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10 Kasım

Yıl bin dokuz yüz otuz sekiz,
Gün on kasım üzüldük hepimiz,
Sabah Saat dokuzu beş geçe
Aramızdan uçup gitti atamız.

Ankara Dolmabahçe yas içinde,
Atatürk vardı herkesin dilinde,
Sabah Saat dokuzu beş geçe
Atatürk uçtu gitti ebediyete.

Atam öldü sevgisi baki kaldı,
Gidişiyle dağlar kuşlar ağladı,
Sabah Saat dokuzu beş geçe
Yurdumuza bir hüzün sardı.

Atamız Mustafa kemal paşa,
Aldırmadı denize dağa taşa,
Duyurdu sesimizi yerden arşa
korudu kalkan oldu savaşa.

İbrahim Akbaş
10 11 2011
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13 Gün

Bana on üç gün kaldı,
Heyecan beni sardı,
Netice ne olacak
Umudum ona kaldı.

Netice ne olacak,
Merak beni yakacak,
Allah’ımdan dileğim
En iyisi olacak.

İbrahim Akbaş
23 05 1989 salı (1)
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14 Şubat Gelmiş Bana Ne ?

On dört şubat geldi geçti olmadı sevgilim,
Olmadığı halde yollarda kaldı gözlerim,
Konuşmadı sustu kenetlendi ağzım dilim
On dört şubat gelmiş geçmiş bana ne?

Herkesin bir sevgilisi var benimse kedim,
Bir kedim var bir annem bir de kendim,
Yeteriz bir birimize gerisini koyverdim
On dört şubat gelmiş geçmiş bana ne?

İbrahim Akbaş
10:41 17.02.2012
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14 Şubat Sevgililer Günü

Bu gün özel bir gün kalk uyan,
Yolunu gözlüyor aşkından yanan,
Zaman kaybetme haydi toparlan
Bu gün on dört şubat haydi hızlan.

Hediye al alamazsan al bir çiçek,
Sevgilin kanatlansın olsun kelebek,
Boş durma sende sarf et bir emek
Bu gün özel gün eğlenmek gerek.

Bu gün yollar gözleniyor bilelim,
Sevgilimizi bekletmeden gidelim,
Çiçek verip yanaklardan öpelim
Sevinsin sevgililer çok görmeyelim.

İbrahim Akbaş
12.02.2012
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16 Mart Doğum Günü

Onlarca yıl önce on altı mart,
Kara çarşamba gününe inat,
Taşmıştı Meriç Dicle ile Fırat
Doğmuş sevgili aşkım Murat.

Elim kolum bükülmez bileğim,
Şanım gururum güçlü direğim,
Aşkım yiğidim canım erkeğim
Doğum günün kutlu olsun bitanem.

Aşkım kalbin aşkımla dolsun,
Kalbin hep benim için vursun,
Benim içinse olsun yorulsun
Doğum günün kutlu olsun bitanem.

Sen olmazsan geceleri üşürüm,
Uykum kaçar dalar düşünürüm,
Nefesine alıştım sensiz ölürüm
Doğum günün kutlu olsun bitanem.

Sevgin benimdir yerlere serme,
Benim için sakla ellere verme,
Muradın benim başkasıyla erme
Doğum günün kutlu olsun bitanem.

İbrahim Akbaş
18:16 05.03.2012
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1985 - 1986 Senesi

Sonbahardı yeni açılmıştı okullar,
Dolmuştu cıvıl cıvıl olmuştu sınıflar,
Değişmişti bizim eski arkadaşlar
Katılmıştı aramıza fıstık gibi kızlar.

Günlerden bir gün havalar güzeldi,
Güneşli bir gün sanki bana özeldi,
Okul bahçesinde türkü söylerken
Görmüştüm gözleri ömre bedeldi.

Görür görmez âşık olmuştum ona,
Girmek istemiştim onun hayatına
Ölmeyi göze almıştım onun uğruna
Utangaçtım söyleyememiştim ona,

Bedenim ruhsuz vurulmuştum ona,
Seviyorum evlenelim deseydi bana,
Yemin ederim el basayım kur-ana
Tereddütsüz koşar giderdim ona.

İlk defa âşık olmuştum kızın birine,
Delice vurulmuştum ela gözlerine,
Seni seviyorum aşığım diyemeden
Okul bitti o kız gitti memleketine.

İsim verirsem arkadaşlarım tanır,
Tarif edersem söz olur kız utanır,
Hem kız utanır hem eşim kıskanır
İyisi sesizlik, sesizlik hep kazanır.

İbrahim Akbaş
22.11.2011

İbrahim Akbaş 1
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2006 Ve Metropol

Üç yüz altmış beş gün bitti,
İki bin altı da gitti,
İki bin altı yılını
Sevmedim iyi ki gitti.

Belki yılın suçu yoktu,
Hayat beni zora soktu,
Hayatla baş edemedim
Yenildim kanadım koptu.

Büyük şehir yuttu beni,
Tam çökertti bu bedeni,
Hayatla baş edemedim
Yaşarken diktim kefeni.

Metropol beni devirdi,
Öldürmedi hep çektirdi,
Gelen gidene ezdirdi
Çarka vurup ters çevirdi.

İbrahim Akbaş
18 12 2006 Pazartesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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2010 - 2011 Yılı

İyi kötü iki bin on yılı sona erdi,
Yerine iki bin on bir yılı geldi,
Dilerim bu yeni yılın akıbeti
Güzel olur, biter herkesin derdi.

İnşallah on bir yılı hayırlara vesile,
Olur, ulaştırır herkesi menzile,
İki bin on yılını aratmaz bize
Neşeli geçer çektirmez bize çile.

Takvim yaprakları bitti sona erdi,
Çam ağaçları ışıklarla süslendi,
Milli piyangolar alındı zula edildi
Saat ilerledi çekiliş anına gelindi.

İnşallah yeni yıl güzellik estirir,
Bereketli olur bol kazanç getirir,
Barış huzur getirir savaşı bitirir
Yorgun halkı bir nebze dinlendirir.

İbrahim Akbaş
28 10 2010

İbrahim Akbaş 1
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2010 Sıcağı

Sıcaklar yüklü geldi yaktı kavurdu,
Termometreler kırkı elliyi buldu,
Millet sıcaktan bitkin düştü yoruldu
2010 sıcağı yaktı terletti durdu.

Binalar boşaldı kapı eşikleri doldu,
Merdivenler serin diye oturak oldu,
Gece bunalan kendini sokakta buldu
2010 sıcağı bu sene çok fena vurdu.

Sahiller doldu millet denize daldı,
Piknik alanları doldu yer kalmadı,
Aileler sahillerde uyudu sabahladı
2010 sıcağı geldi ağır bastırdı.

Sıcaklar böyle giderse vay halimize,
Evi ihmal ederiz, kaçarız denize,
Tükenir para akrep girer cebimize
2010 sıcağı pahalı geldi hepimize.

Sıcaktan ben bile şortla gezer oldum,
Kırsal çocuğuydum denizle dost oldum,
Sahil bilmezken artık ayrılmaz oldum
2010 sıcağı yordu beni çok yoruldum.

16 08 2010
İbrahim Akbaş

İbrahim Akbaş 1
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23 Nisan

23 Nisan geldi,
Bizlere neşe verdi,
Bu güzel bayrama
23 Nisan dendi.

Atamın armağanı,
Çocukların bayramı,
Bize neşe kaynağı
23 Nisan geldi.

Bugün özel gündür,
Sanki şanlı düğündür,
Atamdan bir güldür
Bu gün 23 Nisan.

Mustafa Kemal Paşa,
Siper oldu savaşa,
Önder oldu barışa
Bugün 23 Nisan.

Gel el ele verelim,
Bir güzel eğlenelim,
Hep beraber gülelim
Bu gün 23 Nisan.

        İbrahim Akbaş
       06 04 2006 Per.(1)
YER: İstanbul Bizim Ev

İbrahim Akbaş 1
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23 Yılın Özlemi

Özlemi sığdırmıştık yirmi üç yıla,
Derya Malatya’dan çıkmıştı yola,
Sağ olsun yolda vermeden mola
Transit gelmişti bizim İstanbul’a.

Forum İstanbul’da Derya’yı aradık,
Sağa sola baktık her tarafı taradık,
Halamın mutfağına şöyle bir baktık
Gördük değişmemişti hemen tanıdık.

On dört kasım Pazar öğle vaktiydi,
Yer forum İstanbul avm merkeziydi,
Derya bu dükkânlardan birindeydi
Gördü ayağa kalktı montu elindeydi.

Halamın mutfağında biraz dinlendik,
Dinlenirken birer soğuk içecek içtik,
Sohbet ettik eski günlere geri gittik
Güldük hüzünlendik içimizi çektik.

Eminönü’ne gittik vapura bindik,
Ayaküstü ekmek arası balık yedik,
Ayasofya’ya döndük mola verdik
Kerim’le dördümüz bir araya geldik.

Saat yirmi civarıydı kalkalım dedik,
Derya’yı Bayrampaşa’ya bıraktık,
Sonra da beni bıraktılar vedalaştık
Bu ilk buluşmayı böyle noktaladık.

İbrahim Akbaş
14 11 2011
Yaz yer: Efe Taksi
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31 Mayıs Zalim Yasa

Ana bu gün işsiz kaldık,
Bir birimizden ayrıldık,
Mekân gitti biz dağıldık
Kör olasın zalim yasa.

Bizi yaktın ana yasa,
Verdin bize kaygı tasa,
Acımadın boğdun yasa
Kör olasın zalim yasa.

Zalim gün otuz bir mayıs,
Dümdüz yolu ettin kavis,
Bırakmadın bir tek servis
Kör olasın zalim yasa.

İbrahim Akbaş
22:00 03.06.2012
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34 Masum Vuruldu

Hava kararmıştı Diyarbakır sekizinci ana jet hava üssü,
Havalandırdı F-16 savaş uçakları, verdi olaya PKK süsü,
Ateş altında maruz kaldı Şırnak Uludere Ortasu köylüsü
Vuruldu öldürüldü yerlere serildi otuz dört kişinin ölüsü.

On altı ile yirmi yaşlarındaki fidanların günahları neydi.
Aynı köyden aynı aileden tam yirmi sekiz kişi yok edildi,
Kimi silah kimi sigara kimi kaçak mazot taşımacılığı dedi,
Ne olursa olsun yapılan bir vahşettir neden örtbaz edildi.

