baktığım
Sen elveda diyince...
Bende arkama birdaha bakmadım
Sen o an benden daha mı ölüydün?
Yoksa ben mi..
Ateşine yağmur gibi yağdığım,dinince
Ateşinde sönünce..
Senden de geçtim işte,sendende

İsteseydin köprüler kurardım
Uzay boşluğuna..
İsteseydin yıldızları kapına nöbetçi dikerdim..
İsteseydin bir kere değil binkere ölürdüm..
sende en az benim kadar istemedinmi?
benim bir mecnun olmamı kapında ha..
bak mecnunum şimdi.Ama
Senden de geçtim işte,sendende
                                   04,03,2007

İbrahim Arslan
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Senede Bir Gün De Bayrak Yıkama Günü İlan Edilmeli.

Galatasaray Bayrağını geçin...
Amerikan Bayrağını geçin...!
Al kanımızla, Ay'ımız-la, yıldızımızla
Türkiye'mizin olan...
Türk Bayrağımıza gelin!
Okullar da var...
Göndere çekilir.
Parti binalarında var.
Uğruna ölünür...
O bayrak uğruna zaten çokça ölmüşüzdür...!
O bayrak memleketimizin bağımsızlığının sembolüdür!
Yani dalgalanıyorsa gökyüzümüz de!
Demek ki özgürüzdür.
Türk Bayrağı'm...
Dalgalanır durur!
Memleketimin her yerinde,
Bir şehrin en tepesinde...
Nazlı nazlı...
Asıl soru:
Peki bayrağımız, o dalgalanan bayraklarımız,
Sene de kaç kez YIKANIR...!
...
Temizleyemeyeceğiniz heykeller dikmekten vazgeçin...
Ulvi kahramanlarımızın kuşlar tepelerinde şakıyor!
...
Bayrağını yıkayamayan bir millet,
Kıçını da yıkamayı bilmeyen millet hükmündedir...

18 Mart 2013
' Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, kemiklerini sızlatıyorsak Onlardan özür
diliyorum'

İbrahim Arslan
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Seni Sevdim Seveli

Seni sevdim seveli,
Kader bana yaptı yapacağını..
Kini değil sevmeyi seçeli,
Bilmiyordum kendimi ateşe atacağımı...

Şimdi yoksunum senden,
Arıyorum her yanımda
Gelir diyorum,gün bitmeden
Lakin gelmiyorsun...
Bilmiyordum hasretinle yanacağımı...

Sesin geliyor kulağıma,
Hayalin benimle her an
Sen yoksun diye kahretmiyorum
Camları dökmüyorum,
Duvara yumruk atmıyorum
Biliyorum alışmalıyım yalnızlığa...

Nice geceler bitti sensiz,
Sen yoksun diye güneş,
doğmamazlık yapmıyor...

Böyle giderse sileceğim seni gönlümden,
Billahi sileceğim...
Hem hayatımdan...
Alışamam ben vefasızlığa..

Seni sevdim seveli
Alıştım sensiz yaşamaya...
              25,5,2004

İbrahim Arslan
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Seni Yazamaz Bu Kalem

Seni yazardım da ben,
Sabah duyar.
Akşam görür.
Gece uyutmaz.
Uyandırır kan uykundan.
Diye korktum…
…
Seni yazardım da ben.
Bu sabahta her sabahta
Bu akşam gibi olsa her akşam
Her gece bile yazardım seni.
Ağlarsın sonunda diye korktum…
…
Yazamadım seni,
Yazamazdı bu kalem.
Ben yanardım.
Sende benimle yanarsın diye korktum…
22.04.2013

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Senin Adın İSTANBUL

Ben sevgiyi aradım,bunca yıl
Gelip geçene sordum,
-İstanbul nerede?
Senin adın İstanbul.
Ummazdım senden,
Tıktılar Bakırköyü'ne...kaç ay kaldım
bilmiyorum,çıktığımda yine seni aradım,
Mecnun'un Leyla'yı aradığı gibi...
Belki hayallerimde yüzyıl öncesinin
İstanbul'u vardı...sokaklarında mutluluk
Aramıştım,bir parçacık mutluluk
Sokak sokak dolaşmak istedim seni
Kaybettiğim ne varsa bulmak için,
Olmadı...mutluluğum bir gün bile sürmedi
Hatta bir saat bile...ayırdılar seni benden
Ben sevgiyi aradım bunca yıl...
Hani sevgin nerede İstanbul,
Bir baba gibi kucağına alsana beni..
Tabi senin adın İstanbul tanımazsın beni...
Kaç aşık kapında  bekledi...
Kaçı soluğu Bakırköy 'de aldı..
Sen benim en büyük sevgilimsin...
Milyon kalabalık tanımaz beni...
Beni milyonlara sorma zaten...
Ben senim İstanbul..
Seninle birlikte yaşayan.
Sen tanımasanda beni...
Salbi seninle atan bir biçareyim...

Senin adın İstanbul...en son
Dönüşte gördüm güzel cemalini...
Nerden dönüşte diye sorma
Utandırma beni...
Ve sende utanma
Sen hala en güzelsin...
Özlüyorum seni...yanında olsamda
Varsın Bakırköyde olsam...
Ben sevgiyi aradım yıllardır...
Sende bulamazsam,
Artık bulamam istanbul...Eyüp'e geleyim
Sultan Ahmet'e,Topkapı-ya
Sadece istediğim
Haliç'i bir  kere göreyim..herşey
Herşey senin için
Çünkü senin adın İstanbul...
Boşa dememiş şair:
O manayı bulda bul,
İllaki İstanbul da bul,
İstanbul,İstanbul...diye
Boşuna dememiş
Ve az bile söylemiş....
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          10,04,2005

İbrahim Arslan
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Senin Duan

Sevdiğim...
Senin duan beni,
Teğet geçer!
Bedduan ise tutar,
Akşam güneşi batmadan...
22.01.2013

İbrahim Arslan
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Senin Olmadığın Yer

Sen meleğim zalimin zalimi,
Kara gözlerin nerden düştü aklıma
Acırdın,görsen halimi...
Genç yaşta ak düştü saçlarıma...

Bırak beni hayat dalıp gideyim
                                      meçhullere...
bende düşeyim mecnun'un düştüğü
                                       çöllere....

Sen meleğim zalimin zalimi,
Lisan yapmaz ki derdimin tarifini
Unutmayı başaramadım işte
Hep hatırlattın durdun kendini...

Bırak beni kaçıp gideyim
                                       sensizliğe
Açayım kollarımı benim gibi bir
                                        kimsesize...

Sen meleğim zalimin zalimi,
Kaçamadım senden güneşin ışığı gibi
Köle yaptın kapında suçsuz bir aşığı,
Tıpkı Leyla'nın Mecnun'a yaptığı gibi...

Bırak beni senin olmadığın yere
                                            varayım...
Senin olmadığın yerde varsın aç-susuz
                                            kalayım...
                                                     07.01.2009

İbrahim Arslan
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Senin Yerine de

Ben senin yerine de severim...!
...
Karlar altında açan çiçeğin.
Peşinden koştum, sana koşmadım.
Gözler yalandan kaçan gerçeğin.
Ta kendisiymiş, ben hiç bakmadım...
...
Ben senin yerine de giderim...
...
Hasret yakında duran uzağın,
Uzakta bastığın toprak demek.
İşte yamacında olsan bir dağın.
Çığ gibi oradn kopmak demek.
En nadide bir çiçek olsan, yarın!
Elimin içinde kokmak demek.
Hasret! Yanında duran yarin...
Ölüvermesinden korkmak demek.
...
Ve ben senin yerine de ölürüm!
...
Ölümse bir gün dirilmek demek.
Ve gülme günüdür ağladığın.
Sensizliğim zaten hasret demek.
Kayıp demek hiç bulamadığın...!
...
Ben senin yerine de görürüm...
...
Görmese gözlerin.
Gelme dersen giderim,
Yaşatmazsan yanında ölürdüm...
Ölsem yine de seni severdim...
...
Ben Sen'im. Ben senin gerçeğinim.
Ve Sen'in yerine de yalanım...
26.12.2007

İbrahim Arslan
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Seninle Ve Sensiz

Seninleyken sensiz kaç sabahım oldu,
Sana beddualarım değil, dualarım oldu...
Herkese tok sana aç anlarım oldu,
Duygularım var, benim de arzularım oldu...
...
Yuvasızlık, anasızlık kötü bilirim!
Sevgi bize tek azık bilirim...
Hor bakışlar insafsızlık bilirim,
Sensiz ne camim, ne ezanım oldu...
...
İste dikenler üstünden gelirim,
Yarından değil, dünden gelirim...
Beyaz atla en güzel düşünden gelirim.
Senin canın, benim canım oldu!
...
Benim siyahları giymiş gelinim,
Gülmemiş hep ağlamış gelinim,
Nasip demiş, nasipsiz gelinim.
Senin düğünün benim cenazem oldu.
...
Ne isteklerin var bilirim,
Gökyüzünü- yeryüzünü istersin,
Geceyi- gündüzü istersin bilirim.
Seninleyken sensiz.
Ağardı simsiyah saçlarım.
...
Seninleyken sensiz kaç sabahım oldu.
Karakışlara eş baharım oldu,
Başlangıçlarım değil, sonlarım oldu.
Ölürüm demiştim.
Ölümüm sana tek cevabım oldu...
20.08.2008

İbrahim Arslan
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Senle Ben

Eski ve yeni ne varsa senden
Sildim yüreğimden aşkının izlerini
Anladım hep kaybediyorum seni,
İki ayrı bedeniz senle ben...

Sen ölümden kaçar gibi
Ben ölüme koşar gibi...

Eski ve yeni ne varsa senden
Ve senden başka ne varsa hayatımda
Seninle birlikte sildim herşeyi
Geçtim bütün sevdiklerimden...
Şimdi iki ayrı deniziz senle ben..

Sen akdeniz gibi,
Ben karadeniz gibi...

Eski ve yeni ne varsa senden
Senden sonra hayat bir kafes gibi
Artık hayat bir nefes gibi
Yaşıyorum sen olmadan
Ve yaşıyorum şimdi nefes almadan...

Sen cennette yaşar gibi
Ben cehennem de yanar gibi
Hep ayrıyız senle ben...

İbrahim Arslan
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Sensizliğe

ne çocukların sesi geliyor kulağıma,
ne de arabaların gürültüsü,
seni düşünüyorum ya dünyadan kopuğum,
her açılan kapıdan sen giriyorsun içeri,
yanıma yaklaşıyor,boynuma sarılıyorsun..
gözümden birkaç damla yaş boşanıyor
beni ağlatıyorsun...
gelişin ve gidişin bir oluyor
yine yalnız kalıyorum kendimle
bu dört duvar arasında
sadece seni ve ölümü bekliyorum...

ve biliyorum aslında,
kavuşmam için sana
ölmem gerektiğini...

İbrahim Arslan
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Sesi Çıkmayan Millet

Her 'şey'in çoğu bizde,
Her 'Şey' den azar yeriz...
Asgari ücretlisi,
Memuruda böyledir.
Bu ülkede biz var ya,
Beleş suda içemeyiz.
Çıkmaz sesimiz, çıksa!
Zurnanın son deliği
Bile'den azar yeriz...
...
Ülkemin talihi bu!
Ne 'zar', ne 'nazar' deriz...!

İbrahim Arslan
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Sessizliğe

Ağaçlar sessiz,kuşlar sessiz
Baharlar sessiz,kışlar sessiz
Buraya güneş doğmuyor mu?
Ahlar sessiz,eyvahlar sessiz...

Dillerdeki dualar sessiz
Gökyüzünde bulutlar sessiz
Saatler acep işliyor mu?
Bu yerlerde insanlar sessiz...

Bir şehir yaşayanı sessiz,
Bütün yaşayanları sessiz
Zaman diye bir kavram yokmu?
Geceler sessiz,günler sessiz...

Çok şeyler derler,onlar sessiz
Ve yaşarlar susuz,nefessiz
Bu meçhulleri gören yok mu?
Her an gelip-giderler sessiz...

Burada hepside bekler
Sessizliği bozacak sesi
Bu sesle hepsi der,kıyam et!
O beklenen an geldi,haydi...
                         5.11.1999

İbrahim Arslan
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Sev Beni

yarım kalan sevdalar için...sev beni
ayrılığı hiç düşünmeden kaderi,
sonumuz ne olursa olsun
bir kör kurşunla vuruluncaya kadar
ya da sular duruluncaya kadar...
sev beni sev!

vazgeçmek yok,
sonunda mutluluk olmasın varsın..
sadece yanımda ol gözlerin yanıbaşımda
ağlarsa,bir benim için ağlasın
kıyamet kopuncaya kadar
ömrün vadesi doluncaya kadar
sev beni sev!

öyle bir sev ki beni
hani leyla misali,şirin misali.
ben bir mecnun,ferhat'ım zaten
sana kavuşuncaya kadar,
sen yalan oluncaya kadar...
sev beni sev!

birgün gelir senden bıkarım sanma,
sanma seni ellere bırakırım
haramsın b enden başkasına
haramsın,başka elleri tutuncaya kadar
vefasızsan,unutuncaya kadar...
sev beni sev
nolur,seni seveni sev...

sevginden utanıncaya kadar
sevginden cehennemde yanıncaya kadar...

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevdandandı

sevdandandı..gülüşüm ve ağlayışım
bilmediğim birşeye  yapışmışım
görmediğim gözlerine hayatımı adamışım...
görmeyecek olmam umrumda değil..
ben yine sana doğru adımımı atmışım.
uzaklşmışım.belki yakınlaşmışım sadece gölgene...

sevdadandı herşeye boşvermişliğm.
işte herşeye boşvermişliğim sevdandandı,
kapkaranlıktım ben elinde tuttuğun kavdım
yaktın beni,bir saniye dayanamadın
yaktın ve üfledin.bıraksan gözlerini görecektim
ah sevdalım,rüyalarıma gir,uykumu böl gene...

sevdandandı,ya sen hiç sevdalanmadın mı birine...
21,04,005

İbrahim Arslan
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Sevdasız Yürek

Layık sana bu hüzün...
Üzerinde gecenin karası,
Ve zifiri karanlık gündüzün..
Gülüşün de yalan
Gidişin de...
Geliyorum dediğin de
Beklendiğin de gelmeyişin var ya..