Aynı köyden otuz dört can katledilmiş bunun affı olur mu?
Vuran belli vurulan belli bunun savunması olur mu?
Bir lokma ekmek için çalışanları öldürmek adil olur mu
Bu olayın adı vahşettir adı katliamdır başka adı olur mu?

İbrahim Akbaş
 30 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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4 Eylül

Bir yıl daha yaşlandın üzülme olsun,
Yeni yaşın mutluluğun anahtarı olsun,
Dört eylül doğum günün herkes duysun
Herkes duysun doğum günün kutlu olsun.

Geçen ömrüne geçmiş olsun,
Geleceğin güzelliklerle dolsun,
Doğan güneş yüzüne vursun
Doğum günün kutlu umutlu olsun.

         İbrahim Akbaş
          03 09 2011
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45 Gün

Çayırda mevsim bahar,
Merada koyun davar,
İşkence altındayım
Beni kurtarın havar.

Kırk beş gün cezalıyım,
Yatakta yatmalıyım,
Buna dayanmak için
Dişimi sıkmalıyım.

Yatalak günlerimi,
Birlikte dertlerimi,
Hiç unuttur muyum ben
Bunca çektiklerimi.

 İbrahim Akbaş
 21.05.1989 pazar (4)
 Yer: Acar Köyü MARDİN

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

45 Günün Sonu

Ayağımda yaram var,
Gece uyutmaz sızlar,
Ne olur Ömer Sayar
Beni bu halden kurtar.

Kırk beş günüm doldu yaz,
Bahar geçti geldi yaz,
Tarsus Ömer Sayar da
Hazır bekliyor cihaz.

Çift yaram kapanıyor,
Kontrol vakti geliyor,
Kontrole gitmek için
Babam maaş bekliyor.

İbrahim Akbaş
05 06 1989 p.tesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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7 Ocak 93

     Yedi bir doksan üçte,
    Mardin Acar köyünde,
   Bir perşembe gününde
   Şükür evlendim ben de.

         İbrahim Akbaş
          07 01 1993
--------------------------------------

    YEDİ OCAK DOKSAN ÜÇ

Ay mayıs gün yirmi sene yetmiş iki,
Şair İbrahim Akbaş dünyaya geldi,
Sene doksan üç ay ocak gün yedi
İbrahim Akbaş Hamideyle evlendi.

            İbrahim Akbaş
              24 11 2011
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8 Mart Kadınlar Günü

Kadın anadır seni beni doğurandır,
Yemez aç kalır sofraya buyurandır,
Açlıktan nefesi koksa da doyurandır
Kadın Gül'dür gül koparılmaz koklanır.

Kadın ana, kadın, bacı kadın yardır,
Bastığı toprak cennet, yüreği hardır,
Gül açar mis kokar mevsim bahardır
Sekiz Mart Kadınlar Günü Kutlu olsun.

Kadın kuştur güvercindir kelebektir,
Kutsaldır umuttur dilenenen dilektir,
Herkes bilsin kadın huridir melektir
Kadın Gül'dür gül koparılmaz koklanır.

Erkeği güçlü kılan ya anadır ya yardır,
Sonuçta erkeği ayakta tutan bayandır,
Bunun inkârı olmaz yaptıkları ayandır
Sekiz Mart Kadınlar Günü Kutlu olsun.

İbrahim Akbaş
08:50 07.03.2012
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81 İl Selam Olsun

İçel Sivas Samsun Bartın Ardahan,
Bingöl Karabük Nevşehir Karaman,
Rize Sinop Batman Diyarbakır Van
Selam olsun tüm illere, tüm dillere tüm dinlere...

Aydın Kahramanmaraş Muş Bursa,
Hakkâri Adıyaman Afyon Amasya,
İzmir Kastamonu Trabzon Manisa
Selam olsun tüm illere, tüm dillere tüm dinlere...

Muğla Çorum Kars Şırnak Kocaeli,
Adana Burdur Uşak Yalova Tunceli,
Kırşehir Bilecik Iğdır Ağrı Kırklareli
Selam olsun tüm illere, tüm dillere tüm dinlere...

Balıkesir Malatya Erzincan Kütahya,
Antalya Artvin Edirne Ordu Sakarya,
Şanlıurfa Eskişehir Siirt Bolu Konya
Selam olsun tüm illere, tüm dillere tüm dinlere...

Hatay Zonguldak Osmaniye Yozgat,
Ankara Düzce Isparta Çankırı Tokat,
Mardin Gaziantep Giresun Bayburt
Selam olsun tüm illere, tüm dillere tüm dinlere...

İstanbul Tekirdağ Elazığ Çanakkale,
Denizli Niğde Kayseri Kilis Kırıkkale,
Erzurum Bitlis Aksaray Gümüşhane
Selam olsun tüm illere, tüm dillere tüm dinlere...

İbrahim Akbaş
11:32 28.02.2012
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Abdulkerim Çuha

Adım benim Abdülkerim,
İçimi saza dökerim,
Kötüsünü bilmem ama
İyisini hep severim.

Ezgi müzik öğretimde,
Şu an öğretmenim bende,
İbrahim’e ders veririm
Kötülük yoktur kalbimde.

Ben sazımla ayaktayım,
İyilerin yanındayım,
Kişiliğim neyse oyum
Ben Abdülkerim Çuha’yım.

İbrahim Akbaş
11 08 1998 Salı (1)
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Abdullah

ABDULLAH

Ben oğlunuz Abdullah,
Gelişmişim maşallah,
Yolumu gözleyiniz
Geleceğim inşallah.

Bizler Kocaman eriz,
Düşmanları yeneriz,
Bizi merak etmeyin
Askerliği severiz.

Gece ders gündüz nöbet,
Gerekirse de sohbet,
En çok sevdiğimiz şey
Bir sigaraya müddet.

  İbrahim Akbaş
17.05.1989 çarş. (7)
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Acar Köyü - Avcılar Köyü

İstanbul’da bir Acar kent bir Avcılar,
Mardin’de ise bir Acar köy bir Avcılar,
Biri Acar diğeri Avcılar komşu bunlar
Dayı yeğen olmuş artık kopamazlar.

Vaktiyle kavga etmiş kafa yarmışlar,
Yardıkları kafaları beraber sarmışlar,
Düğünlerde hep beraber oynamışlar
Küsmüşler barışmışlar kopamamışlar.

Taziyeler olmuş bir arada olmuşlar,
Acıyı da tatlıyı da birlikte tatmışlar,
Yas tutmuş ağlamış ağıt yakmışlar
Yıllardır kenetlenmiş kopamamışlar.

Yamaçlarda koyun keçi gütmüşler,
Acıkmış azık yemeklerini bölmüşler,
Eğlenmiş kahkaha atmış gülmüşler
Kardeşçe yaşamayı çok iyi bilmişler.

Avcılar'a Musika Acar'a Dekori derler,
Kim demiş gerilerde kalmış bu köyler,
Taş topraktan da olsa güzelim evler
Halkın kardeş sıcaklığı bizlere yeter.

İbrahim Akbaş
09:30 13.03.2012
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Acar Köyü Özledim

Acar Köyün toprağını,
Verimsiz üzüm bağını,
Korunduğum durağını
Özledim ben çok özledim.

Akan suyun akışını,
Yoldan köyün bakışını,
Tozu dumanı taşını
Özledim ben çok özledim.

Yarı çökük köprüsünü,
Keçi koyun sürüsünü,
Acar Köyün köylüsünü
Özledim ben çok özledim.

Türkmende esen rüzgârı,
Yazı kışı sonbaharı,
Köyümü saran bağları
Özledim ben çok özledim.

         İbrahim Akbaş
27 04 2006 (2) Perşembe
Yaz.Yer:Yıldırım Elektronik
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Acar Köyü Vardı

Hani Acar Köyü vardı,
Evler kıbleye bakardı,
Her taraf çiçek açardı
Çiçekleri mis kokardı.

Yardıma herkes koşardı,
Tüm engelleri aşardı,
Kışı çetin kar yağardı
Türkmen deresi taşardı.

Sağanak yağmur yağardı,
Oluk oluk su akardı,
Gece olur su donardı
Acar Köyde bunlar vardı.

Halkı cömert fedakardı,
Dürüstlükte son ayardı,
Birbirine dost bakardı
Kara bulut geldi sardı.

Eskiden Acar güzeldi,
Öngörüşlü bir nesildi,
Aniden düşman kesildi
Kuru yaş birden ezildi.

İbrahim Akbaş
15:28 29.05.2013
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Acar Köyün Tadı Kalmamış

Bizim Acar köye gittim güzelim evler harabe olmuş,
Toprak damlar çökmüş virane olmuş yok olmuş,
Avlu duvarları yıkılmış taşlar yollara savrulmuş
Anlayacağınız Acar köyün hiç bir tadı kalmamış.

Köyün doğusu canlı ama batısı felakete uğramış,
Trafonun dolapları kapaksız kofralar açıkta kalmış,
Güvenlik buşon yerine dörtlük kabloyla sağlanmış
Anlayacağınız Acar köyün hiç bir tadı kalmamış.

Marsan’ın doğalgazı bitmiş kara kömüre başlamış,
Acar köyün her tarafını kara dumanlar kaplamış,
Çamaşırlarını asıp kurutacak imkânları kalmamış
Anlayacağınız Acar köyün hiç bir tadı kalmamış.

Yağmur bizim eski köyün yolunu tarlaya çevirmiş,
Taşlar yığılmış kanallar açılmış tamamıyla bitmiş,
Eskiden bir cadde iken şimdi patikaya benzemiş
Anlayacağınız Acar köyün hiç bir tadı kalmamış.

Taş ocakları yüz elli metre kadar yerin dibine inmiş,
Dört yüz beş yüz metre kadar göğe çıkmış yükselmiş,
Toz duman etrafı kaplamış baharın rengini gizlemiş
Anlayacağınız Acar köyün hiç bir tadı kalmamış.

Baharın süslediği güzel yaylamız mucurlarla dolmuş,
Meleyen kuzu sesleri kesilmiş sesizlik hâkim olmuş,
Köprümüz yıkılmış karşıdan karşıya geçilmez olmuş
Anlayacağınız Acar köyün hiç bir tadı kalmamış.

Belediye suyu kesilmiş borular pas içinde kalmış,
Sondaj suyu dağılmış beleş bitmiş aidat başlamış,
Eski bolluk hayal olmuş gitmiş yerini kıtlık almış
Anlayacağınız Acar köyün hiç bir tadı kalmamış.

İbrahim Akbaş
31 10 2010
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Adam Ol

Günahsızlara sataşacağına,
Dizine vurup ağlayacağına,
O oturmadan elin kucağına
Sevgilinin ipini çek be adam.

Aşkım deyip hava atacağına,
Gider korkusuyla tapacağına,
Kara incir dikmeden ocağına
İpini çek terbiye ver be adam.

Bir gün rezil rüsva olacağına,
Başını eğip utanacağına,
Ya baş eğmeden sık bacağına
Ya da korkut gözdağı ver be adam.

İbrahim Akbaş
13:28 14.11.2013
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Affet Anne

Hastalandın gelemedim,
Başucunda beklemedim,
Geçmiş olsun diyemedim
N’olur anne affet beni.

Bayram oldu gelemedim,
Ellerinden öpemedim,
Bayramını kutlamadım
N‘olur anne affet beni.

Bir gün olsun soramadım,
Beş on satır yazamadım,
Alo bile diyemedim
N‘olur anne affet beni.

        İbrahim Akbaş
   10 05 2006 çarş(3 )
Yer:Yıldırım Elektronik
Yenibosna  İSTANBUL

İbrahim Akbaş 1
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Affet Bizi Ey Yaradan

Davul zurna kemence bağlama ut,
Kumar içki kaçamak hepsi mevcut,
Boğaza kadar pisliğe bulaştı vücut
Hata ettik hatalıyız affet bizi ey yaradan.

Yıktı talan etti dur demedik elimize,
Gem vurmadık şer konuşan dilimize,
İmkân sunduk açık uçkur belimize
Hata ettik hatalıyız affet bizi ey yaradan.

Çaldık çırptık yenik düştük nefsimize,
Helal iken haram kattık ekmeğimize,
İhanet ettik leke sürdük bedenimize
Hata ettik hatalıyız affet bizi ey yaradan.

İbrahim Akbaş
10:21 13.03.2013
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Ağlamak İstiyorum

Bu gün hıçkıra hıçkıra ağlamak istiyorum
Nedenini sormayın bende bilmiyorum
Ama gerçekten doyasıya ağlamak istiyorum
İçimi döküp şöyle bir kendimden geçmek istiyorum.

İyi değilim kötü hisediyorum kendimi
Titriyorum sabitleyemiyorum bedenimi
Gözlerim dolmuş bilmiyorum nedenini
Ah musait olsam da doyasıya bir ağlayabilsem.

Üzerimde bir ağırlık var kaldıramıyorum
Gözlerim dolmuş yaşlar akıyor ağlayamıyorum
Tir tir titriyorum kendimi zaptedemiyorum
Kafayı yemek üzereyim dostlar ne edeceğimi bilemiyorum.

Ne gülebiliyorum ne de ağlayabiliyorum
Kafamda bin bir soru, bir tanesini çözemiyorum
Tünemişim koltuğa yerimden bile kalkamıyorum
Gözlerim dolmuş ağlayamıyorum dostlar ağlayamıyorum.

Ağlamak istiyorum ağlayamıyorum
Ne derdim var bilmiyorum anlayamıyorum
Yemeden içmeden sigara üstüne sigara içiyorum
Bildiğim tek şey doyasıya ağlamak ağlamak ağlamak istiyorum...

İbrahim Akbaş
20:19 30.12.2011
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Ah Aşk Ah

Dostu dosta kırdırırsın sebepsiz,
iki taraf masum birbirinden habersiz,
keşke anlasalar ikisi de günahsız
Ah ulan aşk ah ne de acımasızsın.

Neler dönüyor neler bir bilseler,
kimin kiminle olduğunu görseler,
baştacı edileni araştırıp çözseler
Ah ulan aşk ah ne de acımasızsın.

İbrahim Akbaş
15:29 11.04.2013
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Ah Dünya

Nasihat edeni adam saymaz bozarlar,
Doğru söyleyeni yedi köyden kovarlar,
Dost ahbap bilmez mezarını kazarlar
Ah dünya ah neler neler dönüyor sende.

Yoldan çıkanın haddi hesabı yok sende,
Allah bilir kaç kişi yoldan çıkıyor günde,
Geçmişteki insanlık tükendi şimdi nerde
Ah dünya ah neler neler dönüyor sende.

Arsız utanmazlar seni mesken tutmuşlar,
İnsanlığı merhameti çoktan unutmuşlar,
Kötülüğü aşılamış dürüstlüğü uyutmuşlar
Ah dünya ah neler neler dönüyor sende.

Dinimizde yasak haram bilinen ne varsa,
Ünlü biri yapar da tüm dünyaya yayarsa,
Şan şöhret olur lakin bir gariban yaparsa
Göz yaşına bakmaz idam ederler dünya.

Eşler birbirlerini aldatıyor göz göre göre,
Eskiden var mıydı mezhebi geniş bir yöre,
Yoktu olamazdı dinimizde böyle bir töre
Ah dünya ah neler neler dönüyor sende.

                                        İbrahim Akbaş
                                    15:56 08.09.2013
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Ah Dünya Büyüdük De Ne Olduk

Çocuktuk boş kaset gibi birşey bilmezdik,
Kışın kar üstünde hoplar zıplar üşümezdik,
Üşüdük soğuk aldık demez düşünmezdik
Ah dünya ah büyüdük de ne olduk sanki.

Kışın toprak damlarda taş misket oynardık,
Soğuğa aldırmaz üstümüzü çamura boyardık,
Sabahtan akşama kadar oynar ancak doyardık
Ah dünya ah büyüdük de oyuncu mu olduk sanki.

El kol burkulur kırık çıkıkçı bir çıta ile bağlardı,
Eller buruşurdu krem yok grez yağı ile yağlardı,
Kanayan yaraya kül serper durdurmayı sağlardı
Ah dünya ah büyüdük de doktor mu olduk sanki.

Taş dibekte bulgur döverlerdi biz seyrederdik,
Bulguru dama sererlerdi biz üstünde gezerdik,
Kepeği vardı kepeği toplar yastık yapın derdik
Ah dünya ah büyüdük de adam mı olduk sanki.

Üç dört numara gaz lambası geceye ışık verirdi,
Her gece is tutan camın temizlenmesi gerekirdi,
İçine arpalı su koyarak temizlenmesi ayrı fikirdi
Ah dünya ah büyüdük de Edison mu olduk sanki.

                                                  İbrahim Akbaş
                                                     21.09.2012
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Ah Seni Cani İstanbul

Ah İstanbul nice insanı yuttun kaybettin,
Tertemiz kalplere leke sürdün mahvettin,
Taşın toprağın altın imiş batsın servetin
Ah İstanbul ah seni acımasız cani İstanbul.

Birçok evladı baba ocağından kopardın,
Tiner kumar içki esrar eroine alıştırdın,
Köprü altı bank park sokaklarda yatırdın
Ah İstanbul ah seni acımasız cani İstanbul.

Niceleri çizgisinden çıkardın bataklığa ittin,
Kimileri ezdin üzdün ha bire üstüne gittin,
Herkesi bilmem ama sen benin için bittin
Ah İstanbul ah seni acımasız cani İstanbul.

İbrahim Akbaş
10:46 07.05.2013
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Ahmet Kaya Rahat uyu

Sana kim kazdıysa kuyu,
Onun da değişti huyu,
Ahmet kaya sen rahat ol
Mezarında rahat uyu.

Sen öldün mü sanıyorsun,
Sevenin var biliyorsun,
Fanide değilsin ama
Kalbimizde yaşıyorsun.

Tükenmeyecek övenin,
Hiç bitmeyecek sevenin,
Mezarında rahat uyu
Toprağın bol olsun senin.

İbrahim Akbaş
18:29 28.10.2013
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Ahmet Tekin

Ahmet bizim durağa abone olmuşsun,
Oyuna dalmış okeye köle olmuşsun,
Çocuklarımızın baş belası olmuşsun
Ah Ahmet ah kurtulamadık senden.

ilgisayarın başına geçer kalkmazsın,
Şaka da olsa kovuyoruz darılmazsın,
Telefonun çalar oyundan çıkmazsın
Ah Ahmet ah kurtulamadık senden.

Patron arar açmaz meşgule atarsın,
Bilgisayarı bırakır çekyata yatarsın,
Anlayış göstermezsin can sıkarsın
Ah Ahmet ah kurtulamadık senden.

Ahmet bırak artık şu pislik oyunu,
Belli etme kendi huyunu suyunu,
Bıktırmışsın sen insanların çoğunu
Ah Ahmet ah kurtulamadık senden.

İbrahim Akbaş
20 10 2010
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Akbağ Köyü

Mardin şehrin Akresi,
Kıbleyi gösterir ibresi,
Havasından soluk alan
Ne derdi kalır ne stresi.

Mardin Diyarbakır arası,
Değer kazanmış arsası,
Pekmeziyle isim yapmış
Koca bağ üzüm deryası.

Doğdum büyüdüm Akreste,
Gül topladım deste deste,
Unutamam ben köyümü
Akres derim son nefeste.

Kimileri kalmış hala köyde,
Kimileri Bursa Yenişehirde,
Kimileri İstanbul Esenlerde
Kimileri ise Trakya Edirnede.

Artık ikamet fark etmiyor,
Bağlar güçlüdür kopmuyor,
Akres köyü unutulmuyor
Özleniyor hasreti bitmiyor.

İbrahim Akbaş
05.03.2012
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Akıllandık Affet Bizi Yaradan

Kapımızın eşiğine işedik,
Haram ile evimizi döşedik,
Yaptık ettik günah işledik
Akıllandık affet bizi Yaradan.

Ortalığı karıştırdık fişledik,
Direneni bıçakladık şişledik,
Kabalaştık masumlara kişnedik
Akıllandık affet bizi Yaradan.

Helal haram ayırt etmedik,
Yeter ki gelsin olsun dedik,
Ne çaldıysak hep onu yedik
Akıllandık affet bizi Yaradan.

Yol kestik insanlar soyduk,
Yıllarca bu şekilde doyduk,
O zaman acemiydik toyduk
Akıllandık affet bizi Yaradan.

İbrahim Akbaş
10:21 01.11.2013 (3)

İbrahim Akbaş 1
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Akıllı ol

Ne olur terk etme beni,
Sarma seni sevmeyeni,
Dondum ısıt şu bedeni
Durma gel sarayım seni.

Her aşkım diyene kanma,
Her özledim diyene varma,
Her dondum diyeni sarma
Seveni sev kalbini yarma.

Tok ol yutma her yalanı,
Belki boş kalmıştır yanı,
Bir an için sıkılmıştır canı
Akıllı ol insanları iyi tanı.