Bir kin gözlerini açar,
Bir kin gözlerini kapar..

Sen en büyük hırsız..
Sen sevdasız yürek
Hep çaldın...kendinden...

Bir yanın topraktan bir parça,
Bir yanın güneş ten sıcak..
Yakmakta elin de yanmakta..

Tatlı hayallere daldığında
Kabusla uyanmak var ya
Bir başına kalmak
Bir başına adım atmak var ya

Atmamalı bu sevdasız yürek,
Hadi bıraksana bu yerleri
Kurtarsana kendinden..

Çıkmalı bu kabuk tan
Sonu gelmeyen bu sokak
Bu yol sen de bitmeli
Susmalı rüzgar
Dağlar sesime karşılık vermeli
Çöküp kalmalıyım öylece...

Ey dünyanın ucunda ki ağaç
Dibin de uyumalı
Bir daha uyan mamalı..
Susmalı bu sevdasız yürek,susmalı
Susmalı bu rüzgar...

Saat oniki yi vurmalı
Bir gün bittiğin de
Bir ömür bitmeli...

Yürek dediğin de
Sevda hiç olmaz olur mu?

Sevdasız yüreğinin de
Kim bilir vardır sevdası birine..

Kini sevdasından büyük olmalı! ..
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                  07.07.2007

İbrahim Arslan
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Sevdiğim'e

Güzüm DE Sen ol,
KışıM dA...
GözÜMde sEN OL,
sÖzüMDE...
güLüm De SEn oL..
DiKenİmDe..
bEni BıRaKmA BanA BEN oL...
baNa ayAk oL,el oL...
OlAcAKsan da şiMdi eL oL...
ÖzümdE seN OL.
OLAcAkSAn öLÜmDE SEn oL...

İbrahim Arslan
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Sevdiğim

Sevdiğim gecelere benziyor
Hep sır içinde sır
Yatıyor yüreğimin bir yerinde,
Belki bin asır...

Bu bendeki sevda nasıl bir sevda,
Bu sevdayı yürek nasıl taşır...
Sanki yok benden başka,böyle büyük seven
Böyle yanan ve bu yangını küçümseyen...

Yazanlar yanlış yazmış büyük aşkları,
Onlar,sevgimden haberi olmayanlar
O aşkların kalmamış, şimdi külleri
Benim kalbimse hala bir yangın yeri...

Sevdiğim gecelere benziyor
Hep sır içinde sır
Yaşıyor yüreğimin bir yerinde,
Belki bin asır...

Yaşayan bu acıyı nasıl taşır
Nasıl tadar hergün ölmeyi,
Her öldüğünde yine nasıl dirilir
Gel bana sor,elbet bilen bilir...

Ve unutmaz bu yürek hiçbir an seni,
Yaşatır kendi bedeninde bu can seni...
Gün gelir bu sevdada tarihe karışır..
Ve karışmalı...

Sevdiğim gecelere benziyor
Hep sır içinde sır
Yanıyor yüreğimin her bir yeri,
Belki bin asır...
                                   24,6,2004

İbrahim Arslan

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevgi Bir Anlık mı?

Yedi kat gökten düştüm.
Yerin yedi kat dibine.
Gene de canım acımadı...
O bir sözün senin ağzından çıkması kadar,
Ayrılalım. Demiştin.
Canım boğazıma kadar geldi,
Ayrılmayalım. Diyememiştim...
...
Sevgi bir anlık da değil,
Sevgi bir aylık da değil.
Sevgi ağzına almaman gereken bir kelime,
Artık...

17.09.2012
' Bu arada kızım Sevgi bugün tam Bir aylık :))  '

İbrahim Arslan
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Sevgili'ye

Ey sevgili, seninle şimdi ayrıyız.
Sen başka kollarda mutlu ol,olurmu?
Seninle şimdi ayrı dünyalardayız...

İbrahim Arslan
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Sevgili'ye 2

Sevmedin mi,yoksa sevemedin mi?
Ben Mecnun iken,sen Leyla değil miydin.
Terk etmeyecektin. Söz vermedin mi?
Ölesiye sevdiğim yar sen miydin...

Gönül bahçemde açan kırmızı gül,
Dikeninle parçaladın kalbimi,
Gönlüme saldın acı-sızı,sen gül...
Sevginle paraladın sevgimi...

Acıma! yeşeren  umudu öldür
Elindedir, ister öldür ister güldür...
Bu senin en büyük zafer günündür...
                                                    2000

İbrahim Arslan
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Sevgili'ye 3

Ömrümün ilkbaharını yaşadığımda
Sonbaharım oldun
Ne varsa bende güzel
Birer birer soldurdun...

Kahrolayım adını andıkça
Kahrolayım seni hatırladıkça...

En tatlı rüyalarıma girdin,
Kabuslarım oldun
Seni daima hatırlatacak
En kötü anlarım oldun...

Yaktın,ben Cehennem'de yandıkça
Yaklaştın ben senden uzaklaştıkça...

Aynaları kırdım,
Her aynada sen varsın diye
Yazdıklarımı yırttım
Her yazımda sen varsın diye...

Ben senden usandıkça
Karşıma çıktın hep sıkça...

Binkere canlandın,yeter!
Binkere öldün
Her öldüğünde
Benden birçokşeyler götürdün...

Anla artık,ellerin uzandıkça
Kavuşamaz ellerime,yaşadıkça!
                                     2001

İbrahim Arslan
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Sevgililer Sevgilisi

Sevmek seni sevince güzel.
Gül yüzlü peygamberim
Bizi de al sevdiklerine...
Bedir' dekiler Uhud' dakiler gibi
Biz de yolunda can verelim...
…
Sevgililer sevgilisi
Bu can uğrunda çıksa keşke,
Yüz kere, bin kere
Ne bahtiyar Bedr' dekiler
Ne sefiller ve
Bedir kuyusuna attıkların...
...
Senin ümmetin olmak bile ne kadar güzel efendim...
Bu lezzet ki yok,
Hiç bir dünya lezzetinde...
...
Senin ümmetin olmak gökte ay olmak gibi...
...
Rabbime şükürler olsun her yıldız âdeti kadar,
Beni ümmetinden eyledi...
…
Sevgililer sevgilisi
Beni şefaatinden mahrum etme ki,
Bedir Kuyusundakilerden perişan olmayayım.
….
Zira biz Kıyamet'i kopartacak kalabalığız.
Ümmetiniz hem, hem de her türlü melaneti yaparız...
….
Günde bin kerre tövbe etmek azken,
Bir kere desek ya...
'Beş vakit namaz kıl' emrin- buyruğun,
Bilmezden gelip,
Bir vakit olsun kılsak ya...
...
Şefaat ya efendim,
Bedir kuyusundakilerden beter olmak istemem!
Şefaat etmezsen efendim
Cenneti, Sen'i görmek ne mümkün?
…
Sevgililer sevgilisi
Sen' den uzak olmak en büyük ceza,
Sen'den uzak Cennet' te olmak bile ceza
Cehennem ateşi yakmaz
Uzağında olmak kadar...
İlahi beni sevdiğinin ayağının tozu yap
İlahi sevgililer sevgilisini seveni SEN' de seversin...
Bizi sevgilinin hürmetine,
Sevdiklerinden yap...
04.01.2012
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Sevgimiz Dağları Yenemedi

Sevgimiz dağları yenemedi güzel kız
Mezarımız oldu dağların etekleri,
Sevmekti delicesine suçumuz yalnız,
Galip geldi bu aşka zalim tüfekleri..
Kahrolası törenin bu son köpekleri,
Susmadı alıncaya kadar canımızı...

Sevgimiz dağları yenemedi güzel kız,
Bir umuttu bizimkisi yarınlara
Bir ışık çok cılız,istersen bana da kız
Ama karşı gelinir mi hiç dağlara
Yazık oldu bak geride kalan sağlara
Yürünür mü dağlara karşı ah akılsız...

Sevgimiz dağları yenemedi güzel kız,
Yenemezdi de,bir yürek vardı ki bizde
Delicesine atan zamanlı-zamansız
Çekemediler sevgimizi,sevgimizle
Yürüyemedik dağlara karşı el ele
Bu kin,bu öfke,intikam,töre, anlamsız...

Sevgimiz dağları yenemedi güzel kız,
Hazin bitti sonumuz Türk Filmleri gibi
Kara yazılmış sevdiceğim yazımız
Savaş açtık töreye onlar oldu galibi
Tek olamadılar kalbimizin sahibi...
Belki öldük ama dillerde hep yaşarız...

Sevgimiz dağları yenemedi güzel kız,
Mezarımız oldu dağların etekleri,
Sevmekti delicesine suçumuz yalnız,
Galip geldi bu aşka zalim tüfekleri..
Kahrolası törenin bu son köpekleri,
Susmadı dökünceye kadar kanımızı...

İbrahim Arslan
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Seviyor-musun?

Sen bildiğini oku,

Güzeli güzel yapan
Nedir?
Mecnun-u mecnun yapan,
Bilirmisin? yoku...

Sadece sevildiğini bil,
Gerisi hikayedir..
Aşarız aşılmaz denilen yokuşu...

İster aşk denizinde boğul,
İster nefret bataklığında...
Bu yolun biri aydınlığa çıkar,
Senle biri karanlığa...

El ele,
Benle,
Yürür-müsün?

Seviyor-musun?

              20,08,2008
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Sevme Dememişti Gözlerin!

Sevme dememişti gözlerin.
Sev demişti.
Sevdim!
...
Sevgilim.
Güller açmamazlık yapıyor.
Havalar ısınmıyor.
Kara bulutlar var hep tepemde...
...
Ne desem sana.
Kapım açılmıyor.
...
Bu yanlızlığın adını koydum.
Sen.
Sevgilim...
Sevgiden büsbütün uzak kaldım...
Uzak kaldım senden...
...
Yaşam dediğin üç- beş mutlu gün.
Sonrası hep gam- kasavet.
Geçim derdi.
Sevgi yoksa başında.
Hergün kim çeker yaşama derdini...
...
Adamı iyi eder.
Kara saçlar, kara gözler, güzel bir yüz...
Her adam. Ama,
Yüreğinin git dediğine gider.
Ve ben güzel olmasaydın da severdim seni.
...
Adamı iyi eder,
Bir kadın yüreği,
O yüreğin sana çarptığını da biliyorsan.
Değme keyfine.
Vız gelir, tırıs gider dünyanın tüm dertleri...
...
Güller açmıyor,
Havalar ısınmıyor.
Kara bulutlar tepemde.
Başımda ölüm kuşları dolanıyor.
Yalancı bahar, bu yalancı bahar. Yalandan yaşıyorum.
Baharın sahisi.
Bu kapıdan sen, sen girersen, seninle beraber girer...
...
Sevglim.
Bir 14 şubat günüydü sensiz kaldım.
Son kez sevgilim dedim, duymadın.
14 yıl oldu...
Sen yaşadın ve ben yaşadım bir yerlerde.
Bu yaşamaktıysa, yaşadım...
...
Sevme dememişti gözlerin...
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Sev demişti...
Bende sevmiştim.
En kara gözlermiş senin gözlerin...
Sustum 14 yıl. Susmuştum.
14 yıl sonra çok görme bana bu şiiri.
Anlatsın herşeyi bu bir şiir!
...
Mutluluk kapını çalarsa yine açmamazlık yapma.
Kara kışta bahar uğrarsa yanına yine, kovma.
Benim gibi, benim gibi. Ben gibi benle bir başına kalma.
Yine git benden, yine git benden, yine git.
Kara bulutları bana bırak avunmak için....
...
Varsın güller açmasın.
Ne çıkar senden başka gül koklamamışım işte.
Koklamamışım...
06.01.2014

İbrahim Arslan
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Sığ Adam

Göğü ararken yerde kaldım...
Yerde bıraktılar beni, yerin de dibinde.
Bir başıma yürüyemedim yine.
Geri geri gitmekle biter dedikleri bu yolu.
Ceviz kabuğuna da sığ dediler yetmez gibi.
Sığ dediler, sığ Adam!
Bense sığ Adam olmak istemedim...
Bir başıma kaldımsa şimdi,
Seni sevdiğimden.
Katlanmak istiyorum senin ve hayatın tüm dertlerine.
Sende benim derdime katlanabilsene haydi!
...
Büyütemedim. Ve yürütemedim kendimi senin çizginde.
Biliyorum. Hayat cambaz eder adamı, cam eder.
Kırar, parçalar. Koşturur kemik ve et peşinde!
Yol dediğin yol bitmeyecek gibi anne.
Senin yürü dediğin, yürütmeyi öğrettiğin yol.
Ne sağdan git, ne soldan dediğin...
Ama sağı ve solu olan sadece...
Anne önüme bile bakmadan dön dediler geri.
Önümde de uçurum var arkamda da işin garibi.
Yaşamak istedim üç gün, üç gün insan gibi.
İki karış toprağa sığ dediler anne,  sığ dediler, sığ Adam.
Biliyorum sığdıracaklarda o iki karış toprağa bedenimi...
...
Senin olduğun yerde dert yokmuş değil mi anne.
Dertler hep buradaymış.
Hep bana bıraktın değil mi?
07.08.2013

İbrahim Arslan
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Sigara

Bir ömür boyu esir ettin beni,oldum kölen
Bir cinayet var işlenen,sen katili,ben ölen
Ömrümü içmişim, seninle be sigara...

İbrahim Arslan
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Simite Zam Olur mu?