Bu dünyada seni seven,
Benim gibi gönül veren,
Senin için ölüp giden
Bir tek benim akıllı ol.

İbrahim Akbaş
 25.09.2012
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Akrostiş Affedin Arkadaşlar

A rkadaşlar toplanırken ben yoktum uzaklarda kaldım,
F otoğrafta bir araya gelmişsiniz aranızda yer almadım,
F otoğraflarınıza baktım içimi çektim çok duygulandın,
E ski gazi yibo günlerini hatırladım hafızamı geri sardım,
D aha dünmüş gibi hatırladım gözümde canlandırdım,
İ zin almadım affedin geldim aranıza izinsiz daldım
N e olur bırakın aranızda kalayım sizlere hasret kaldım.

                                                          İbrahim Akbaş
                                                            07 06 2011
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Akrostiş Aydın Erden

A yaklarına prangalar vursalar,
Y üksek dağın yamacına atsalar,
D ağ başında bin bir acı tatsalar,
I zdırabına yenisini katsalar
N e yapıp edip dostlarına dönersin.

E skileri unut diye baskı yapsalar,
R encide edip uzaklara salsalar,
D iken olup vucuduna batsalar,
E llerini bağlayıp gözlerine vursalar
N e yapıp edip dostlarına dönersin.

İbrahim Akbaş
05 06 2011
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Akrostiş Ayşe Kara 1

(A) nlamıyorum huri misin melek misin?
(Y) üce Rabbimden bize hediye misin?
(Ş) en yüzünle dünyamıza dilek misin?
(E) zgilere anlam veren nağme misin?

(K) alplere konup çıkılmaz sevda mısın?
(A) cıya kedere perde huzura ayna mısın?
(R) engârenk kelebek mi kanarya mısın?
(A) dın ak soyadın kara, kara sevda mısın?

İbrahim Akbaş
14 08 2011

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Ayşe Kara 2

A rkadaşım nerden çıktın da geldin tanıştık
Y aradan mı saldı seni seninle karşılaştık
Ş ans mı desem nasıl oldu da anlaştık
E r gibiydin cadıydın tartıştık tekrar barıştık

A yağımda prangalar seni benden ayırdılar
Y ârim dedim çekemediler aşkımızı kıskandılar
Ş ansımızı yok ettiler bizi yabana attılar
E y gönlümün sultanı zavallıydık bize acımadılar

İbrahim Akbaş
25 08 2011

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Bedia

B-aşımın belası avladığım ceylanım,
E-smerim benli yarim benim ilk anım,
D-eli dedim uyuz dedim ısındı kanım,
İ-zin ver alo diyeyin özledim canım
A-ramazsam ben ölürüm acır sol yanım.

İbrahim Akbaş
12:46 14.09.2012
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Akrostiş Canan Düzgün

C esaret ister senin o güzel gözlerine bakmak
A ynı göz bebekten seninle birlikte hayata akmak
N erde yanlış yaptım acaba zor bunu anlamak
A ma artık doğruları biliyorum bu böyle kalacak
N e yaparsam yapayım biliyorum ki olmayacak.

D ünya âlem biliyor olmayacak benim dediğim
Ü mitlerim bitecek biliyorum yanacak yüreğim
Z or da olsa dayanmaktır çarem tek bildiğim
G aliba gün gelir de gerçekleşirse evliliğim
Ümitlerim bitse de mutluluğun olacak dileğim
N e olursa olsun kalan izi asla silmeyeceğim.

                                       İbrahim Akbaş
                                           20 09 2011
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Akrostiş Cavide Sarar

C anım benim seviyorum seni,
A cı bana ne olur üzme beni,
V ur istersen ama terk etme beni,
İ ncitme üzme gariban seveni,
D ağı delmiş sevilenin seveni
E ziyet çekmiş bırakmamış kendini.

S ende bilirsin Ferhat ile şirini,
A şıkların büyük efsanesini,
R abim kavuşturmamış ikisini,
A şkım inan seviyorum seni
R azı ol sev esirgeme sevgini.

   İbrahim Akbaş
       22 10 2010

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Damla Olçum

D-efne papatya ıtır çiçeği,
A-çelya meyan kına çiçeği,
M-eyan nergis çuha çiçeği,
L-eylâk mimoza çan çiçeği
A-kasya ardıç gelin çiçeği.

O-rkide nane nevruz çiçeği,
L-ale karanfil kadife çiçeği,
Ç-ingülü hatmi saksı çiçeği,
U-nutma beni sevgi çiçeği
M-enekşe fulya inci çiçeği.

İbrahim Akbaş
16:28 26.03.2012
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Akrostiş Defne

D-efne papatya ıtır çiçeği,
E-lma zeytin meyan çiçeği,
F-ulya nergis kandil çiçeği,
N-e olur unutma ay çiçeği
E-rguvan sim gelin çiçeği.

İbrahim Akbaş
16:28 26.03.2012
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Akrostiş Deniz Gezgin

(D) ünyalar güzeli başımın belası,
(E) la gözlüm hislerimin karması,
(N) eşe kaynağım gönlümün yarası,
(İ) lmimin arşivi kalbimin aynası
(Z) emzem suyum mutluluk deryası.

(G) ül demeti getirdim deste deste,
(E) llerimle topladım getirdim işte,
(Z) ahmet olmadı yürüdüm aheste,
(G) elirken yolda yaptım bir beste,
(İ) lk harflerde saklı yazdığım beste
(N) amazını kıl dua et son nefeste.

                     İbrahim Akbaş
                        08.02.2012
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Akrostiş Dilek Ağacı

D ünyalar güzeli sevgi pınarı,
İ smi güzel Malatyanın çınarı,
L aik ki Allah vermiş bu diyarı,
E lleri terazidir eşit tutar ayarı
K aybetmez getirdikçe başarı.

A llah sevdiğini kısmet etsin,
G özleri gülsün murada ersin,
A klındaki gelsin onu sevsin,
C ana can kanına kan versin
I şıl ışıl gözlerine nur gelsin.

İbrahim Akbaş
20:32 01.03.2012
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Akrostiş Elif

E-y gönlümün sultanı bitanem,
L-al olsun dilim seni görmesem,
İ-smin bana bir cihan bir alem
F-enayım aşkından oldum sersem.

İbrahim Akbaş
29 05 2011
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Akrostiş Fadime

(F) ırtınalar kopsa da içimde
(A) dın kalacak benim dilimde
(D) ilimde tüy tükense de
(İ) smini anarım ilk kelimede
(M) utlu seneler gül fadime
(E)y Fadime Can Fadime.

İbrahim Akbaş
22:42 07.02.2012
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Akrostiş Fatih Koyun

F elaket oldu neden bıyıkları kesmişsin,
A nlamıyorum seni, nedir amacın necisin,
T erzisin biliyorum sen bir berber değilsin,
İ şi erbabına bırakmayı neden bilmezsin
H akaret ettin bence, yine de sen bilirsin.

K eşke kesmeseydin o gür palabıyıkları,
O yuncak bıyıklarla nasıl gezersin bu diyarı,
Y ok oldu havan, artık yıkamazsın hiç bir duvarı,
U zman bıyıklar sayesinde buluyordun ayarı,
N eden kim zorladı niçin kestin palabıyıkları.

İbrahim Akbaş
07 06 2011
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Akrostiş Git 2012 Gel 2013

2 günün kaldı pırtını topla git,
0 Yıl gelsin toparlan durma git,
1 Yıllık beraberliğimiz bitsin git,
2 bin on iki hakkını helal et git
--Git 2012 git, git güle güle git.

2 Bin on ikiyi aratmadan gel,
0 Dert huzur dolu bereketli gel,
1 Yıllık ömrün var çıkarma engel,
3 Günlük dünyaya ödetme bedel
--Gel 2013 gel huzur getir de gel.

    İbrahim Akbaş
 16:59 30.12.2012
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Akrostiş Gülümsecan

G-ülen yüzün gülsün hiç ağlamasın
Ü-züntün derdin kederin acın  olmasın
L-ale sümbül karanfiller sana baksın
Ü-lkemin tüm güzellikleri seninle kalsın
M-uradın neyse Allahım sana yazsın
S-evenin olsun sevmeyenin olmasın
E-debinle yaşa gururlu başın dik kalsın
C-ennet kapıları sana hep açık kalsın
A-llahım Muhammet Çağrıyı bağışlasın
N-azarlardan korusun uzak tutsun saklasın.

İbrahim Akbaş
29 05 2011
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Akrostiş Hamide

H ayatım boyunca bir tek seni sevdim,
A rkama bakıp da başkasını sevmedim,
M uradıma ermek için çok çırpındım,
İ steklerimle hareket ettim yenilmedim,
D ünyam karardı yine de vazgeçmedim
E vet inat ettim azim dedim ve evlendim.

İbrahim Akbaş
31 08 2010 salı (1)

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Haticefe

H-ayatımın anlamı başımın tacı kalbimin sahibi,
A-şkım sultanım prensesim yaşamamın sebebi,
T-erk edemem ayrılamam seviyorum ilk gün gibi,
İ-stesem de koparamam, sana yanık delik kalbi,
C-anım cananımsın korudun, koruyorsun edebi,
E-llerimle saklamışım, yerin şimdi kalbimin dibi,
F-ani dünya var oldukça kalbimdir  kalbinin talibi
E-lbet bir gün kazanırız biz oluruz aşkımızın galibi.

İbrahim Akbaş
  28 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Hürmüs

H-ayatında hep gülümsemeyi,
Ü-zülmeyip tebessüm etmeyi,
R-enklileri giyinip süslenmeyi,
M-utlu olup yaşamayı sevmeyi,
Ü-stüne allı pembeleri giymeyi
S-ana nasip etsin Yüce Yaradan.

İbrahim Akbaş
12:25 12.10.2013

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Akrostiş İbrahim

İ nsanoğlu bu dünyada gülmüyor,
B ir gün olsun mutlu oldum demiyor,
R engi solmuş daha yüzü gülmüyor,
A y geçiyor yıllar geçmek bilmiyor,
H aykırıyor sesini duyan olmuyor,
İ nsanoğlu yaşam nedir bilmiyor
M urat diyor başka bir şey demiyor.

İbrahim Akbaş
23 05 2010 Pazar

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş İbrahim Hamide

İ-ki sevgili olarak dağda kırda gezmeyi sever misin?
B-enimle el ele tutuşup kelebek olmayı dener misin?
R-engarenk giyinip ilkbaharın rengine döner misin?
A-şık olmuşum sana aşkımı yüreğinde gizler misin?
H-azan kuşları gibi benim dünyama hayat verir misin?
İ-smimi kalbine yazıp altına da resmimi çizer misin?
M-eleğim söyle benim için tüm geçmişini siler misin?

H-ayatım sen istersinde ben hiç istemem der miyim?
A-şkım hayatım canımsın bir tanemsin bilmez miyim?
M-evlam ayırmasın senin varlığındır benim dileğim,
İ-lahinin bir lütfüsün ölüme bile gelmeye razıyım,
D-ünyamız var oldukça iki beden bir can seninleyim
E-llerim ellerinde gözlerim gözlerinde ve senleyim.

İbrahim Akbaş
12 11 2010 (1)

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş İbrahim Hamide (az-tur)

İ şte yine güz geldi  ayaz ayaz üşütüyor gece?.
B aktığım her yerde senin izlerin sevdam.
R uhum sarılmış zamanın sessizliğine.
A llah verdi seni bana kimse benden alamaz seni yarim.
H üzzam yağmuru bir mutluluğumsun
İ smin dilimde ilk hece ilk duamdır sevdiğim.
M ısralarıma ismini yazıyorum ve seni öyle çok özlüyorumki,,,

H azalım baharım akşam güneşim sen.
A llahdan tek dileğim senin mutlu olman yarim.
M utluluk hep kapımızda olsun sen hiç üzülme birtanem.
İ smim dilinde gönlüm sende olsun bahar kokulu ay ışığım.
D ünya ya meydan okurum senin sevdanla
E limi tut sakın bırakma mutluluk bizim can yoldaşımız ilk aşkım ilk sevdam...

       Aziz TURAN
12,12,2010 pazar  saat:15:40

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Melisa

M elek yüzlü arkadaşım neden gülmüyorsun ağlıyorsun,
E lin kanda bile olsa ölüyorum demekle yanlış yapıyorsun,
L al değil dilin kafanda koca beyin neden şükretmiyorsun,
İ nsanları yoktan var edene sığınırsan mutluluğu bulursun,
S en sen ol bir daha ölüyorum gidiyorum demiyorsun
A llah büyüktür mazlumun yanındadır deyip susuyorsun.

İbrahim Akbaş
14:09 14.09.2012

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Mesut & Nur

M-esut musun mutlu musun,
E-lini kırarım beni duyuyormusun,
S-en Nur kardeşimi seviyormusun,
U-nutma birbirinize yakışıyorsunuz
T-ebrikler en güzelini bulmuşsunuz.

N-ur yüzlüdür benim Nur bacım,
U-ğurlu yüzüne her zaman muhtacım
R-abimin hediyesidir o benim baş tacım.

               İbrahim Akbaş
            14:10 18.09.2012

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Nergiz Ergül

N-e zaman başkaldırıp
E-l açsam semaya
R-engini görüyorum
G-ökkuşağın 3 renginde
İ-smin canlanıyor
Z-ihnimde.

E-llerim titriyor
R-engim soluyor
G-özlerim ağlıyor
Ü-zülüyorum halime
L-eylam nerede diye.

İbrahim Akbaş
  07 06 2017

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Nesrin Özlek

N-Ne zaman çalsa 87 nokta yedi,
E-Evvela aklıma herkesin sevdiği,
S-Sunucu programcı hoş sohbetli,
R-Radyonun olmazsa olmazın ilki,
I- İnsana insanca bakan melek huri
N-Narin insan Nesrin Özlek gelir.

Ö-Özeldir
Z-Zariftir
L-Laiktir
E-Enderdir
K-Kalitedir Nesrin Özlek

           NESRIN
Cuman mübarek olsun Nesrin,
Olmasın derdin gamın kederin,
Gülsün yüzün güzel olsun kaderin
Sağlık neşe huzurla dolsun evin.

      İbrahim Akbaş
         01 12 2017

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Nilay

N adide çiçek nilay başaran,
İ smi güzel güleryüzlü heran,
l ale sümbül şakayık-ı numan,
A y parçası suskun durağan
Y a nedemesin bir papağan.

İbrahim Akbaş
11:36 25.04.2012

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş On Yedi Ocak Derya Ören

O kul arkadaşım yaş günün kutlu olsun,
N ice mutlu ve neşeli yıllar senin olsun.

Y aşama sevincin eksilmesin daim olsun,
E n güzel hayat sana ailene nasip olsun,
D ert keder kaza bela senden uzak olsun
İ şinde kariyer evinde mutluluğun olsun.

O lgunluğun kişiliğin herkese örnek olsun,
C enabı Allahtan sağlığın dileğim olsun,
A lnın açık başın dik gururun daim olsun
K adim dostum doğum günün kutlu olsun.

                              İbrahim Akbaş
                       17 12 2010 (3) Cuma

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Özkan

Ö zkan yavrum sensiz olmuyor özlüyorum,
Z ordur sensizlik kuzum sensiz ağlıyorum,
K albim de sen varsın sensiz yatamıyorum,
A kşamları gelirsin diye yolunu gözlüyorum
N afile yavrum ER'sin gelmezsin biliyorum.

İbrahim Akbaş
11:13 15.05.2012

       ÖZKAN

Anne ben oğlun özkan,
Kah ders kah nöbet tutan,
Beni merak etme sen
Önce sen sonra vatan.

İbrahim Akbaş
11:02 15.05.2012

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Özlem Arabacı

(Ö) zel insan Özlem Bacı inan bana çok özledim seni,
(Z) ifiri karanlıkta göz gözü görmezken arıyorum seni,
(L) eyla mecnun desem değil kardeş bacı eyledim seni,
(E) ski dostum desem o da değil daha yeni tanıdım seni
(M) elek misin huri misin nasıl bu kadar çok sevdim seni.

(A) rkadaş isek arkadaşlığımızın bu kadarına pes derim,
(R) abbimden senin gibi nice temiz arkadaşlar dilerim,
(A) bin olarak arkandayım ekmeğimi senin için bölerim,
(B) acım senin için ölüme bile gözümü kırpmam giderim,
(A) ğlama, bak ağlarsan bacım demem acımam döverim,
(C) anımsın gülsen de ağlasan da kıyamam hep severim
(I) zdırabın ağır geliyorsa yarısını bana ver ben çekerim.

                              İbrahim Akbaş
                                30.01.2012

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Rabia

(R) abbim ayırmasın yüce Dağdan Denizi,
(A) yırmasın koparmasın bizim bedenimizi,
(B) ağlandık kenetlendik ayırmasın ikimizi,
(İ) sterse ölüm meleği Azrail beklesin bizi
A) llah'ım kaderimize razıyız ayırma bizi.

İbrahim Akbaş
11:44 17.05.2012

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Sabri Tarhan

S enelerdir bizden uzak denizde yaşıyorsun,
A rıyoruz, mutfaktasın dönüş yapmıyorsun,
B aşında küllah üç öğün yemek yapıyorsun,
R azı değilsin galiba bir de balık tutuyorsun
İ itirazım var denizi kuruttun karadan ne istiyorsun.

T sunamiye kapılmış uzaklara gidiyorsun,
A rkadaşlarını unuttun hiç sormuyorsun,
R otan belirsiz yurt dışındayım diyorsun,
H ayır inanmam sen bizlerden kaçıyorsun
Ah Sabrican ah neden böyle yapıyorsun
N eyse obacan seni seviyoruz sen de biliyorsun.

          İbrahim Akbaş
             11 06 2011

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Selin Sinem

S-abahları bağcılar civarında spor mu yapıyorsun,
E-li elinde bir çocukla yola koyulmuş yürüyorsun,
L-iseli değil ufak çocuk yoksa okula mı gidiyorsun,
İ-ki gündür görüyorum hafta içi her gün mü gidiyorsun
N-eden başkası değil de hep sen okula götürüyorsun.

S-enin çocuğun olmalı belli ki canından çok seviyorsun,
İ-nsanı ancak annesi bu kadar sever onu sergiliyorsun,
N-e yaparsa yapsın yetmez sen fazlasını hak ediyorsun,
E-n güzel şekilde ana sevgisini çok net ifade ediyorsun
M-evla’m seni ve senin gibi anaları her daim korusun.

İbrahim Akbaş
03 11 2011

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Türkay & Neslihan

T ekrar senli duygular kapladı etrafımı
Ü rkütme yıkma içimdeki aşk duvarını
R ahat bırak sana olan duygularımı
K arardı güneş sevgin sardı her yanımı
A rzularımı ilmek ilmek işledim sevgilim
Y akın gel de anlatayım sana duygularımı.

N erede hayallerim? Nerede aşk isteklerim?
E llerine bir kez dokunabilmeliydi ellerim
S armalıydı seni tüm benliğiyle bedenim
L akin sen beni bir türlü sevmedin, sevemedin
İ smin bir başka titretir içimi her andığımda
H ayal âleminde bile seni ister yanı başında
A şk ile bakarken gözlerde bir damla yaşta
N e kadar ifade yüklesen de dolmaz aşk adına.

İbrahim Akbaş
13 11 210 (1) C.Tesi

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Yavuz Rezan

Y ıllar önce Kızıltepe’de bir dükkân açtın esnaf oldun,
A nladığım kadarıyla işin yürüyordu sen de mutluydun,
V arlığındı senin evin, anlamadım neden satışa koydun,
U zun ömürler versin rabbim ama bence iyi yaşıyordun
Z iyanı yok şimdi de iyisin grubun var müzisyen oldun.

R abbimden kopma doğru yolda yürü başarırsın sen,
E vine çocuklarına sadık ol hedefine ulaşırsın sen,
Z enginliği bulamazsan bile geçinmeye çalışırsın sen,
A llahın sevdiği güzel kulların arasına karışırsın sen
N amerde boyun eğmez, var gücünle yarışırsın sen.

                                                     İbrahim Akbaş
                                                        08 06 2011

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Yusuf & Tanış Elif

Y ıllardır ağır yaralıyım yaram kanıyor,
U slanmadı deli gönlüm sevdiğini arıyor,
S evda ateşi alev almış yüreğimi yakıyor,
U çurumun kenarında beni ecel bekliyor
F elek yakamı tutmuş yerden yere vuruyor.

T erk edildim çaresizim sahip çıkan olmuyor,
A ğlıyorum gözyaşlarım sele döndü durmuyor,
N e ettim de zalim felek acımadan vuruyor,
I zdırabın ağır geldi neden bir dost sormuyor
Ş uur kayıp sesim kısık beni kimse duymuyor.

E llerim bomboş sevdam kayıp arıyorum,
L al olmuş dilim dengem bozuk yanıyorum,
İ flas etmiş organlarım günden güne eriyorum
Fark edin dostlar çaresizim bakın ağlıyorum.