Hesap- Kitap
Bir.
Sadece Bir...
Ama bir tarafı yazı.
Bir tarafı tura...

Birin beş tanesi bir araya gelirse, toplanırsa.
Morarır.

Bir mor beşi çarp ikiyle,
Bak bakalım sonra google
Prof. Dr. Cahit Arf kim?

Mor beşi 4 le çarp.
Çıkan yeşilliğe.
3 Cahit Arf ekle...
Ne etti 50 TL.

50 ARTI 50
Bir yüz eder...
Bir yüzü ikiyle çarparsan.
İki yüzlü-k olur para bu sefer.

Şimdi asgari ücretini
Bir bir TL alırsan...
Ohooooy...
Morluk morluk alırsan demet demet?
Ya, ya kaç iki yüzlük eder peki?
Ya 4- ya 5...
Hadi simitin afiyet
olsun adamım!
Asgari ücretten.
75 kuruş düş.
Kuruşlara hesapta sen yap gayri.
Susama zam gelmiş eyvah!
Korkarım simide de zam olmasın!
...
Simitte yiyemeyeceğiz bu gidişle korkarım...
Simitin yerine ne koyacağız iyi de!
13.09.2013

İbrahim Arslan
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Size

Değişir diyorlarlardı,herşey değişir de
Herşey bu kadar hızlı mı değişir?
Kardeşten öte kardeş olanlar,
yapar oldu şimdi kardeş taklidimi
Dün şerefine yemin edenlerin
Ne kadar ucuzmuş meğer şerefi
İki yudum suya bak sattılar
Deryaları verseler alamayacaklarını...

Susmak en karlı yolsa seçtikleri,
Haykırmak istiyorum bende
Susmayın ölümünüze diye
Sessiz kalmayın böyle..
Bir nesil sessizce hüküm sürdü aranızda
Korkak olmanın utancını taşımayın yüzünüzde,
Sayenizde,
ZULÜM şimdi her sokak başında...

Kolaysa herşeyi silip atmak,bir silgi vereyim size
Size kolay gelen sadece silip-süpürmek mi?
Memleketin altı üstüne gelir mi diyordunuz,
Böyle kolay olacağı gelirmiydi aklınıza,
Sağolun,atadan kalan mirası da yediniz...
Birtek geğirmediğiniz kalmıştıhaydi
Utanmadan birde geğiriniz...

Başı dik geziniz yine,
Ama kendiniz için değil,bizim için...
Zamanında ölmeyi beceremediniz
Bari bizim için hayat sürünüz bu sefer,
Ne talihsiz sürüymüşüz ki,
Başımızda sizin gibi çobanlar var
Baksanıza yüreğimize
Yüreğimizde bir yığın çıbanlar var..
Öldüğümüzdeymiş bizim için umut
Ya orada,sizin için,sizin gibi çıyanlar var...
                                            08,10,2005

İbrahim Arslan
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Son Bir Bakışla

Bir bakışla deli gibi sevmem ben,
Aşk oyunlarına asla gelmem ben...
Sen yinede beni bana bırakma,
Bakarsın bir güzelin ardındanda,
Düşünmeden,koşarak giderim ben...

Aşık olacağımı hiç sanmam ben,
Aşk çeşmesine düşersem kanmam ben,
Ben beni bırakıp giderim belki,
Belki sıkılırım sevgisizlikten
O zaman direnmem,aşktan kaçmam ben...

Mutlu olacağıma inanmam ben
Arar bulurum seni,usanmam ben...
Belki düşerim eline kuş gibi,
Son nefesimi avucunda veririm,
O zaman yaşamaktan utanmam ben...

Sadece sensizliği istemem ben,
Bir tek sensizliğe ederim sitem
Gelip sana gecenin ikisinde
Kapına dikilip sev beni,diye
Seviyorum diye elaleme derim
İstiyorsan da çeker giderim ben...
İstiyorsan da çeker giderim,son
Bir bakışla; hayattan,hayatımdan...

                        02,09,2004

İbrahim Arslan
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Sonsuzluk

Ey sonsuzluk
Seninde sonun gelir
Ve yalnızlık
Birgün sende bitersin
Delirmeyen tek hücrem sende delir,
Arkana bakmadan
Yine gidersin...

İbrahim Arslan
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Sonu Yok

sonu yok
öleceğim diye beklerken
anlıyorsun ki
ölmenin sonu yok...
hayatla ciddi olmanın anlamı yok
dalga geçmeninde,insansan
hayvan gibi yaşamayı seçmeninde
manası yok..
anlıyorsun ki bazen
en anlamlı ne varsa
onun da anlamı yok...

sonu yok
bu yolların
bu gurbetin,bu çilenin
bu hasretin sonu yok
bitse herşey
ölsen tabiri caizse
ondan sonra da
sorgu-sual ve cehennemdeysen
yanmanın sonu yok
yine yol ayrımındasın
ve her yolunda sonu yok...

sonu yok
sonsuzlukta boğulmanın,varolmanın-yokolmanın...

İbrahim Arslan
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Sonun Başlangıcı

Dostluğun üç kuruşa satıldığı bir yerde,
Biz de dostluğumuzu üç kuruşa sattık mı?
Sırf doğru söyledi diye,tekme yiyen merde
Bizde tekmeleyerek,hançerleyip kaçtık mı?

Sonun başlangıcı,kıyamet e davetiye
Ne olursa hep iyiye,olan ne kötüye
Dünya pazarında satan bizi köle diye,
Aşikar değil mi? şimdi biz buna kandık mı?

Sanki yokmuşum,her kapı kapalı yüzüme
Bu koskocaman dünyada,şimdi tıkandık mı?
Eskiden sahte dostlar olsun vardı yanımda,
Ey kalem ve defter birbaşımıza kaldık mı?

İbrahim Arslan
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Söyle Ne Diye

Hayat dediğin kalbin vuruşuymuş,
Kalp dediğinse birgün yorulurmuş,
Söyle ne diye kandırdınız bizi..
Hesap dediğin dünyada olurmuş..

Ölüm dediğin bir göz yumuşmuymuş,
Göz dediğinse hep görüyormuymuş,
Söyle ne diye azdırdınız bizi,
Hasat dediğin mahşerde olurmuş...

Bugün kaybettik sizler kazandınız,
Söyle ne diye bizlerle yandınız..
Hem ahiretimiz zayi hem dünyamız..
Sır'at dediğin kurulu dururmuş..
                                                       2007

İbrahim Arslan
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Söyledim Söylemedim Oldu

Ey güzelim
Verdiğin zehri içtim,
Ölmedim.
Haberin oldu mu? Şimdi
Kendini gönder zehir niyetine,
Beni bir tek sen öldürebilirsin.
Azrail’e karşı gelebilirim,
Ama sana itiraz etmem.
…
Güzelim, güzel sensin, ben değilim
Ne prensinim, ne bir prensibim var
Her kara bulut benim,
Sadece seni ıslatmaya yetmez gücüm.
...
Aşktır adamı söyleten böyle,
Gel etme, eyleme
Daha ateş yakma, söndür ateşimi
Benden kurtulmaya bakma
Ben sensiz olsam
Benim canım çıkar
Ve canım sensin…
...
Bilmezsin aşkın denklemini, çarpmayı toplamayı…
Eksiyim ben, sensiz eksiğim
Sen artısın…
Birazdan güneş batacak,
Gelseydin de bakışlarımızda batsaydı,
Bakışlarımız batırsaydı yakan güneşi
...
Şu güneş var ya senden soğuk
Senin ateşin gibi yakmadı hiç beni
Saldım kendimi sana doğru...
Saldım kendimi bir sona doğru,
Sende benim gibi sev de bir gün
Ara dipsizliğin dibinde beni.
…
Güzelim
Kalbimi sızlattın yine
Ben deliyim
Akıl ne gezer seni tanıdığımdan beri
Bende!
…
Hep söyledim sana bunları,
Tek tek
Söyledim söylemedim oldu.
Anlarsın bir gün.
Şiirlerimi tekrar tekrar okuduğunda…

15.03.2012

İbrahim Arslan
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Söze Ne Gerek Var Şiir Varken

Mana kaybetmiş manasını,
Kendisine laf söyletmez ama
Cami avlusuna bırakmış anası...
(Nerem eski, nerem yeni benim)

2011

İbrahim Arslan
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Susamak

sen su'sun,
ben yaz güneşinden susayan..
içtim,içtim senden
kandım...
bu kanmama aldanma!
ben hep susarım..
                     ocak 2009

İbrahim Arslan
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Şah-Mat

Ben şahtım
Beni bir fil mahvetti
Şaşırdım
Beni bir at mat etti...

İbrahim Arslan
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Şair Olmanın Yükü

Ne desek
Boş,
Ne desek,
Dolu...
...
Gözleri dolu dolu.
Ne desek
Güler,
Ne desek,
Ağlar...
...
Taş- duvar.
Her yerde var.
Ne desek de,
Ne diyemesek de.
Çekilmez bu şair olmanın yükü...
...
Taş- Duvar...
Hep taş- duvarlara söyledik sözü!
Bizi taş- duvar bile olamayan ne anlar...
05.02.2014
'Şairliğimizin 32. Yaşında...! '

İbrahim Arslan
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Şairin Günışığı

Bana gün ışığını çok görenlere inat.
Yazarım belki gün gelir de okunurum...
Milletin vekilinin dokunulmazlığı vardır.
Ben şairim, tutamam kendimi. Dokunurum...
...
Her gün güneşin batması olur,
Zehiri- balı gün gelir tatması olur.
Düşman elini dost gibi tutması olur.
Ben şairim, tutmam. İlla ki onurum...

...
Hakikatin hakikatini söylesen yalan derler,
Eskitirler eskitirler var mı alan derler.
İyiliğimde beyfendi, düşsem lan derler.
Düşsem kalkarım da bu düştüğüm uçurum.
...
Bulurum seni Çin'de olsan, Çinde' de.
Yazarım seni zifiri karanlık içinde de,
Sizde bu meyden bir yudum içinde.
Çin' de bulamadığımı bir sarhoşta bulurum.
...
Ben şairim sözümü esirgemem kimseden,
Ya gün gelir de özümü kaybedersem.
Eğriye doğru, epeğrisine dosdoğru dersem.
Kırarım kalemi de, elimi de yazamaz olurum.
...
Bana gün ışığını çok görenlere inat.
Bu gecenize sabah ben olurum,
Hep uyurum, arınma günüm gelir
Çareyi ' essela tuhayrum minen nevm' de bulurum.
26.09.2012

İbrahim Arslan
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Şairliğe Dair

Şair odur ki
baktığında bir kuşa
her zamankinden farklı
dahada farklı
manalar görür

ve yahut baksa bir çift göze
derinlerde masmavi olan
denizler görür...

bir çiçekte
bir böcekte
Hakk-ı anlatan izler görür...

bazen konuşur bir çiçekle
sağır duvarlarla konuşur
bu halini bir başkası bilmez
Hak'tan başka
bazı zamanlar olur
ne yaptığını
ne söylediğini
kendisi de bilmez...

bir çocuğun gülüşü
ilham olur
bir umudun son buluşu
bir insanın
bu dünyadan ebediyyen kayboluşu
sonsuzluğa kalmaya namzet,
şiirlere vesile olur..

ne kışın soğukluğunu ister
ne yazın sıcaklığını kabul eder
onun için her mevsim
bahar olmalıdır
insanlara her zaman
baharı sunmalıdır...

bir dünya hayal eder kafasında
ve o dünyada her insan
tasasız olur
gamsız olur,
o dünya da günahkarlar bile
günahsız olur...

hep umut limanına doğru,
gider onda gemiler
ve ey şair bil ki
o gemiler
birgün umut limanına
demirleyecekler...
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Şeytan

Sensin siyah eden akları, SEN.
Her Gün Ahımın sebebi sensin...
Çirkef eden bu toprakları, SEN...
Ve gözyaşımın sebebi sensin.
...
Firavun'u Firavun yapan, SEN.
Cennet'i üç kuruşa satan sensin...
Karun'u mal- mülkle aldatan SEN
İbrahim'i ateşe atan sensin...
1999 17 yaş şiirlerimden...

İbrahim Arslan
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Şiirler

şiirler yetmez olur anlatmaya,
seni anlatmaya sözler ağlar...
cesaretin olmaz arkaya bakmaya,
baksan nice dostlar ağlar...

vurmaz olur şiirler hedefini,
hedef sandığın hedef ağlar
dermanı olmaz varmaya
mecalsiz kalır da ayak ağlar...

şiirler varya yeter adamı kandırmaya
kana kana usanan adı kancıklar ağlar
betonlaşmıştır gözü ağlamaya ağlamaya,
halbuki taş çatlar da taş ağlar..

şiirler dağları deler,
delemez sandığımız sutunları deler,
görürler ki sözün tesiri makine de yok
makineleşmiş insanlar yalandan ağlar...

şiirler çok anlattı bizi
biz anlamadık biz'i,biz ağlar
koyver dökülsün yaşların,sonra
bakmışsın ki,içindeki siz ağlar...

şair şiirine bakar da ağlar
şiir şiirliğine bakar ağlar,
eskiden olsa kırardım kalemimi
yazdıklarım yazdıklarıma ağlar...

İbrahim Arslan
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Şimdi Beyaz Bir Tek Sen Varsın

(ANNEM'E ithafen)
Şimdi beyaz bir tek sen varsın

Ne kederli geceydi o
Senle son saatlerdi yaşadığım
Gittin beyazlar içinde
Şimdi beyaz bir tek sen varsın,
İnan çok özlüyorum seni
Sen terkettin,herkes terketti beni..

ne kederli geceydi o
Yıldızlar yağarken başıma
Halime ağlayamıyordum bile,
Bir saniye sensizlik
Herşeyden beterken,
Ben şimdi ebediyyen senden ayrı kalıyordum...

Ne kederli geceydi o
Şimdi beyaz bir tek sen varsın
Kapkaranlık gecenin içinde
Melekler vardı yanında görüyordum
Aldılar seni benden
Belki bu yüzden onları sevmiyordum...