İbrahim Akbaş
05 11 2011

İbrahim Akbaş 1
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Akrostiş Zarife Yılmaz

Z enginlik dünya malı saray değildir amacın,
A nlıyorum Allah sabır versin büyüktür acın,
R abbimden dileğim yeniden yeşerir ağacın,
İ nşallah gümüşse altın olur başındaki tacın,
F errari olur koltuğuna oturduğun aracın
E zgiler şifa olur yüreğinde kalmaz sancın.

Y alnız kalmış canından can kaybetmişsin,
I ssızlığa yalnızlığınla tek başına dalmışsın,
L al olmuş sessizlik rüzgarına kapılmışsın,
M elül gözlerinle acılara göğüs germişsin,
A cının en büyüğünü yüreğinde bilmişsin
Z ifiri karanlığa acılar içinde dalıp gitmişsin.

              İbrahim Akbaş
                  20 08 2011

İbrahim Akbaş 1
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Al Canımı Kurtar beni

Yarabbi Allahım nedir eziyet çektirdiğin,
Nedir beni hayat pençesiyle çekiştirdiğin,
Nedir beni cefa ile ödeştirdiğin
Biran evvel al canımı kurtar beni.

Düşüne düşüne aklım karışmış,
Güneşin vurduğu dünyam kararmış,
Ben canımdan canım benden usanmış
Biran evvel al canımı kurtar beni.

Ben bir insanım ne ki ölmemişim,
Cefa ile olan borcumu ödemişim,
Bu yaşamaktansa ölüme kabullenmişim
Biran evvel al canımı kurtar beni.

Ben yaşamak değil ölüm istiyorum,
Cebrail meleği değil Azrail’i istiyorum,
Villa köşk saray değil mezar istiyorum
Biran evvel al canımı kurtar beni.

                        İbrahim Akbaş
                  26 07 1991 Cuma (1)
          Yer: Karanfil Elektrik MARDİN
                 Saat:11:15/11:40 arası
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Aldattım seni

Karıcığım inan seni çok seviyorum,
Sende seviyorsun onu da biliyorum,
Evliliğimizden mutluluk duyuyorum
Bir halt ettim sana söyleyemiyorum.

Bizler severek evlendik biliyorsun,
Beni hala ilk gün gibi seviyorsun,
Ama ne halt ettiğimi bilmiyorsun
Allah belamı versin seni aldattım.

Karıcığım bana her zaman inandın,
Emin oldun şüphelere kapılmadın,
Gün geçtikçe daha çok bağlandın
Ama ben yanlış yaptım seni aldattım.

Yıllardır seni hiç aldatmamıştım,
Bir kere olsun yanlış yapmamıştım,
Kendimi bir tek sana adamıştım
Ama yanılttım bu defa seni aldattım.

İbrahim Akbaş
22:32 29.08.2012
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Alın yazısı

Kesilen kafa çürümeye mahkûmdur yerine dikilmez,
Giden gider ne yalvarış ne yakarış onu geri getirmez,
Geçmişe mazi demişler maziler ise asla geri gelmez
Ecel vakti gelmişse eğer ilaç tedavi nafile kar etmez.

Yazılan alınyazısı ne uzatılır ne silinir nede yok edilir,
Bu yazının adı alınyazısıdır buna ancak boyun eğilir,
Kimi bu alın yazısıyla mutlu yaşar kimi ise hep ezilir
Alınyazısı saklıdır kimseler görmez hep merak edilir.

Hani derler ya kaderinde ne varsa onu görürsün diye,
Ulu Allah kimimize dert vermiş kimimize güzel hediye,
Kimimiz isyankâr kimimiz imankar kimimiz beyhude
Kimimiz yakınırız dertlerimizden Allah’ım bu nedir diye.

Miadı dolmuşsa ne dosya altı yapılır ne de askıya alınır,
Çelik sandığa da kilitlense yine o ruh o bedenden alınır,
Bu fani dünyadan hakikate gider amelleriyle sorgulanır
Amel defterine göre hak ettiği mekâna sevkiyatı yapılır.

İbrahim Akbaş
09 01 2011 (1) Pazar

İbrahim Akbaş 1
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Allah suçluyu gebertsin

Dilerim Allahtan bize çektirenler,
Bin bir mislini Allah’tan çekecekler,
Her gün ağlayacak hiç gülmeyecekler
Acımadan çektirenler ölüp gidecekler.

Acımadan çektirene Allah çektirsin,
Gülen yüzleri varsa Allah ağlatsın,
Dert çeksin yatağında korkuyla yatsın
Yaşamları karanlık zindanlarda geçsin.

Suçsuzduk suçlu muamelesi gördük,
Mutluyduk mutluluğumuzu kaybettik,
Varlıklıydık malımızı paramızı bitirdik
Bunlara sebep olanın evi ocağı yıkılsın.

Allah suçluyu gebertsin yaptığını anlasın,
Cehennemin ateşinde cayır cayır yansın,
İhanet nedir öğrensin biraz dersini alsın
İhanetin cezasını fazlasıyla peşin ödesin.

              İbrahim Akbaş (1)
                 11.11.1994
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Ama ne ?

Görünürde ters giden bir şey göremiyorum,
Kafam allak bulak kendime gelemiyorum,
Kara sevda mı yorgunluk mu bilemiyorum
Bu günlerde bana bir şeyler oluyor ama ne?

Âşık oldum desem ne aşığım ne de değilim,
İnkâr etsem yalan olur sanki biraz meyilim,
Yalnız desem asla değil eşim güçlü bileğim
Bu günlerde bana bir şeyler oluyor ama ne?

Yüzüm asık dilim lal olmuş hiç neşem yok,
Aç değil açıkta değilim şükür karnım tok,
Sevgi desem eşimden aldığım sevgi çok
Bu günlerde bana bir şeyler oluyor ama ne?

Bir güzelin kokusunu aldım da âşık mı oldum,
Melek eşim dururken başkasına mı tutuldum,
Sadık bildiğim kalbimle birine mi vuruldum
Bu günlerde bana bir şeyler oluyor ama ne?

Farkındayım bu ara içimde fırtınalar kopuyor,
Deliksiz uykularım bile gece yarıları kaçıyor,
Kafam rahat değil içinde bir şeyler dönüyor
Evet, biliyorum bir şeyler dönüyor ama ne?

                 İbrahim Akbaş
21:49 17.01.2012
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Amca

Ben kızını sevmişim,
Hasretiyle bitmişim,
İster ver ister verme
Yolunda beklemişim.

Yapamıyormuşum iş,
Kızın bundan sevmemiş,
Kız ne ederse etsin
Allah nasibim etmiş.

Boş ver gelsin yanıma,
Değsin canı canıma,
Ne yapalım kader bu
Allah yazmış alnıma.

Amca söyle kızına,
Ara versin nazına,
Bıraksın inadını
Gelsin sarılsın bana.

 İbrahim Akbaş
 19 06 1989 p.tesi (1)
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Amca Kızı 1

Amca kızı nerdesin?
Bağda mı evde misin?
Gel de bir sarılalım
Kıskananlar çatlasın.

Çok özledim gel bana,
Oturalım yan yana,
Sarılayım ben sana
Kıskananlar çatlasın.

Davulcu bey nerdesin?
Vur davula gümlesin,
Şu gönlüm neşelensin
Kıskananlar çatlasın.

   İbrahim Akbaş
15.05.1989 P.tesi (3)
Acar köyü MARDİN
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Amca kızı 2

Yayayım yok aracım,
Aşığım aşka açım,
Amcamin bir kızı var
Ben o kıza muhtacım.

Kızı gönder eyvana,
Geçsin karşı divana,
Bir çift kelam edelim
Belki yar gelir bana.

İbrahim Akbaş
14 06 1989 çarş. (1)
YER: ACAR KÖYÜ
     MARDİN

İbrahim Akbaş 1
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Amcacığım

Ben kızının yüzünden,
Kovulmuşum evimden,
Ne olur amcacığım
Kızı alma elimden.

On üçünden bu yana,
Sevdalıyım kızına,
Ne olur güzel amca
Atma bizi yabana.

Ne olur acı bize,
Dua edelim size,
Kurban olayım amca
Saygı duy sevgimize.

Sevgimi biliyorsun,
Neden direniyorsun,
Kurban olduğum amca
Hiç mi acımıyorsun.

 İbrahim Akbaş
 20 07 1989 perş.(6)

İbrahim Akbaş 1
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Amcam Nerde

Bugün bayram arifesi,
Hani yengemin neşesi,
Nerde Şeyhmusun hevesi
Fani dünya amcam nerde?

Amcamsız bayramım mı olur,
Onsuz neşemi bulunur,
Onsuz ancak yas boyulur
Fani dünya amcam nerde?

Herkes gülüp eğleniyor,
Mehmet Sait ah çekiyor,
Şükrü oturmuş ağlıyor
Fani dünya amcam nerde?

Hamide babasız kaldı,
Üstünü siyah bağladı,
Gittikçe arttı feryadı
Fani dünya amcam nerde?

 İbrahim Akbaş
 10.06.1992 Çarş. (1)

İbrahim Akbaş 1
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Ana

Ana artık gidiyorum,
Bir daha da dönmüyorum,
Bana çok emeğin geçti
Farkındayım biliyorum.

Zalim zulmü zor geliyor,
Akli dengemi bozuyor,
Her zalimi gördüğümde
Dünya bana dar geliyor.

Ana n’olur affet beni,
Seviyorum inan seni,
Uzat bana bir öpeyim
O mübarek ellerini.

Sana laik olamadım,
Ben gönlünü alamadım,
Bana verdiğin şefkatte
İnan ana doyamadım.

Hep yanında olamadım,
Yardımına koşamadım,
Bana verdiğin sevgiye
Ana laik olamadım.

İbrahim Akbaş
21 09 1995 perş.(1)
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Anavatan Hepimizin

Bayrak bizim Vatan bizim,
Bu toprakta yatan bizim,
Gazi bizim Şehit bizim
Anavatan hepimizin.

Bolu bizim Mardin bizim,
Rize bizim Aydın bizim,
Uşak bizim Artvin bizim
Anavatan hepimizin.

Yollar bizim dağlar bizim,
Bahçe bizim bağlar bizim,
Ölen bizim sağlar bizim
Anavatan hepimizin.

Polis bizim Asker bizim,
Başkan bizim Önder bizim,
Vuran bizim ölen bizim
Anavatan hepimizin.

İbrahim Akbaş
10 04 2008 Perşembe (2)
Yer: Ev İstanbul
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Anlayamadık

Hedef bir yol bir aynı yolu koşamadık,
Kara dedin beyaz dedim anlaşamadık,
Hep zıt gittik adam gibi konuşamadık
Ne ben seni ne sen beni anlayamadık.

Saatlerce kavga ettik fena tartıştık,
Aynı ringde iki boksör gibi kapıştık,
Yenen ödül alacakmış gibi yarıştık
Ne ben seni ne sen beni anlayamadık.

Olan oldu bir kez daha zehir içmeden,
Hayat bize ikimize yeni ceza biçmeden,
Sen yoluna ben yoluma vakit geçmeden
Ne ben seni ne sen beni anlayamadık.

İbrahim Akbaş
16:08 09.09.2013

İbrahim Akbaş 1
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Anne

Anne Anne güzel Anne,
İyi günde kötü günde,
Hastalıkta başucumda
Nöbet tutan güzel Anne.

Dokuz ay taşıdın beni,
Sütünle besledin beni,
Hep uykunu harap ettim
Rahat bırakmadım seni.

Ağladım beşik salladın,
Beni sırtında taşıdın,
Hastalandığım günlerde
Benim için hep ağladın.

Yemedin bana yedirdin,
İçmedin bana içirdin,
Saçını süpürge ettin
Benim için güzel anne.

        İbrahim Akbaş
    10 05 2006 çarş .(1)
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Anne & Baba

Bu gün anne yanımızda,
Bu gün baba başımızda,
Neşe huzur aramızda
Anne baba geri gelmez.

Annemizi üzüyoruz,
Babamızı üzüyoruz,
Bizler bunu bilmiyoruz
Anne baba geri gelmez.

Ne anneyi ne babayı,
Ne kardeşi ne ablayı,
Ne de güzel bu yuvayı
Daha asla bulamayız.

Babaya sahip çıkalım,
Anneye kucak açalım,
Bunlara saygı duyalım
Bil ki bunlar geri gelmez.

Eşimizi seviyoruz,
Yavrumuza gülüyoruz,
Ana baba demiyoruz
Ana baba geri gelmez.

Bunca sene kusur ettik,
Size saygı veremedik,
Biz ölümü düşünmedik
Affet anne affet baba.

      İbrahim Akbaş
    10 05 2006 çarş(4 )

İbrahim Akbaş 1
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Anne olmak istemiyoruz

Oğlumuz olacak gidecekse askere,
Korkumuzsa alır mı almaz mı teskere,
Acı haberiyle ateş düşecekse yüreklere
Biz anne olmak istemiyoruz artik.

Oğlumuz olacak çıkacaksa dağlara,
Ellerinde kefen girecekse çatışmalara,
Öldü ölecek korkusu verecekse analara
Artik anne olmak istemiyoruz biz.

İkizlerden biri gerilla biri askerim diyecekse,
Barışa ramak kala birileri geri tepecekse,
Gözyaşlarımız akacak hiç dinmeyecekse
Biz artik anne olmayı, değil barış istiyoruz.

İbrahim Akbaş
19 12 2016

İbrahim Akbaş 1
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Antep denince

Antep denince akla ne gelir,
Diye bir soru sordu cevahir,
Kimi fıstık dedi kimi pul biber
Kimi kebap kimi tarihi eser.

Kimi tarihi evleri antik şehri,
Kimi baklava kimi yemekleri,
Perde pilavı kimi başka şeyleri
Benimse aklıma Deniz esmerleri.

İbrahim Akbaş
15:26 04.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Antepli

Bir yar sevdim Antepli,
İstanbul’dan mektepli,
Hem güzel hem edepli
Sevdim saydım gitti Antepli.

Çenesinde vardı ben,
Reyhan dalıydı beden,
Güzeldi gonca gülden
Sevdim saydım ayrıldı benden.

Oysa onu sevmiştim,
Bedenimi vermiştim,
Sen benimsin demiştim
Sevmiş saymış canım bilmiştim.

İbrahim Akbaş
09:02 30.04.2013
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Arabacı

Yürü arabacı tam gaz,
Yolum uzak hızlan biraz,
Ben yarım yetişmesem
Buna yüreğim dayanmaz.

Haydi, hızlan arabacı,
Benim şu başımın tacı,
Merhametin varsa eğer
Perişan halime acı.

Gaza bas ki yetişeyim,
Sevgilimle buluşayım,
Eller bana mekân olmaz
Sevgilime kavuşayım.

  İbrahim Akbaş
29 05 1989 P.tesi (3)

İbrahim Akbaş 1
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Arar Bulurum Seni

Bunca senedir seviyorsam ben seni,
İçten gelen duygularla sarmışsan beni,
Dünya âlem yakıştırmışsa bu iki bedeni
Kaybolsan durmam arar bulurum seni.

Sevdiysek ölüme dek severiz birbirimizi,
İki cihan birleşse de ayıramaz ikimizi,
İsterse bütün dünya kıskansın sevgimizi
Yine de aldırmam arar bulurum seni.

Ülkenden çıkıp başka bir ülkeye gitsen de,
Eski numaranı yenisiyle değiştirsen de,
Kendini baştan aşağı değiştirsen de
Yine vazgeçmem arar bulurum seni.

Sevmişse gönlüm asla vazgeçmez senden,
Çıkmayıncaya kadar bu ruh bu bedenden,
Azrail canımı almadan ne gelirse elimden
Uğruna feda eder yine arar bulurum seni.

İbrahim Akbaş
19 12 2010 (1) Pazar
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Arıyorum

Zahir, Ümran, Alileri,
Rıbat, Ferhat, Hecileri,
Ahmet, Vahap, Şemsileri
Arıyorum arıyorum.

Orhan, Yavuz, Kemalleri,
Hakan, Aydın, Yasinleri,
Hasan,  Burhan, Mehmetleri
Arıyorum arıyorum.

Siraç, Şeyhmus, Halilleri,
Özgür, Şerif, Cengizleri,
Nuri, Yılmaz, İzzetleri
Arıyorum arıyorum.

Mahsum, Murat, Selimleri,
Hilal, İsa, Azizleri,
İsmail ve Cemalleri
Arıyorum arıyorum.

    İbrahim Akbaş
 28.04.2006.(1)Cuma
 Yer: Küçük odam
 Yenibosna/İSTANBUL

İbrahim Akbaş 1
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Artık benim de sevgilim var

Evime gidiyorum penceremin dibinde,
Akşamları bakışıyoruz sigarası elinde,
Sigarasını içerken gözleri gözlerimde
Artık benim de üç beş sevgilim var.

İşyeri sokağında karşı binadan biri,
Bir çıkıyor cama bir çekiliyor geri,
Bir bakışı yakıyor öldürüyor diri diri
Artık benim de üç beş sevgilim var.

Hem yakın hem uzak görebildiğim biri,
Seviyorum açılamıyorum etkiliyor beni,
O da seviyor vermişim ona tam güveni
Artık benim de üç beş sevgilim var.

Ayak içerde kafa camda sigara elinde,
Oturmaz hep camda gözümün önünde,
Görünce gözlerim kalıyor onun üzerinde
Artık benim de üç beş sevgilim var.

İbrahim Akbaş
25 05 2011

İbrahim Akbaş 1
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Asil'in şaşkın aşığı

Biz daha dün tanıştık bu aşk nerden çıktı,
İki günlük aşk kaç volttu ki yüreğimi yaktı,
Bu bayan kim nasıl oldu da kalbimi çaldı
Kim olduğunu bilmem ama harbiden yaktı.

Âşık oldum ama nesine oldum bilmiyorum,
Tek bildiğim şey onu gerçekten seviyorum,
Adı Asil başkada tanımıyorum etmiyorum
Âlemsin be adam ne oldu sana şaşıyorum.

Lütfen sual etmeyin bende bilmiyorum,
Sıkıştırmayın beni aşkından çıldırıyorum,
Biraz rahat bırakın dinlenmek istiyorum
Bildiğim tek şey aşığım onu seviyorum.

Sevdim onu ama belki o hiç sevmeyecek,
Belki kim olduğumu bile merak etmeyecek,
Aşığım vardı öldü mü kaldı mı demeyecek
Ama bu can onu ölüme dek hep sevecek.

İbrahim Akbaş
04 11 2010

A-şık oldum gözlerine,
S-aygılıyım sözlerine,
İ-yi ki de varsın Asil
L-aiksin sen özlerine.

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Asla Unutmayacağım

Destan aşkımız yalan çıktı biliyorum,
Sevinmiyorum sevgilim inan ağlıyorum,
Her şey olup bitti yinede seviyorum
Kararlıyım seni asla unutmayacağım.

Bir kaç yıl beni unutabilirsin,
Beni gölünden silip atabilirsin,
Eski günleri bir an olsun unutabilirsin
Ama kararlıyım seni asla unutmayacağım.

Seni unutmak zorunda kalsam da adını anacağım,
Ya doğacak kızımın adını "Hamide"  koyacağım,
Ya da Akbaş’ı silip yerine "Hamide"  yazacağım.
Bunu bil ki seni asla ve asla unutmayacağım.

                           İbrahim Akbaş
                          22.01.1992 çar.(1)
                     Yer: Acar Köyü Mardin
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Asla üzmem seni

Doğruyu severim yalanı sevmem,
Güldürürüm ağlatmaya gelmem,
Sevmiyorsam seviyorum demem
Seviyorsam severim vazgeçmem.

Ben buyum kesinlikle değişmem,
Dostum üzgün ise olmaz neşem,
Sevdiğim ağlarken ben gülmem
Hakikati derim gayrisini demem.

Hala tanımadıysan ayıplarım,
Dilersen sevdiğimi kanıtlarım,
Sevmişsem eğer sever sayarım
Sevdam için bu cihanı yakarım.

İbrahim Akbaş
15 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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Aslan Akbaş

Yirmi üç haziran akşam yatısı arasıydı,
Yaklaşık saat yedi buçuk sekiz civarıydı,
Yer istasyon mahallesi köprü mevkiiydi
Aslan seyir halinde kullandığı çekiciydi.

Buğday yüklü kamyonun freni boşaldı,
Durmak için refüjleri bıçak gibi yardı,
Karşı şeritte seyir halinde Aslan vardı
Günahsız Aslanı ezdi evine hüzün sardı.

Aslan yeni evlenmiş gencecik fidandı,
Evlenmiş baba olmuş çocukları vardı,
Babasının sağ kolu göz nuru ilk evladı
Ey felek nasıl kıyabildin ne günahı vardı.