Ne kederli geceydi o
Siyah gözlerinde yaş
Yüzünde gam vardı
Üzerinde kan
Ayrılmak acı,ya senden ayrılmak
Onu anlatamam...

Ne kederli geceydi o
Güneş doğmadı o gecenin üstüne
Izdıraptı yaşamak
Sensiz olmak
Ve sen bunu bile bile gittin.
Ne yaparsın

Şimdi beyaz bir tek sen varsın...
                                         06,05,2004

İbrahim Arslan
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Taksim

Ey Allah'ım futbolda bile olmaz bu kadarı...
Bu nasıl bir taksim  oldu, bu nasıl acayip iş!
On erkek bir kadın, bir kadına on erkek düşmüş.
Üstadım dünyanın çivisi değil Mıh'ı çıkmış...
Bu maçı yönetmez. Ne Collina, ne Cüneyt Çakır
Ne dünyanın başka bir yerinden başka bir hakem!
Bu Kıyametin kopmasıdır, Kıyamet kopmadan!
20.11.2012

İbrahim Arslan
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Taş

İnsan olduğunu unutan adamlar
Ağlayın hüngür hüngür,güldüklerinize
Ciğeri beş kuruşluk adamlar
Başınıza taş yağmadan gelin kendinize...

İbrahim Arslan
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Tatlı Cadı

Şiirlerin masumluğumu kaldı tatlı cadı...
Yazdın yazdın durdun, durdun durdun yazdın
Belki hedefin kalbimdi, belki on ikiden vurdun...
Ne bilirdin suyun gökten değil, gözümden akacağını...
...
Ah cadı... Sana cadı sözümü bile özleyeceksin,
Kazdın kazdın durdun, durdun durdun kazdın,
Kalbinin mezarlığına gömdün beni, kazmayı son kez vurdun...
Ne bilirdin oradan bir filiz gibi tekrar tekrar çıkacağımı!
09.05.2012

İbrahim Arslan
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Titre

Birgün beni düşünürsen, titre.
Yanında olmamı istersen,
Bu güneş bana yarın doğmaz...
Yarın yanında olmazsam titre...
...
Benim kışım değil, yazım da olsan.
Benim elim - ayağım, yarım da olsan...
Her gün soluğum gibi yakınım da olsan.
Bir gün bir çiçek gibi solarsam titre...
...
Ben de herkesin geçtiği yoldan geçerim,
İçtiği ecel şerbetinden içerim.
Allah bilir ya seni de çok severim...
Kabirde sensiz olursam titre...
...
Benim gören gözüm,  duyan kulağımda olsan.
Benim bugünüm, yarınım da olsan.
Her dakika- saniye yanımda da olsan.
Birgün senden seni sorarsam titre!
...
Bir gün sensiz göçersem titre.
Sana dua değil, beddua edersem.
Kıyamet. Vakti gelmeden kopmaz...
Kopsa. O kargaşa da seni bulmazsam, TİTRE.
11.11. 2008

İbrahim Arslan
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Toprağı Gül Kokan Kadın

Kasım ayında yalnız mısın sevgili,
Günlerden Çarşamba öğle vaktinden 1 saat öncesi.
Bu okunan sela da neyin nesi...
Keşke Cuma olsa, Cuma namazının selasını okusa hocaefendi...
Kasım ayında günlerden Çarşamba...
Yanına boylu boyunca uzandım amma.
Yanlız mısın hala orada, kabul etmedin mi beni.
Kovmazsan yanından.
Toprağını koklayacağım hep,
Seni koklar gibi...
Ölüm ayırmamalıydı bizi...
Ölmemeye, sevgimizi öldürmemeye yemin etmişken.
Günlerden Çarşamba,
Bugün seninle ölemedim.
Affettin mi beni.
Toprağı bile gül kokan kadın!

(Şiir bu dakka gelişi güzel yazılmıştır- kurgudur)
28.11.2012

İbrahim Arslan
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Toprağı Olmayan Çiçek

Toprağı Olmayan Çiçek,
Bu yılda sevgisiz büyüyecek.
Damla damla gözyaşları,
Su yerine üzerine dökülecek...

Toprağı Olmayan Çiçek,
Seneler birgün gibi geçecek,
Günler kovalayacak günleri,
Yaprakların dökülecek...

Toprağı Olmayan Çiçek,
Güneşi olmayan çiçek,
Gökleri yırtsın ahın
Bu hasret bitmeyecek...

Toprağı Olmayan Çiçek,
Suyu olmayan çiçek,
Sonunda seninde birgün,
Yerinde yeller esecek...

Toprağı Olmayan Çiçek,
Bu yılda hüzünlerle büyüyecek.
Damla damla gözyaşları,
Su yerine üzerine dökülecek...
                    23,11,1998

İbrahim Arslan
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Toprak Gibi

Sadece kalbimi versem sana
Çatın ay ve yıldızlardan olsa
Yastığın papatyalarla dolsa
Yatağın, yorganın ben olsam
Benim olan herşey sen…
Senin olan herşey ben olsam…
...
Bütün âşıklardan daha fazla sevsem seni
Çok mu zor sevdiğim?
...
Kalbin bir avuç…
...
Bir avuç sevginle,
Daha ne kadar, karşı koya bilirsin bana?
...
Hayır, sen benim sevgim olmadan hiçsin
Benim sevgimdir seni sen yapan…
...
Sen farkında değilsin ama
Benim sevgimdir aldığın her nefes…
...
Senin sevdiğin adam, sevemeyecek benim gibi seni
Söylemeyecek benim sana söylediklerimi
...
Dinle…
Şu şelaleden akan sesi dinle
Yanı başındaki çiçeği görmekten aciz
Nasıl görsün...
...
Kalbinden başka kalbi, göremeyen sen
...
Bana senden başkasını göstermeyen aynalar
Kırmalı hepsini, kırılan kalbim gibi
...
Kanatma dur… Yazdırma acı acı
...
Bir romanda mı sevdin?
Senin sevdiğin gibi sevgiler
Leyla ile Mecnun’da kaldı
...
Hey bir avuç kalbi olan insan
Bilirim oraya sahip olmak için
Karun hazinelerinin hiç olduğunu
...
Süleyman olsam ben
Hükmüme girmezsin
...
Sen insansın toprak gibi, etten
Toprak gibi azizsin…
Ama basılmalı çiğnenmeli mi aziz olan?
...
Topraksan bıraksan da gömülsem içine…
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Bana da yer açsan sinenden,
Topraksan eğer, beni kayırma…
Toprak olan sevmiyorum diyemez hiç bir tohumu?
Bu sevilmeye layık değil diyemez değil mi?
...
O ceza veremez…
Kabre, kabir meleklerine bırakır cezayı...
Unutma! Sen insansın toprak gibi, etten.

28.02.2012

İbrahim Arslan
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Tutsak

Tutsağım benim...

bırakıversem elimden kayıp gidecek,
sonra geceler bana uzayıp gidecek..
birşey ki mümkün değil vazgeçmek
birşey ki tek sevinci yaşamanın...
                            tutsağım benim
                            ben ona
                            o bana tutsak...

tutsak şu yıldızları ellerimizle tutsak,
bugünü,dünü,yarını,yarınları unutsak...

nereye gitsek...kendimizi unutacağımız..
bir ayna yok,kendimize bakacağımız,
bir tohum yok..toprağımızda yeşerecek,
sende,bende bilmediğimiz bir yerdeyiz..
nereye gitsek?

kimse bırakmaz bizi..kimse bırakmaz

tutsağız...
bugün mutluluktan çok çok uzağız..

bırakıversem bir daha dönmeyecek,
sonra güneş bana hiç doğmayacak,
birşey ki tarifi o kadar zor
birşey ki tarif etmesem öleceğim...
                            tutsağım benim
                            hem kutsalım benim...

yamalı,benim de kalbim her yerinden yamalı...
biz yanmışsak,bu ateşte...güneşte yanmalı..

tutsak,şu yıldızları ellerimizle tutsak...
                                       17.11.2009

İbrahim Arslan
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Türkiye 'varım' Dedi.

Sen Var mısın?
Varsan varlığının hakkını ver,
Yoksan, yok olana yok sözüm...
...
Türkiye bir sabah 'Varım' dedi.
Umut ektiler tarlalarımıza...
Dağdakiler, dağdan çekip gider de.
Ülkemiz düz yola girer mi,
Mayınlı yoldan.
Zaman gösterecek.
...
Burası Türkiye.
Ve hep Türkiye kalacak.
...
Ve hep Türkiye kalacak, dedim...
İnanmayan bu gemiden insin, gitsin.
Aynı nefesi solumayayım onunla.
...
Peki Türkiye ne demek?
Kürt demek, çerkez demek, laz demek.
İstanbul'UMUZ DA  72 buçuk millet yok mu?
...
Türkiye 'Varım' dedi bir sabah...
Umut ekildi toprağımıza.
Gülecek annelerin yüzü!
Ağlamayacaklar bundan sonra.
25.03.2013

İbrahim Arslan
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Uçsuz

Uçsuz...ucuna kadar geldim işte,

dünya sende benim görmediğim ne?
yaz-kış,baharlar... göstermediğin ne?
sustum,coştum,ağladım,güldüm işte...

gökle yer arasına sıkıştım mı?
kaçmak istedikçe yakalandım mı?
ne bülbül,ne diken,ne güldüm işte...

kendime sormadığım ne? ne kaldı...
ya cevaplayamadıklarım ne ki,
bir bulmacamıyım çözüldüm işte...

bir yarıştı hayat,yarıştım işte...
hayatla savaştım,barıştım işte...
kalabalıklara karıştım işte...
saklandım... yine de görüldüm işte.

yarim yüreğimde saklamadım mı?
yarim sözlerine inanmadım mı?
çekip gittin buna üzüldüm işte...

bugün-yarın bende öleceğim de,
bu gidişle elinde öleceğim,
bende geldim yolun sonuna işte..

dünya sende benim istediğim yok,
isteyipte bulamadığım da yok,
açtım,doydum,durdum,yürüdüm işte...

Uçsuz...ucuna kadar geldim işte...

İbrahim Arslan
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Umarım Bir Gün O Birgün Gelir

Duygu- suzdum.
Amma.
Su...
Suzdum.
Gözlerimin denizinde gördün mü kendini hiç...
...
Duygu- saldım.
Amma.
Sal...
Sızdım.
Gözlerinin denizinden karşı kıyıya geçemedim hiç.
...
Ağlama.
Ağlatma.
Ağlamamamız lazım.
...
Umarım bir gün o bir gün gelir...
Sende gelirsin.
Gözlerin de gelir.
Bakmamam lazım.
...
Seni duymamam lazım,
Görmemem lazım.
Kördüğümüm
Duygu'm.
...
Ah ben sensiz olmayı başardım.
Amma sensiz ölmeyi başaramıyorum...
...
Ağlama.
Ben gözlerinin denizinde yaşıyorum.
Bırakma beni.
Beyaz bir güvercinle haber saldım sana.
Duygu- saldım.
Saldım kendimi...
...
Bulma beni bulma.
Senin beni hiç bilmemen lazım.
Benim seni hiç sevmemem lazım.
13.12.2012

İbrahim Arslan
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Umrunda mı?

kaç kere senden uzaklara
gitmek istedim de,gidemedim...
kaç kere
yaşamak istemedim...
ölmeyi istedim...
biliyormusun?
kaç kere senden,sevginden geçtiğimi
ve her defasında sana geldiğimi,
terkedemediğimi seni...
biliyormusun...
sana olan nefretimi
yine kalbime gömdüğümü,
ve seni artık
zincirlikuyu'ya gömdüğümü
sonra
yanına boylu boyunca uzanıp hep
benimde öldüğümü
biliyormusun
aslında oraya sevgimi,sevgini gömdüğümü...

anlıyormusun
diye sormuyorum
anlamıyorsun ne halimi,ne aşkımı
sende bu inat
firavununkisi gibi..
ben yanarken,sende yanıyorsun benimle
yanıyor anılar,resimler yanıyor,
bir aşk daha kül oluyor...
anlıyormusun?
sen atıyorsun bu ateşe kendini
ve ben kendimi bilerek yakıyorum...
senden uzaklara bilerek atıyorum kendimi
senden uzaklaştıkça daha çok mutlu oluyurum
anlıyormusun
zincirlikuyu'ya gömdüm sevgini
bu sevgini ben değil,sen bitirdin
sen!
yaşıyorken öldürdün
beni ve seni
hayallerimi,hayallerini
sende bu inat
firavununkisi gibi...

ben şimdi ölüden farksız
ya sen? diye
sormuyorum..
biliyorum
benim gibi bir büyük enkaz altında
kalmadığını...
biliyorum benim gibi
bir deprem yaşamadığını
sarsılmadığını derinden
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ben şimdi ya sen? diye
sormuyorum
biliyorum senin
yalancı cennetlerde
yaşadığını
bensiz...
masallardan ülkeler seçtin kendine
hala yalancı baharlar istiyorsun
gerçek sözler değil,uçuk vaatler
istiyorsun
bir köle gibi benden itaat istiyorsun...
hala yalancı baharlar istiyorsun
hükmetmek istiyorsun herşeye
sen kendine bir SÜLEYMAN istiyorsun
ben kendimi senden uzaklara atıyorum şimdi
ve zincirlikuyu! ya gömüyorum
ebediyen orada kal diye
üzerine toprak atıyorum....

gökyüzünü istedin benden
yıldızları istedin,
güneşi istedin
kainatı istedin benden...
oysa ben bir çiçeği koparamayacak kadar acizdim
bir gülü eline tutuşturamayacak kadar aciz...
şimdi senden uzaklara
arkama bir daha bakmadan
koştum ben
elinin içindeki kuştum ben
şimdi elinin içinden uçtum...

bir aşk kül olmuş
umrunda mı
bir aşık ölmüş kapında,
umrundamı?
bir kuş uçmuş elinden
eceline doğru
umrunda mı?
sana gökyüzünü veremedim ama sevgimi,
sana yıldızları veremedim ama hayallerimi
sana güneşi veremedim ama gururumu
sana kainatı veremedim ama
sana yüreğimi verdim ben...

ben hep gölgenin peşinden koştum da
gölgene bile ulaşamadım,
hep imkansızın peşinden
gitmişim...farkedememişim...artık
kendimi seni sevdiğim için affetmem....
                                       13,11,2004

İbrahim Arslan
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Unuttuğum ŞEHİR

Kendimi onda unuttuğum şehir,
Sevgi nedir bilmem ben
Sevmek nedir
Bir gülü koklayamadım gönlümce
Uyuduğumda,
Uykular bana zehir...
Hep bir hayali bekledim ömrümce
Gelmeyecekti,gelmedi
Onu sevdiğimi hiç bilmedi de
Bakıyorum önümde şimdi bir uçurum var,
Arkamda cehennem gibi bir hasret
Bu şehirden ayrılamıyorum
Ve Allah ım artık katlanamıyorum...

Kendimi onda unuttuğum şehir
Artık sana da elveda demeli
Ve senden başkasını sevmeliyim...

İbrahim Arslan
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Unuttuğum ŞEHİR 2

Kendimi onda unuttuğum şehir,
Yalanmıydı ellerini tuttuğum,
Gözlerinde kaybolduğum yalan mı?
Bu üzerime gelen felaketler nedir...

Hep sen varsın gözlerimin önünde,
Yalanmıydı yaşananların hepsi,
Sözlerin ve yazdıkların yalan mı?
Sen hiç durmazmısın sözünde...

Kendimi onda unuttuğum şehir,
Şimdi beni sende yalnız bıraktın,
Yalanmıydı cehennemde  yandığım,
Yaşananların hepsi bir rüyaymıydı?
Elveda bende gidiyorum/bende gidiyorum...

İbrahim Arslan
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Unutulmak

Unutulmak hakkım,unutmak değil
Vurulmadılça bir kurşunla,kahpece..
Ölmek hakkım değil...eğer senin için
Yaşamak anlamsızsa,bana da
Nefes almak sadece...

İbrahim Arslan
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Usandım

Soldurmasın diye yapraklarımı,
Rüzgardan ve sonbahardan sakladım...
Bana buysa mirasın, sana kalsın...
Riyadan ve yalanlardan usandım.
...
Günler kederle, hazanla doldu,
Yar gelmedin! Bekledim gelir sandım.
Yine çiçeklerim açtı ve soldu.
Yalancı baharlardan artık usandım...
13.08.2000

İbrahim Arslan
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Utanmazın Biriyim

Dünyaya arkamı döndüm yine,
Duvarların içinden geçtim...
Sağır,kör,başsız insanların içinden...
Aldırmam hiçbirşeye,
Ben hasret ateşinde büyüdüm...

Cehennemdim söndüm yine,
Senin için cennetten geçtim,
Ve ben hep sensizliğe yürüdüm...

Yine görmüyor gözüm,
Senden başkasından medet ummuyorum...
Senin gölgene bile imrendim ben,
Döktüğün gözündeki yaşa imrendim...
Al beni yanına,işte sana canımı
Sunuyorum...

Geldim
Her sevgiyi tepip
Sana döndüm yine,
Utanmazın biriyim...
Binkere kovsan,milyon kere
Yanına geleceğim...

Dünyaya arkamı döndüm yine,
Denizlerin,okyonusların içinden geçtim...
Ölülerin ve yaşayanların içinden...
Aldırmam hiçbirşeye,
Ben hasret ateşinde büyüdüm...

İbrahim Arslan
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Utansın

Yazı yaz duvara,
Okunmazsa duvar utansın,
Türk lirasını kağıt yapan,
Üç kuruşluk dolar utansın,
Bizde uzaya bile yol gider ama,
AB ye gitmeyen yollar utansın,
Bırak yine de biz değil de,
Onlar utansın...

Her zaman dost bildiğimiz
Dost olmayan Yunan utansın
Türk e yamuk yapan
Her kim varsa bırak utansın...

Mezarında Fatih i ağlatan
ATA yı ağlatan utansın..
Ve hala çıkıpta meydan da
Göbek atan utansın
Bırak sen utanma küçük çocuk
Sen bizim geleceğimiz-ümidimizsin,
Sana çelik-çomak bırakan utansın...
Elalem venüs e giderken
Bilgisayardan haberi olmayan utansın...

Her zaman Türk' lükten bahseden
Türk ün içindeki düşman utansın...

İbrahim Arslan
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Uyarma Beni Bu Uykudan

Güzeli aradım
Bulunca,
Gözlerim uğruna terk ettiğim çirkinleri aradı..

En güzeli aradım..
Bulunca,
Baktım ki bu en güzelin bile var bir çirkin yeri..

Sonra,
Her şey güzel geldi bana,
Ben çirkindim...
Her şeyi güzel görünce bende güzel geldim bana...

Ben,
Güneşe arkamı dönüp yürümedim..
Ben,
Güneşe bakarak ona doğru yanmaya yürüdüm..

Ta ki,
Seni buluncaya kadar..
Ne güzeldin ne çirkin..
Seni bulunca vazgeçtim başka sevgi aramaktan..

Ama sen beni hiç bilmedin ve sevmedin...

Sabah güneşi doğuda,akşam batıda bırakıp..
Gece yattığım yerden sadece seni düşünüp..
Öylece uykuya daldım..
Anne beni şimdi sen bile uyarma bu uykudan..

                    02.05.2011

İbrahim Arslan
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Uzağa Giderken

Vazgeçtim savaştıkça yenilmekten,
Senden daha uzağa giderken ben.
Ayağının altında ezilmekten...
Ben senden daha uzağa giderken.
...
Belki açtığın yaralar kapanır,
Belki karanlık dünyam aydınlanır,
Ya da kapkara kararır, kararır.
Her adımımda uzağa giderken...
...
Yaşanmaz yaşanırmış bu hayatta...
Doğru yalanlanırmış bu hayatta.
Hayat bile sıkılmış, bu hayatta...
Sırılsıklamım yağmurdan bak giderken.
...
Yürü yolların bitimine doğru,
Karlı dağların eteğine doğru,
Yıldızların ışığına doğru...
Işıktan çok çok uzağa giderken...
...
İki arada sıkışıp kalırım,
İnanmazsın ama zor nefes alırım.
Dimdik ayaktayım, düşüp kalırım...
Senden uzağa, uzağa kadar giderken...
...
Vaz geçtim aşkların en güzelinden,
Sen'den insanların en özelinden,
Yer yüzünden ve sanki gök yüzünden...
Arkama bakmayıp uzağa giderken.
...
Ellerimi bıraktığından beri,
Hep bir ileri iki kere geri,
Adımlarımı attığımdan beri.
Sensizliğe. Uzağa giderken ben!
Ben senden daha uzağa giderken...
...
Seni arkamda bırakıp gitmek.
Benim ödediğim en büyük bedeldi...

07.09.2008

İbrahim Arslan
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Uzağımda Olan

Sensiz yapamadığımda,
Sen de bensiz yapama!
Bana ceza.
Sensiz yaşadığım da ise,
Sen de bensiz yaşama,
Bu bedduam olsun sana.
Ben sana hep yakınım.
Sen olmak istiyorsan ol, uzağım...

24.09.2012

İbrahim Arslan
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Ürperti

Kaybetmiş olduğun masumiyetinle bak,
Biliyorum çok hızlı dönüyor dünya,
Umrumda değil ister kendini yak,
Hayat bir örümcek,yine ağını örüyor...

Baktığında bana gerçeği gör isterdim,
Bak ve içime bir sıcaklık ver isterdim,
Bırak şimdi bakmayı,bir defa kalp gözünle bak,
Seni de beni de gören çok iyi görüyor...

Ne kadar baksan da düzelmez bu yara,
Uğraşma ak olmaz bu bendeki kara,
Aldatsın seni,ağarmış saçlarıma bak
O saçlar ki beni cennet'e mi götürüyor...

Sanmam,ben biliyorum yaşadıklarımı
Sevaplarımı da biliyorum günahlarımı,
Sağdaki defteri bırak soldakine bak,
Soldaki bana Cehennem'i gösteriyor...

Ölüm öyle bir hakikat ki yalanlama,
Ben yanlış anlamışım sen anlama,
Dirilere,diriler içinde yaşayan ölülere bak
O ölüler ki adama tatlı uykusunu böldürüyor...

Bilebilsem öldükten sonrasını
Ölüm insana dünyadan en son hatırası,
Azrail'e değil Münker-Nekir 'e bak
Münker-Nekir hep yolunu gözlüyor...

Kaybetmiş olduğun masumiyetinle bak
Ruhunla,kalbinle,vicdanınla bak
Sonra istersen kendini Cehennem'de yak
Cehennem işte beni asıl o düşündürüyor...

Bak nasılda titriyorum şimdi
Bak nasılda ölüyorum kendi kendime
Ölüm bu şairin son şiiriydi,
Son şiirimi yazdım ondan ürperiyorum
Kapımı çalan Azrail canımı almadan dönüyor
Canımı almadan dönüyor da
Geçmiyor bendeki bu ÜRPERTİ..
İÇİMDEKİ ŞAİR DE,ÇOCUKTA, HERŞEYDE
yavaş-yavaş,sessiz-sessiz ölüyor...
09,02,2008

İbrahim Arslan
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Üzülme SEN Gülüm

Üzülme sen gülüm,
Geldiğim gibide giderim,
Merak etme sen,
Sevme diyorsan,
Sevmemeye de yemin ederim...

Mahkum et yine beni gecelere,
Üzerime kara bulutlarla gel,
Sadece seni ağlıyor görmeyeyim...

Yeter benim için,
Sen mutlusun ya,
İstiyorsan ben tamamen öleyim...

Sadece sana yenildim ben ve imkansızlık...

İbrahim Arslan
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Yabancı

Yabancısın bana yabancısın,dünya güzeli
Sen güzellik delisi,ben Hak aşığı
Saçları sarı,gözleri sürmeli
Seni modernlik ısıtır,beni İslamın ışığı...

Yabancısın kendini beğenmiş,boyalı mahluk
Dedelerin ölürdü namus için,sende hani?
Hani örfün,adedin nerende ahlak?
Seni kilise avutur,bizleri cami...

İbrahim Arslan
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Yağma Yağmur Ben Sevgili Nedir Bilmiyordum.

Bugün gök gürültülü sağanak yağışlısın yârim,
Deli dalgalar gibi coşmuşsun da coşmuşsun...
Bu güzel yüzüne yakışmıyor kin, öfke, sitem...
Bu gök gürültüsü, sağanak yağış senin yüzünden...
...
Yağmasın yağmur ıslanmak nedir bilmeyenlere..
Yağma yağmur. Aşkta, sevgide hep kaybedenlere.
...
Bugün gök gürültülü, sağanak yağışlısın yarim,
Bugün sen sırılsıklam, ben sırılsıklamım...
İşte gidiyorum! Gidişim senden değil İstanbul'dan...
...
Yağmasın yağmur ıslanmak nedir bilmeyenlere,
Yağma yağmur! Aşkta sevgide hep kaybedenlere...
...
Kapkara bulutlara söz geçiremem ben,
Senin kapkara gözlerine söz geçiremem!
Madem aksın gözyaşın. Taşacaksa taşsın Fırat...
Fırat ey Fırat sen mi delisin, ben mi?
Yâri terk edip gitmek değiştiremediğim kaderim mi?
...
Yağmasın yağmur ıslanmak nedir bilmeyenlere,
Yağma yağmur. Aşkta sevgide benim gibi hep kaybedenlere....
Eylül 2009.

İbrahim Arslan
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Yalan Var

yalan var,
yalan var...
bir sözle kopar şimdi Kıyamet.
bir sözle insan Cehennem'de yanar...
yalan var...

yalan var,
yalan var...
bu nasıl gidiş öteye, öteye!
öteye giderken hep beride kalış...
kuş kafeste ama özgürüm sanır.
özgürlük yalandır....

yalan var,
yalan var...
kimi bu dünyanın bir pul etmediğine inanır,
lakin parasına para koyar, eşyaya eşya yığar.
kimi günü gelince öleceğine de inanır.
sanki Azrail'i alt edecekmiş gibi de yaşar...
yaşarmış...

yalan var,
yalan var...
bize söylediler en büyük yalanı işte,
bize anlattılar en yalan masalları...
eli yok, ağzı yok, gözü yok, yüreği yok...
bu da insan işte dediler...
doğruları var her gün yalanlarının önünde eğilen.
yalan... yalandır! Derler.

yalan var,
yalan var...
insan olan yerde nasıl olmasın yalan,
yüz liralık malı üç kuruşa alan var.
üç kuruşluk malı yüz liraya bile satan...
minareleri bırakıp camileri çalan var!
şeytan ile şeytanlığa aşık atan...
yalan yok dediğimde, sözüm de yalan var!
yalan var,
yalan var...
...
yalanın olmadığı yerde! Yalan var...
06.12.2013

İbrahim Arslan
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Yalnız ADAM

aşkın adresini sapıtmış,
gecenin onikisinde
yalnızlık evinin bekçisi adam..
uyumak istemiş uyuyamamış
bir fırt daha çekmiş sigaradan.
...gitmiş,
bilinmezin yerine
bu vakitte bir oymuş uyumayan,
ve bir o.
derdini anlatmaya gitmiş
dert dinlemiş garibim...
yok insanlar vefasızmış
birine bağlanmak aptallıkmış,
üç günlükmüş dünya
ve yalanmış
ölüm varmış sonra
ahiret için yaşamalıymış.yaşayacaksa...

ya sevgisiz yaşamak,yaşamak mı?
diye sormak istemiş...ve cevabını
kendisi bulmuş..
sevgisiz yaşanmaz ama,
kalbinde sevgileri iyi ayarla
mutlu olmak istiyorsan hep sev
ama hiç sevme...

dinlemiyorsun beni demiş
daldın gittin..
sahi sen niye gelmiştin
bu vakit
anlat derdini demiş
haydi anlat derdini...

meğer anlatacak hiç bir derdi yokmuş
artık sadece uyumak istiyormuş
yalnızlık evinin bekçisi adam
yalnız başına...
30,04,005

İbrahim Arslan
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Yama

ben ne biçim yamadaymışım...
çıktıkca iniyorum..
öküzleri sırtlanmışım..
karıncalara biniyorum..

İbrahim Arslan
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Yaman'dı Adı

Yaman'dı adı, adı gibi yamandı.
Dünyaya bir metelik bile vermezdi!
Bir metelik kurşunla gitti öteye, borçlu gitti.
Alacağını da alamadı yiğidim- civanım.
Bu dünyanın adı kahpe ve adı gibi kahpeydi.

01.06.2013

İbrahim Arslan
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Yandı, Bitti Kül Oldu

Tok, aç yattı

Aç, aç yattı

Tok gece acıktı,

Açın üstü açıktı…

Tok öldüm, dedi

Aç oruca kalktı…

Tokun gözü de açtı,

Açın gözüyse toktu…

Tok bin aç doyurdu, tok olan…

Aç ise bir kişiyi bile doyuramadı…

Tok açla karşılaştı, elini uzattı

Aç tokun elini bile sıkmadı…

Tok cennet’e gitti,

Aç cehennem’e

Tok meğerse açmışım, dedi…

Aç yandı,bitti kül oldu…

15.06.2011

İbrahim Arslan
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Yandım Da Yandım

Yandım. Yandım. Yandım da yandım...
Yan! Demeden, Yak! Demeden yandım...
Yandım. Yandım. Yandım...
Ah ben! Hiç yanmadan yanmışım...
...
Yanmanın ne olduğunu bilmiyorsun ey nefis daha!
Ey nefis bu yanmaksa, sana bu en hafif ceza...
...
Allah'ım.
İster yak beni.
İstersen yakma...
Ne dilersen dile hakkımda.
Göstermemek mümkün mü, hükmüne rıza!
...
Yandım. Yandım. Yandım da yandım...
İster yak! De. Şu ateşe... İstersen Yakma! De...
Beni de ateşi de, Sen yarattın...
Ol! Dersen 'Olur', Olma! Dersen olmazdım...
...
Ne mutlu bende Ümmet- i İbrahim'im...
Ve ümmeti Muhammed'im.
...
Yandım. Yandım. Yandım da yandım.
İlelebet mi sürecek İlahi benim bu yangınım.
...
O Gül'den mahrum bırakma Beni...
Vuslat ateşinde yakma...
Ben buna nasıl katlanırım.
...
Cehennem yakar...
Cehennem emir kulu.
Cehennem'in suçu yok.
Suç yanmanın ne demek olduğunu bilmeyenlerin midir!
Sadece.
19.01.2013

İbrahim Arslan
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Yangınımda Islanmak İçin

Yağıyor yağmur ıslanmıyorum…
Bir yerdeyim
Hem dışarıdayım, hem içerdeyim.
İnsanlar her yerde artık,
Kendimle değilim uzun zamandır.
…
Merdivenlerimden kimileri çıkıyor,
Kimileri iniyor,
Tam önümden geçiyorlar,
Tam önünde duruyorum herkesin.
Yürüyüp gidiyorlar her biri.
Her birinin vardır bir evi. Olmalı?
…
Bakıyorum dışarı,
Yağmur ıslatıyor baktığım camı.
Telaş içinde millet
Ben değilim…
…
Yüreğim ıslansın ellerinde yağmur!
Yüzüm yıkansın aksın çamur,
Heyhat, ıslanmıyorum oysa
Ben ıslanmak istiyorum,
İçeriye koşanlara inat,
Ben sokağa kaçmak istiyorum…
Kasım- 2010

İbrahim Arslan
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Yanıyor Yüreğim

Bugün de hasretin var,
Bugün her günden fazla…
Yar,
Yanıyor yüreğim.
Sensizim,
Sensiz hiçbir şeyim…
Hiçbir şeyim yok sen yoksan benim…
…
Aşkın yalansa,
Aldatmışsa beni gözlerin,
Bu sitemkâr sözlerim bana o zaman.
Kanmışsam sana!
…
Önümde aşmam gereken kalabalıklar,
Aşsam ve sen çıksan önüme.
En son!
Ama en son…
Ölüm çıkmasa.
…
Yazsam ben seni bir ömür,
Yazsam, çizsem, karalasam…
Yazsam ben sana bir ömür,
En güzel şiirlerimi
Çizsem seni sonra karalasam,
Çizdiklerim benzemez sana bilirim,
Çizilen hiçbir şey benzemez sana…
…
Yar,
Yanıyor yüreğim.
Bu AŞK
Sadece beni mi yakıyor…

Eylül- 2009

İbrahim Arslan
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Yar'e

Yarının hayalini kurdum,olmadan
Salıncak kurdum birde
Senin için...
Bir çiçek kopardım bahçeden,
Kokladım...
Seni koklar gibi.

Alışmaya alıştım da
Sensizliğe değil
Birgün gelir
Gelirim
Sağ-salim
Dimdik!
Biliyorum hayalindeki erkek,
Hiç eğilmemelidir...

              19,01,2009

İbrahim Arslan
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Yar

(bu şiirimi Y.ARslan'a ithaf ediyorum)
Yar
Senin aşkın kalbimde
Aşkına vermedim zarar...
Gel,istersen kalbimi yar
Göreceksin orada senden neler neler var
Sensiz geçmiyor burada akşamlar
Gündüz yanımda hayalin
Düşümde gülüşün var
Düşünüyorumda sensizlik ne zor,
Ölüm demek yar,ölüm demek
Hatta yetmiyor...
Gel bana sor,sensizliği anlatayım sana
Bir masal gibi,bir efsane gibi gelir
Uyursun...
Bana geliyor dünya dar
Sana güllük gülüstanlık
Ne de olsa sende senden var...
Ankara'ya yağan kar
Senin semtine uğramıyor
Sen olmasan oralarda donar,
Gelsen buralara buralarda yanar
Bu aşk kül eder beni,sonunda yakar
Artık sana çıksın yollar istiyorum,
Gelmek,ama daha vakit var...

Yar
İnsafın yok senin
Ve senin aşkın kalbimde
Aşkına vermedim zarar...

Sen benlesin hep
Gözlerin benle
Gülüşün benle
Tek korkum seni kaybetmekten
                          yar
                          sınlar benim kalbimi,
Bu sevgiyi alsınlar,
Taşıyamayacağım çünkü
Yaşayamayacağım sensiz...

Bahar
Gelmiyor
Çiçekler açmıyor
Ve sen bunları bilmiyorsun,
Çünkü senden sende var...
Siyah gözlüm
Yarsınlar kalbimi
Sana olan sevdamı herkes görsün...
Mecnun'dan Mecnun olduğumu,
Ferhat'ın aşkının sönük,
Ve senin leyla gibi hayal değil

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gerçek olduğunu...
Ama istemem...
Sen hep köylü güzeli olarak kalmalısın,
Hep masum açmamış bir çiçek gibi,
Yaralı bir ceylan gibi ürkek
Ve kelebekler gibi...

Yar
Ölümden başka engel ne var
Çıkıver karşıma
Açıver kollarını
Siyah gözlerinle bakıver
İçimi yakıver yine
Elini elime ver...

Yar
Seni anlatamadım daha
Ama ne mahsuru var
Sanki şimdiye kadar yaşamadım
Sensiz dünya bana mezar
Cennet sensiz anlamsız
Gelir bana,yar
Sen olduğunda cennet her yer
Gel halimi gör
Yar diye diye öleceğim,
Benden başkasına bakarsan...
Senide öldüreceğim...

Yar
Bilyorsun ben deliyim,deli gibiyim nicedir
Ve senin aşkın her zaman kalbimde
Aşkına vermedim hiç zarar...
(24.01.04)

İbrahim Arslan
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Yar 2

Yar
Gözlerimin önünden gitme
Bıkmam senden hiç
Ya beni de al götür gittiğin yere,
Ya sende gitme, gitme,gitme uzaklara
Hayalim karşına çıkar hep
Gözyaşlarımla boğulursun
Belki geldiğinde geç olur
Beni ölü bulursun...
Bilirsin ki her yaşayanın sonu var
Sensiz bırakma beni
Öleceksem senin kucağında
Gözlerine bakarak
Son nefesimi öyle vermeliyim...
Aslında ölümü düşünmemeliyim...ama
Gidersen işte,ölürüm
Ölürüm yar,
Bir insana açma mezar
Ve beni senden uzaklara atma,
Şimdi sensiz bir onbir eylül
Saldırıları var beynimde
Yedi nokta iki şiddetinde deprem
Her hücremde,ve kalbimde
Senin adın yazılı,sadece senin adın
Gel uçuruma atma beni
Gel üç kuruşa satma,
Ya beni de al götür,gittiğin yere
Ya sende gitme,gitme
Gitme uzaklara...

Sil kafandan ayrılığı
                     yar
                     bu adam sensiz nasıl yaşar
                     sor kendine
                     ya da bana sor,anlatayım...
Ankara'yı yaktırma bana
Biliyorum delilik diyorsun,
Ama aşkın için az bile
Dünyayı yaksam hiç...

Sen bilmezsin sensizliği
Sen sensizliği bilmezsin...

Bilseydin hak verirdin bana
Bilseydin hiç durmaz gelirdin,
Gelirdin ayrılmazdın yanımdan
Bir saniyeliğine bile...

Şimdi yanımda hayalin var,
Elimde senden çaldığım resmin,
Ferdi'den bir şarkı çalıyor,
Tek eksik sen,
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'Bir ömrü tükettikte birlikte
Bir çay içimlik uğramadın ya sonunda'
'Gözlerimden akan yaşlar
Sende biter sende başlar',diyorum
Seviyorum seni,seni seviyorum...
Yarim,
Sen bilmezsin sensizliği
Sen sensizliği bilmezsin...
(29.01.04)

İbrahim Arslan
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Yar 3

Yar
senin bir gülüşün
bende bin kapı açar
bir geliver bana
yalan olmasın
gül gibi açsın şu çöl gönlümde
senin aşkın...
ölene kadar seni seveceğim ben,
vazgeçmem diyorum,vazgeçmem!
ya öldür beni kurtul
aşkımdan
ya karanlık gecelerime
güneş gibi doğ...

yar
senin bir gülüşün
bende bin kapı açar,
bir geliver bana
yalan olmasın...

hür olan bir ruhum vardı,
o da ellerinde esir,
bir bakışına köle olsam az gelir
sabah-akşam kalem elimde
seni anlatsam inan az...
biraz rüzgar gibi es buralarda
sen gelde  istiyorsan ölüm getir...

yar
sensiz bir günüm
bana bin yıl gibi
bir giriver bu kapıdan
yalan olmasın...

yar
sevgimi bilseydin
ya da görseydin halimi
acırdın!
ben senin eserinim oysa
bu hale beni sen getirdin,
mecnun mu çok çekmiş ben mi?
sen mi zalimsin,leyla mı?
görseydin halimi
karar verirdin...

sana şiirler yazmayacağım artık
istiyorsan adını anmayacağım
istiyorsan terkedeceğim bu şehri
bir daha dönmemek üzere
ama asla bu sevgimden utanmayacağım

sensiz
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sonbahar geldi
kış geldi
ülkeme
kuşlar göç etti,
ilk defa
güller açmadı
bülbüller
feryat-figan etti...

yar
bir gel bana
bir gül bana
bir gülüver bana
bir elini ver
elime
yalan olmasın

yar
senin bir gülüşün
bende bin kapı açar
bir geliver bana
yalan olmasın...
(11.11.04)

İbrahim Arslan
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Yaradan Bilir İşini

Düşünme, Yaradanın işi ne!
...
Akıl ermez...
Yarat-anın işine...

Sorma,
Yaradanın işi ne!
...
Boyun bük sadece,
Yarat-anın işine.

Ey aciz insan,
Bunca zaman geçti,
Bir çomak sokabildin mi?
Dünyanın son sürat!
Kıyamet'e gidişine

Yaradan bilir işini,
Sen git kendi işine...
2004

İbrahim Arslan
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Yasakta Olsa Aşk Aşktır

Hala saklı bir kutu, kalbin,
Hala yazmıyorsun geri çekiyorsun...
...
Şimdi, şu an
Kalbin ne diyor onu yaz bana
Parmaklarının dediğini geç!
...
Dönülmez yola soktun beni kader,
Düşünmem artık benden başkası bana ne der,
Hislerime perde koymak,
Perdeler
Yakışmaz bana gecenin siyahına saklanıp
Ağlamak...
Senden uzağa çekip gitmek
Her şeyi bırakmak kaderine!
...
Hey bendeki sen...
Kendini orda görsen,
Yazsan çizsen, silsen...
Susmasan ben susturmasam seni.
Diline ne gelse desen...
...
Yok, ben razı değilim buna,
Kaderimin beni- seni eritmesine...
...
Gel görelim gözlerimizi açıp...
Kalbimizden geçenleri söyleyelim.
...
Gece uzun...
Sabah olmasın.
...
Her yanda olan sen,
Kaçmak imkansız senden...
Arkamda önümdesin...
...
Soluğun da boğuluyorum...
Gözüne bakmadan sevmek ne zor iş.
...
Ben böyle değildim...
Sen olunca değiştim.
...
Hayatıma bir el değmiş...
Senin elinmiş beni çizen, yazan…
En gerçeği de en yalanı da söyledim.
...
Kara kız uğradım, sığındım limanına,
Yeminde etsen inanmam artık
Uğradığım sen değilsen, kim?
...
Her yandasın ben her yanda,
Bu kalp acısına beni bırakma.
Kalbimde geziniyor elin.

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

...
Hadi bırak git şimdi...
Bana sensizliği yaşat
Seni bu kadar severken.
...
Gece bir başına ol, ben bir başıma,
Yanımda yatağımda senden başkası yatarken!
...
Bu kaçıncı gece, seninlle sensiz...
Bu yazamadığım aşk,
Yazılamaz sevda.
Kaleme kâğıda dökülemez bu yasak aşk.
...
Döksem gözümdekileri, kalemimdekileri,
Benimle birlikte ağlar mısın?

15/02/2012

İbrahim Arslan
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Yaşamak

Hayatın bir merdiveni var AMA inmeli misin, çıkmalı mısın bilmiyorsun, diyerek
başlıyorum şiire:
Hep ayrılık,
Saati gelmedi mi?
Sana kavuşmanın...
Herkes bir yolunu buldu,
Ben bir yolunu bulamadım...
Yaşamanın...
OCAK     2009

İbrahim Arslan
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Yaşamamak!

Biri yaşadığımı söylesin,
Herhangi biri.
Benim dünyamdan girsin içeri...
Ölümüme bakarak gülümsesin.
Sonra ölmediğimi söylesin.
Yaşadığımı söylesin biri o katilime!
...

İsterse gelsin bin defa daha öldürsün.
No'lur Ona yaşadığımı söyleyin.
03.10.2007

İbrahim Arslan
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Yaşamayayım mı?

yaşamayayım  mı?
birgün ellerinden uçup
sonsuzluğa doğru
kanat çırpıp
özgürlüğün tadını
ciğerlerime
solumayayım  mı?
birgün ellerinden uçup
hayalimdeki şehirlere
ve gökyüzüne
doyasıya bakıp
doyasıya birgün olsun
yaşamayayım mı?
ya ellerinin içinden uçup
kurtulup,sonsuzluğa doğru
gidersem...

kaçayım mı?
senden uzaklaşabildiğim kadar
uzaklara,ne de olsa
yine sana döneceğim
diyerek sal beni...

sal beni uçsuz bucaksız
zannettiğim
hayatın başka adreslerine
sal beni,ya da
kaçayım mı?
kaçabildiğim yere kadar...
senin olmadığın yerlere.
artık şu kafesi açıver!

İbrahim Arslan
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Yazık

benden başkasının
gülüsün
suyun bendim senin
toprağın bendim
sen anlayamamışsın ama
dikenin bendim
şimdi benden başkasının
gülüsün...
ya kim verecek gençliğimin hesabını...

İbrahim Arslan
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Yazık Bir Öcü'yü Asamadınız

Ne oldu bize, Pardon neler olmadı bize...
Bataklıktan pis kokular gelmeye başladı burnumuza.
...
Ölen canların hesabını ver- medi yazık öcü,
Menderes'i as, Öcalan'ı asma bu ne!
...
Her şehit haberiyle sızlanmalı yüreğimiz,
Onların hakkını ne siz ne biz ödeyebiliriz...
...
Koltuk rahat... Rahat rahat oturma- malı!
Oraya çare düşünün diye koymuşuz meğer siz çaresizleri...
...
Hesabını versin bu akan kanın cani dediğimiz.
Asamayacaksanız darağacıyla ne gezersiniz.
...
Asın isterse Menderes'i tekrar diriltip.
Keyfini mi seyredeceğiz YA biz İmralı'dakinin...
...
Meclisimde ne işi var terörist- i-n
Aynı davayı savunuyorum diyor işte...
...
Değil mi aynı davanın maşası, savunuyor ise,
Gözü yaşlı anaları görüp bir 'vahşet bu' demiyor ise...
...
Sultanahmet, Karacaahmet yetiş imdadımıza ya Ahmed...
Ülke gidiyor ülke, Ülkem yanıyor, ağlıyor... Her taşından ses İNLEME.
...
Bunlara sıkacak kurşun mu yok, uçak mı yok, asker mi yok.
Öcüyü asacak, öcümüzü alacak urgan mı yok...
...
Ağlama diyemem gözü yaşlı analar- babalarımız.
Şehid olduysa oğlunuz, oğlumuz...
Biz bu dünyada soramazsak hesabını...
Hesabı öbür tarafta siz sorarsınız...
Yakalayıp yakasından, Yazık ulan bir Öcü'yü asamadınız? Diye.
Saat:08.30  İçimden coştuğu gibi yazdım. Şehitlere Allahtan rahmet dilerken, burnunun
direği sızlamayan terörün savunucularına, hala akıttıkları kan için, kana doymaz öcülere
Lanet okuyorum.

İbrahim Arslan
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Yıkıldım İşte

Yıkıldım işte
Ve yıkıldığımı sende gördün
Daha ne kadar dayanacaktım
Daha ne kadar kalacaktım ayakta
Hayattan bıktım işte
Yıkıldım işte
Gözlerinin önünde...

Ne mücadelesi artık
Neyin mücadelesi,
Yoldan çıktım işte,sevin
Beni yıktın işte
Yerin dibine girdim...

Pes ettim,herşeye pes
Uğraşamadım seninle
Aldığım şimdi sadece bir nefes
Onu da çok görme...

Daha ne kadar ağlamayacaktım
Daha ne kadar,
Kendimi ateşe attım işte
Kendimi üç kuruşa sattım işte
Yıkıldım işte...

Yıkıldım işte
Ve yıkıldığımı sende gördün...

İbrahim Arslan
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Yıllar Önceki Dram.

Anne ve çocukları
Sabahın ilk saatleri,
Çıkmışlar yola.
İki çocukta uyku sersemliği.
Bu yol nereye?
…
Annede bir telaş
Soluk soluğa,
Tahmin ettiği yerde mi aradığı.
Bulabilecek mi?
Gece evine gelmeyen adamı.
Çocuklarının babasını….
…
Belki her şey uyuyor,
Sabahın körü denilen bu vakitte,
Oysa yürüyor O.
Bir şey soramıyor çocuklar.
Anneyle onlarda yürüyor,
Daha çok küçükler
Biri altısında, biri yedisinde yok!
Akılları ermiyor ama
Hayırlı değil bu gidiş.
…
Bilmem kaç dakikadır yürüyorlar,
Nihayet bir tarlada
Kendilerinin olmayan bir fındık tarlasında
Buluyorlar. Bir ocağın dibinde.
Gece evlerine gelmeyen adamı.
…
Kadın yükleniyor kocasını.
A canı çıkası, diyor.
Sızıp kaldın mı yine.
Evinin yolunu bulamadın mı?
…
Hiçbir çocuk babasını o şekilde görmek istemez.
Boylu boyunca yatmış.
Dışı dağ gibi adam.
Bir fındık ocağının dibine.
Sebebiyse alkolü fazla alması!
…
Hey adam.
O kadının hakkını nasıl ödeyeceksin.
Eve kadar omzunda taşıdı
Anam, babamı…
Kardeşimle seyrettik ve oynadık.
Yıllar önceki bu dramı.
08.09.2011- 10.45
(Annemin ölümünün 21. yılında)

İbrahim Arslan
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Yiğit, Adın Adımda Saklı

Bazı şeyleri size anlatamam. Ama şiirler vardır, yazılmıştır. Sizi anlatır. Şiir güzeldir. Bir
şiir adama bir kitap yazdırabilir. Aşağıda ki şiir abimin benim için yazdığı şiirlerdendir.
Yiğit dediği benim. Ama yiğitliğimiz tartışılır tabii..
Yiğit! adın adımda saklı,
Her huyun benden.
Selvi boylu, zayıf yanaklı
Bu hasretler sadece senden...

Sen garip adam,
Gariplerin koruyucusu
Sen bir yanım,
Sen bütün güzel
şiirlerin şairi
Yakışmıyor sana,
Böyle boşvermişlik,
Sen meçhulün aşığı,
Yüreğimde son kurşunun var,
Patlamadı yazık...

Bu halinle görmek istemem seni,
Bari  son kurşununu, bana
Kaleminle sık...
Yazık, bakıyorum yoksun arkamda,
Ve bana bıraktığın emanetler,
Hep mirasına ağlamakta...

2003 Yılı  Abim Yusuf Arslan
              Ağabey o günler de geri de kaldı. Hep yarınlar kurduk kafamızda. Hep umut
ektik toprağımıza. Çekilen çile tohumun toprakta çatlamasını görünce değiyor.
Teşekkürler abim...

İbrahim Arslan
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Yokluk

Gittim ve geldim,
Yokluk denilen yere
Eli boş gittim,
Dolu geldim

Ne yılan gördüm
Ne böcek...

Rüya değildi
Hakikatmıydı bilmiyorum,
Tek gördüğüm
Milyon kadar vardı benden
Hepsinin başı önüne eğik...

Kimisi eşek şeklinde
Kimisi köpek
25,02,2005

İbrahim Arslan
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Yoksa Senle Neler İstemezdim

Ben evliyim,
Sen nişanlı...
Bana abi diyorsun,
Bende sana bacı.
Yoksa.
...
Yoksa seninle gezmek isterdim.
Seninle yüzmek isterdim.
Seninle uçmak isterdim.
Seninle yürümek isterdim.
...
Böyle bir aşk çok acı!
Sen gençsin ben senden yaşlı,
Yoksa.
...
Yoksa seninle ıslanmak isterdim.
Seninle yaşlanmak isterdim.
Hep seninle olmak isterdim.
Solacaksam seninle solmak isterdim.
29. Ağustos 2012

İbrahim Arslan
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Yoktur!

Kurdun daha kurt olduğu yerde,
Kuzunun daha kuzu olmaya Hakkı,
                    YOKTUR...
...
Puştun daha puşt olduğu yerde,
Mert'in daha Mert olmaya Hakkı,
                   YOKTUR...
...
Tokun aç olduğu yerde,
Açın tok olmaya Hakkı.
                 YOKTUR...
                16.12.2012

İbrahim Arslan
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Yolum Uzun

Bu yol upuzun,
Her gün sorarım kendime bugün son mudur?
Bir gün sonu gelir yolumuzun,
O zaman anlarım ki daha çok var!
Sonu gelmez yürümenin.
...
Peşindeyim sonsuzluğun,
Hâlbuki beni öldü sanıyorlar,
Bakıyorum dağların da ötesine...
En uzağı işte görüyorum,
En yakınsa görünmüyor gözüme!
...
Aslında körler bile görür İbrahim, görür her şeyi körler
Acırım ben,
Bir pul kadar bile itibar görmeyene!
Bakmassan göremessin ey Kör?
İnsanlar var ya insanlar...
Görmeye görmeye olur hiç görmez...
...
Korkuyorum bana yakın olandan,
Nefesimden, gölgemden...
Sabahtan, akşamdan
Belki yokta var olandan!
Korkuyorum korka korka yaşamaktan...
...
İnsanlar her gün ince ince hesap eder her şeyi...
Ömür gelip geçer ömrünü hesap etmez...
Bu yol upuzun,
Bu yolum- uzun!
Sonu ya var,
Ya yok.
04.10.2010
        Bir İbrahim ARSLAN sözüdür... Biz 'dal' gibi olan adamlara nispetle 'Elif' gibi
ADAMDIK... Bu sözümda Dallara, zellere gitsin. Belki Elif gibi  diklenirler.

İbrahim Arslan
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Yolun Sonuna Geldiğinde Başlayan Yol

bil bakalım.
bil...
yaşamak istiyorsan öldür beni.
çiğne beni gözüm.
Bas...
yüreğimi at çöpe umrumda değil...
ama senin hayatın, bu benim hayatım...
hangi kapıya çıkacak,
hangi kapı açılacak...
bil bakalım.
yolun sonuna geldiğinde, yeni bir yol başlayacak!
son dediğinde başlangıç.

ölüm elekten geçmek, hadi öl bakalım.
ara bütün kaybettiklerini, sevdiklerini.
tek tek bul. Bul bakalım.
sen onları tanıyacak/ onlar tanıyacak mı seni...

son model yaşam mı sundular sana.
anne, baban.
güllerle dolu bir dünya var mıydı bildiğin!

hoca gibi bak bindiğin dalı bile kestin.
tutunduğun dalı.

şimdi bul bakalım, bul.
bul şu insanlığını.
Kimbilir nerede kaybettin!

ol bakalım, Ol!

şu gölde boğulda geç bakalım.
şu çölde susuzluk çek.
eğil!
ya da dik dur!
bir gül gibi aç, aç ve sol bakalım...
saçlarını tek tek yol da
öyle git o yoldan bakalım...

bu acı dolu yaşam için,
sonunda yaratan cenneti verecek.
verecekte sen günde yüz kerre öl ve diril bakalım...

cehenenmi hiç düşünme.
oradaysan sonunda, hakettim de!
yan! YAN... Yan da- yan haline...
hep yan eteşte ve dayan bakalım...

bu dünya içinde bir doğru sen vardın halbuki...
doğru!
değil mi...
ve bir sen misin cehennemde şimdi.
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günde beş vakti, vaktine kılan nice doğrular da mı var yoksa!
tek umudumuz ilahi adaletin, İLAHİ!

boynumuz kıldan ince...
kıldan ince bir köprüden geçmedikçe kimseye yok mu cennet sahi!
cehennemde yakmak kolay,
cehennemi yakmak çok zor mu!
10.12.13
'SINIRININ NEREYE KADAR OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN Kİ, AŞMAKTAN
KORKUYORSUN...!

İbrahim Arslan
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Yolundayken

Açıkla bildiğin sırları bebek,
Neden emanetmiş develer pireye?
Ayıkla pirincin içinden taşları...
Birisinin Kaf Dağı'na gitmesi gerek.

Durdu akılları insanların,
Satmadıkları bir yıldızlar kaldı,
Bu nisan çiçek açmadı,yağmur yağmadı...
Eli boş kaldı...başka tanrı arayanların.

Benim davamın ben değilim sahibi,
En dilsizlerin çıkıyorken sesi,
Ben bir köşeye çekildim kaldım,
Kendimi aradım görüyorken kendimi...

Sakalın saçların beyazladı,
Ey günde beş vakit namaz kılan beynamaz!
Bunca yıl geçti...
Hala anlamadın mı yaratılış gayeni...

Açıkla susma gördüklerini bebek,
Ayıkla sarhoş arasında ki fark ne?
Ve neden emanet develer pireye,
Birisinin gerçekleri söylemesi gerek...

                                 01,12,2010
                                 İdil Melek bebeğe ithafen...

İbrahim Arslan
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Yusuf Gibi Elif Gibi

Yıl 2012 Yusuf,
Elif'in gözlerini kapadı...
Altmış yaşında hala genç bir kız.
Bekle onu orada...
Sana versin ruhunu, kucağına.
Azrail'i belki affedersin.
...
Yusuf Elif dedi
Elif Yusuf.
Bir kere de ölsem bin kere de ölsem bir,
Sevgilisinin elini tuttu,
Sevgilisinin gözlerini gördü.
Son nefesini verdiğinde,
Yusuf diyordu, Elif.
...
Titredi,
Ölmek ne güzel şimdi...
...
Dünya kurtlar Vadisi gibiydi,
Elif dedim diye çalıyordu müzik.
Elif diye diye bekliyordu Yusuf.
Kuş kanadı kalem olsa,
Ah yazılmaz benim derdim.
Dediğinde yazabilmeyi isterdim.
Yusuf ile Elif'i,
Aşkları başlamıştı ama,
Bitmemişti ki,
Bitirmişlerdi!
Aşk ölmez diyorlardı... Öldüklerinde
Kavuşmak için söz vermişlerdi,
Ve hiç ayrılmamışlardı...
20.06.2012   Çarşamba

İbrahim Arslan
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Yusuf Gibi Ya Da Elif'ime

Elif'im.

Sen benden kaç, kanıyor her yerim...
...
Gelmem suç,

Gitmem suç

Düşüncem suç,

Okumam suç,

Yazmam suç...
...
Adımı Yusuf koymuş babam,

Zindandayım
Ama zindandan çıkamam saraya

Asılmak biliyorum, kaderim...
...
Elif'im

Son yazım sana

Bu benden sana biliyorum son haberim...
...
Kara gözlü kızım ağlamasın

Beni unuttur emi,

Anamın yüreği yanmasın

Gariplerime iyi bak emi...
...
Babasız büyüdüm ben

Bak yavruma baba da olamadım...
...
Elif'im,

Hakkını helal et

Seni de çok üzdüm değil mi?
...
Ey en güzelim,

Beni bekliyor burada zindan köpekleri,
Kimseyle görüştürmüyorlar...
...
Ne yaptım kime!
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Şu kadarcık canım,

Kimlerin yaktı canını...
...
Elif'im...

Bunlar sana ölmeden son sözlerim,

Vasiyetim...
Hiç ağlama, eğilme, dik dur!

Kavuşmak çok çok yakın,

Her gece yanına gelip

Siyah saçlarını okşayacak

Yanağından öpüp gideceğim...
...
Elif'im

Ortada işte vaziyetim...

Daha yazacaktım,

Gardiyan geldi...
...
İnan ki,

İlmekten korkmuyorum,
Sensiz olmaktan çok...

13.09. 2011
Bir kurgu şiirimdi...

İbrahim Arslan
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Yüreğime Değ

Sen yoksan elimden tutan,
Hiç kimse yok anne...
Kaldı ki,
Ben elimden değil...
Yüreğimden tutsunlar istiyorum...
06.01.2014

İbrahim Arslan
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Yüreğimi İSTEME

Yüreğimi benden isteme,
Delicesine sevemem ben,
Sevgimi sakın küçümseme,
Kolay kolay da silemem ben...

Bildiğim aşklar hep yalandı,
Eski sevdalar, eskide kaldı
Bu yürek sana kandı,yalnız
Bir günlük aşka gelemem ben...

Madem ki çaldın beni benden,
Sev beni ölürcesine sev,
Madem ki ruhumu da aldın,
Artık sensiz de gülemem ben...

Uzakta durma,gel yanıma
Bak nasılda susadım aşka,
Ufukta mutluluk var ama,
Mutlu olmadan söylemem ben...

Artık benim olan senindir,
Canımı bile iste benden,
Ben benden geçtim zaten,
Sanma aşk için ölemem ben...

Benim zaten mutlu sonum yok,
Sevemem aşk oyunlarını,
Ölmek için sebep çok ama,
Gözlerin görmeden ölmem ben...

İbrahim Arslan
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Yüreğimi Susturamam

Ben hiç gitmedim senden,
Gidemezdim zaten...
...
Yüreğimle yürürdüm hep,
Yüreğim hiç gitmek istemezdi senden...
...
Gözlerin alır beni,
En büyük denizdir gözlerin.
Boğarsa gözlerin boğar beni...
...
Sen yine sevme beni,
Bilsemde bunu yine de yanından gitmeyeceğim...
06.06.2012

İbrahim Arslan
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Yürek Acısı

Ben senden uzaklaşabilecekmiyim,
Silebilecekmiyim yüreğimden.

Hep korkusunu duydum ayrılığın,
Adımlarımı sensizliğe attım,
Alıştıramadım ama kendimi,
Sensizliğe hiç alıştıramadım...

Tiryakisi oldum ayrılıkların,
Bugüne kadar derdime dert kattım,
Birtek sensizliği hiç istemedim,
İlk bugün kadehi elime attım...

Üstüne gittim aşk tuzaklarının
Bir sevgin için ben bin sevgi kattım,
Sebebi sensin saçımda akların,
Bir sevgin için ben aleme çattım...

Eline başka eller dokunacak
Saçına başka eller,gözlerine
Benden başka gözler bakacak,bugün
Elin olup gideceksin,ölmezsem...

Düğününe gelebilecekmiyim,
Ve seni ben silebilecekmiyim
Sende beni tamamen yüreğinden...
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Yürek Hırsızı

Seni tutan ne,
Benden gitmekten...
Ayakların mı?
Yüreğin mi...

Gözlerinle konuşmadık mı?
Vedamı etmedim mi onlara...
Sen tutan ne şimdi yanımda
Son şiirimizi okumadık mı?

Seni tutan ne?
Beni tutan ne...
Yüreğin yüreğime değmesin bir daha...
Ayrılalım,
Yol yakınken...
Sen benden git,
Ben senden...

Yürek hırsızı,
Sen misin ben mi?
Yıkılan kim,
Kimse bilmesin
Ağladığımızı...

Seni tutan ne,
Senin elini tutan
Yüreğini, dilini, ayaklarını...
Bir şey söyleme
Ey çok şey söyleyen, böyle..

Seni tutan ben değilim
Seni tutan SENSİN...
Düş ey yaş düş gözümden...
Ey gördüğüm güzel düş.
Uyanalım da bitsin
Ne anlarsan anla sözümden,
Sen sözümdün benim,
Ağzımdan çıkan her sözümdün!

Seni tutan ne?
Sözlerimse
Düştün sözümden...

Seni tutan ne...
Ben değilim.
Ben son dedim
Sona geldim seninle...
Bu saatten sonra hayata,
Yeniden başlayabilir miyim...

Yürek hırsızı,
Benden bir tek çaldığın yüreğim değil...
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Yürüdüğüm Yolda Değil Ayaklarım

Yürüdüğüm yolda değil ayaklarım,
Değil hiç kimse de bu yolda.
...
Kafamda sen varsın sevgilim,
Yüreğimdeyse başka biri.
...
Ne yüreğim konuşsun, ne dilim.
Sus de bana, sus de! Dudaklarımı mühürle.
...
Bu takdiri madem yaratıcının.
Ben de takdirine uyacağım bu taktirde.
...
Yanında olacağım, yanında yatacağım.
Ve hep yüreğimde başka biri olacak.
Sen sevdiğim o aşık olduğum kadın.
Hem ben yanacağım, hem sen yanacaksın,
Hem o yanacak bu cehennemde.
...
Yürüdüğüm yolda değil ayaklarım.
Değil hiç kimse benimle bu yolda.
Sonu var mı? Olacak mı bu yolun,
Sonu nasıl bitecek bu yazılan kaderin.
Ve bu şiirin. Bu şiirin.
...
Bu şiirin şimdi hangimiz içinde, hangimiz dışında!
Kim karar verecek buna.
25.10.2013
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Yürüsene Ya Kulum

İnsan ilkin yürüdü,
Sonra deveye bindi,
Deveden indi ata bindi...
Ve yürüdü.
Sonra bisiklete,
Motorbisiklete... Ve yürüdü
Hacı Murat'a, Ferrari'ye...
Ve yürüdü.
Sonra helikoptere,
Sonra uçağa,
Ve yürüdü.
Birde ilkin maymundan geldiğine
İnananlar var.
İnsan bugün sadece yürüyor.
E tevekkeli
Yürü ya kulum dememiş- mi?
Yaratıcı!
04.06.2012
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Yürüyorum

bu şiirimi Cihan'a ithaf ediyorum
yürüyorum...
bugün bana benden başka dost yok
işte ey sonsuzluk buldum seni
bir kuşun kanatlarında hayatın manasını
ararken...bir yılan kıvraklığında,bazen
bir gülün habersiz açması gibi
sabahın altısında,
bir yılan gibi kıvrılırken yakaladım seni
ey sonsuzluk buldum seni........

yürüyorum
taşlara aldırmadan ve dikenlere
bir ağacın yapraklarında damlayan suyu
elimle tutamadan, toprağa düşen
dipsiz bir kuyu
içinden bir kovayla
çıkıp gelen
mağlup eden susuzluğu

işte buldum seni
bir damlalarla deniz yapan
denizin içinden güneşi çıkaran
doğduran her gün güneşi doğudan
kuzeydeki bir karıncadan
doğudaki sinekten haberı olan
işte ey sonsuzlık buldum senı
artık korkmuyorum son-dan
korkmuyorum belkı yarın
belkı yırmı yıl sonrasından

ey hakikat
gizlendiğin yeter artık
herseyın bır sonu var
ve hiçbir şeyin sonu yok
diye... avazım çıktığı
kadar bağırayım artık

yürüyorum
bugün bana benden başka dost yok...
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Zalim Yüreğim

Be zalim yüreğİm,
En çıkılmaz yollara saldın beni..
Dipsiz bir kuyu içine
Yusuf misali attın beni...
Mısır dan tüccarlar gelmedi
Ve bir kova salınmadı aşağı
Işıksız bıraktın beni,
Be zalim yüreğim...
Aşkın adresini sapıtmışsın bir kere
Şimdi beni aşksız
Sanki ayaksız,elsiz
Uçsuz bir çölün ortasında susuz...
Birbaşıma bırakmışsın gibiyim..
Ayaklarımın altında ipten ince
Sanki tüyden bir köprü
Haydi yürüyebilirsen yürü
Dünyada sırat köprüsünü
Göstermişsin.düşmeyeyimmümkün mü?

Haydi Mecnun anlasın seni
Be zalim yüreğim,
Kayaları delen Ferhat
Karşında pes ederdi,geçerdi Şirin den...

Zindan ettin bana aşkı
Zehir ettin hayatı
Kaçamadım
Seni atamadım
Öyle içimdesin ki,

Be zalim yüreğim
Geç dedin elekten,mümkün mü?
Ve ben her günümde
Elekten geçmiş gibiyim...
Olsun.
Seni birgün ellerimin içinde bulursam
Köpeklere atarım
Yemin olsun...
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Zaten Kaybettim Aşkta

son defa gözlerimin içine bakta git...
yakta git yüreğimi,
bir enkaz gibi beni
bırakta git...
gözlerimin içinde
sana sitem yok mu?
orada kendine
ve yüzsüzlüğüne,
bakta git...
git haydi
bir saniye daha
durma buralarda..
arkana bakmadan,
aşktan kaçta git...
ben zaten hep
kaybettim aşkta
git...
sanma ağlarım
siyah saçlarına
siyah gözlerine
ben ağlarım sadece
sana yazdığım şiirlere
ve senin gibi
kalpsize gönül verdiğime...

son defa gözlerimin
içine bakta git
yakta git yüreğimi,
bir enkaz gibi beni
bırakta git...
gözlerimin içinde
sana sitem yok mu?
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Zor

Zor bu suallerinin cevabı,
Bir yola girdim.
Başlangıç mı yoksa
Sona mı geldim bilemedim.
Zor bu suallerinin cevabı...
...
Kandırma beni kadın,
Gözlerime de bakma,
Sözlerime de...
Utandırma beni kadın.
Durma önümde.
Çekil...
İster havada kalsın,
İster boşlukta sallansın elin.
...
Zor bu günlerin hesabı,
Bir yolcuyum.
Senin gönlünden de.
Çekip giderim bu gün. ZOR
Senin gözlerin beni yolda kor. (koyar)
Yüreğimi yakar.
Zor bu günlerin hesabı...
...
Senden ayrılamam kadın,
Ben yine sende kalırım.
Ağlama no'lur.
Gül...
Su dök dedimse,
Ağlama no'lur, bilirsin.
Vedalar böyle olur.
Hasretine katlanamam kadın,
Ben sana dönerim...
Bekle hep.
Giderken,
Bir tatlı laf söyle.
Kadınım...
...
Zor bu suallerin cevabı...
Gözlerimi yumdumsa
Ölmedim...
...
Zor sensiz olması, ölmesi zor.
Zor gelir bana.
Bekle kadınım.
2008 yılı.
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Zoruma Gidiyor

Sen de bir gün ölürsün...
Ben de bir gün ölürüm.
Bir gün Bir kere!
Bu en doğal Hakkım...
Zoruma gidiyor.
Her gün her gün ölmek!

İbrahim Arslan
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