Kefene sarılı evladını gözlerinle gördün mü?
Mezar kazıp evladını ellerinle gömdün mü?
Üstüne toprak atıp etrafına duvar ördün mü?
Söyle felek söyle sen bu acı dramı gördün mü?

İbrahim Akbaş
11:42 24.06.2013
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Aşığım

Düştüm gurbet ellere,
Sakız oldum dillere,
Kalbimdeki sevgiyi
Bırakmadım ellere.

Ben gülüm koklasana,
Aşığım anlasana,
Öyle âşık oldum ki
Anlatamam ben sana.

Gözüme bak anlarsın,
Görsen belki yanarsın,
Çektiğimi görünce
İnan bana ağlarsın.

Bende canım cananım,
Bir güzele hayranım,
Bu güzelin uğruna
Yara almış sol yanım.

   İbrahim Akbaş
 20.07.1989 Perş. (8)
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Aşığım sana

Rüyalarıma giriyorsun,
Uykularımı bölüyorsun,
Aklımdan çıkmıyorsun
Vuruldum aşığım sana.

Her saniye aklımdasın,
Uzak değil yanımdasın,
Damarımda kanımdasın
Vuruldum aşığım sana.

Seni feyste hep izledim,
İzledim seni özledim,
Özlemimi hep gizledim
Vuruldum aşığım sana.

Ne olursun darıl bana,
Ya darıl ya sarıl bana,
Yeşil gözlüm anlasana
Vuruldum aşığım sana.

İbrahim Akbaş
11:52 21.01.2012
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Aşık Gülabi

Eski sanatçılardan,
Bizim Âşık Gülabi,
Yeniden olacakmış
Güzel bir ev sahibi.

Hep bekâr mı kalacak,
Ozanımız Gülabi,
Onu evlendirelim
Dertten arınsın kalbi.

    İbrahim Akbaş
  22 05 1989 p.tesi (1)
 Yer: Acar Köyü Mardin
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Aşık olmak Ne de zor muş

Başta masum gözlerle bakışırsın,
Hoşlanırsan arkasında dolaşırsın,
Çabalayıp bir yol bulur tanışırsın
Âşık olmak ne de zormuş arkadaş.

Sen seversin o sevmez üzülürsün,
Geceleri uykun kaçar düşünürsün,
Yatağında kıvranırsın üşürsün,
Âşık olmak ne de zormuş arkadaş.

Çoğu zaman yalnız kalmak istersin,
Yalnız iken hayallere dalar gidersin,
Sevdiğini ancak böyle seversin
Âşık olmak ne de zormuş arkadaş.

Âşık olmak hem zor, hem güzeldir,
Yaşı rengi tarifi olmaz aşk özeldir,
Hem özel hem güzel hem ezeldir
Âşık olmak ne de zormuş arkadaş.

 İbrahim Akbaş
15:19 17.01.2012
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Aşırıya kaçma dostum

Eğil dostum biraz eğil,
Gidişat pek güzel değil,
Dostluk bozulmaya meğil
Aşırıya kaçma dostum.

Çok buluşma biraz özle,
Canlı görme konuş sözle,
Şöyle uzaktan bir gözle
Aşırıya kaçma dostum.

Çok naz aşık usandırır,
Her gün buluşma bıktırır,
Çoğu kez yüzük attırır
Aşırıya kaçma dostum.

Bağlanırsan kopamazsın,
Koparsan yaşayamazsın,
Yaşamaz dayanamazsın
Aşırıya kaçma dostum.

İbrahim Akbaş
11.05.2012
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkım 1

Aşkım işinde şef garson,
Beyaz gömlek siyah papyon,
Giyerdi şimdi giymiyor
Çünkü aşkım olmuş patron.

Aşkım çalışkan biridir,
Evimizin direğidir,
Ben aşkımı seviyorum
Aşkım gönlümün eridir.

Aşkım seni seviyorum,
Senin için ölüyorum,
Sensiz geçen her saniye
Gözlerini arıyorum.

Ben aşkımı seviyorum,
Onun için ölüyorum,
Onsuz geçen zamanını
Azap diye biliyorum.

İbrahim Akbaş
20 01 2007 Cumartesi (1)
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Aşkım 2

Sar aşkım sarsan beni,
Sar üşüyen şu bedeni,
Sen bilmezsin bilemezsin
Çok özlemiş şu can seni.

Camlar şeffaf görünüyor,
Herkes bizi seyrediyor,
Nasıl özlemedim seni
Aşkım dilin ne söylüyor.

Şu camlara bir buhar ver,
Buğulansın birer birer,
Sarılıp koklaşalım biz
Görmesin gelen gidenler.

Kalplerimiz küt küt atsın,
Bu heyecan böyle kalsın,
Yok diyorsan sarıl bana
Dudaklarda ruj kalmasın.

İbrahim Akbaş
14.01.2013 17:35
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Aşkımız sır kalsın

Biliyorsun ki evliyim evliliğe gelemem,
Çocuğum var çocuğumdan geçemem,
Sevda uğruna eşimden vazgeçemem
Seviyorum lakin bırak aşkımız sır kalsın.

Seviyorum seni seviyorum hem de çok,
Sevdiğimi sen de biliyorsun inkar yok,
Artık şüphen olmasın bunu kafana sok
Seviyorum lakin bırak aşkımız sır kalsın.

Diyeceksin ki nerden çıktı bu Mahmut,
İnan bilmiyorum belki de yeni bir umut,
Bence hiç utanma sen gel elimden tut
Seviyorum lakin bırak aşkımız sır kalsın.

İbrahim Akbaş
28 10 2011
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Aşkımızın ilanı

Bir kere olsun sevgilim dedin,
Aldın beni boynuna sardın,
Yanağından bana öpücük verdin
Ölmezsem sevgilin benim dedin.

Kavuşmamız için mücadele ettin,
Sigaramı yaktın teselli ettin,
Elini kolunu bana uzattın
Sevgilim olacağına yemin ettin.

Ölürsem yerim topraktan mezar,
Ölmezsem Allah beni sana yazar,
Değmez inşallah sevgimize nazar
Dedin ya bir tanem güzel Gülizar.

Karşılıklıdır sevgimiz artık biliyorum,
Beni benim kadar sevdiğini anlıyorum,
Bensiz yaşamayacağına inanıyorum
Bil ki bunu bende çoktan istiyorum.

          İbrahim Akbaş
     19 09 1992. C.tesi (1)
 Yer: Karanfil Elektrik Mardin
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Aşkınızı anlamadım

Engel oldum olamadım, oldunuz aşık,
Suçladınız beynim durdu kafam karışık,
Bir küstünüz darıldınız bir gün barışık
Anlamadım aşkınızı ey deli kardeşlerim.

Millet ararken bir anlık buluşmayı,
Hasretle beklerken bir kelam konuşmayı,
Herşeyi buldunuz öğrenemediniz uyuşmayı
Anlamadım aşkınızı ey deli kardeşlerim.

Bu günlerin değerini bilemezseniz,
Giderse gider asla dur diyemezsiniz,
Ne sen onsuz ne o sensiz edemezsiniz
Yol yakınken adam olun ey kardeşlerim.

İbrahim Akbaş
14:55 23.04.2013
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Atlas

Akdeniz Karadeniz,
Marmara aradeniz,
Mısırı sulayan su
Hint’teki Kızıldeniz.

Yarımada İtalya,
Gül bahçesi Antalya,
Kıtalardan birinin.
Adı Avustralya.

Türkiyede dört deniz,
Marmara Karadeniz
Baraj göl nehir hariç
Ege bir de Akdeniz.

 İbrahim Akbaş
01 06 1989 perş.

İbrahim Akbaş 1
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Ayna içinde aynalar

Ayna içinde yeşil aynalara bakın,
Bakın dokunmayın halinde bırakın,
Öyle parlıyor ki güneşe çok yakın
Bol dua edin nazar etmeyin sakın.

Gözler dikiz aynasına güzel yakışmış,
Öyle bir yakışmış ki sanki kıracakmış,
Gözler anayı ayna gözleri kucaklamış
Rabbim bu gözleri ayna diye yaratmış.

Gözler yeşil mercan maşallah iri iri,
Asla bulunmaz bu gözlerin benzeri,
Numuneliktir paha biçilmez değeri
Allah'ım sen koru şu güzel gözleri.

  İbrahim Akbaş
09:43 20.02.2012

İbrahim Akbaş 1
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Ayrı dünyaların insanıyız

Senin yerin yanım değil gözün yüksekte,
Ben köylüyüm garibanım sen sosyete,
Sana saygım var sen özgürsün elbette
Ayrı dünyaların insanıyız yeni anladım.

Sana tapsam kölen olsam çöksem de diz,
Bilmeliyiz ki ayrı dünyaların insanıyız biz,
Ne kardeş ne sevgili olamayız ikimiz
Ayrı dünyaların insanıyız yeni anladım.

Yanımdayken karizman çiziliyor biliyorum,
Hep ezik hissediyorsun kendini anlıyorum,
Ben kimim ki seninle gezmeye çalışıyorum
Ayrı dünyaların insanıyız yeni anladım.

Sen rahat ol bir daha rahatsız etmeyeceğim,
Müsaitsen gel biraz dolaşalım demeyeceğim,
Gerekirse günlük telefonları bile keseceğim
Ayrı dünyaların insanıyız yeni anladım.

İbrahim Akbaş
10:32 23.01.2012

İbrahim Akbaş 1
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Ayrılan İki Fidan In İsyanı

Akrabalık olmasaydı kaçıracaktım,
Kalbimdeki özlemini bitirecektim
Çekilmez acı dertlere son diyecektim
Ama maalesef ikimizde akrabayız.

Annen harap etti filiz veren bağımı,
Bozdu düzenimi devirdi ocağımı,
Yaralarla dolu bıraktı her yanımı
Acımadı bize ayırdı ikimizi.

Suçlu değilsin suçlu diyemem sevgilim,
Seni sevdiğim için suçlu olan benim,
Senden gayri olmayacak sevenim
Her şeye rağmen seni unutmayacağım.

Mektuplaştığımız günlerde umutluydum,
Birlikte gezdiğimiz anlarda mutluydum,
Evnizin yoluna abone olduydum
Ama şimdi yok, o günler mazide kaldı.

İbrahim Akbaş
06.04.1993 salı (1)

İbrahim Akbaş 1
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Ayrılık acısı

Amcamın evlerine,
Sevindim geldiğime,
Son anlar acı geldi
Ayrılmak düştü bize.

Bu ayrılık olmasaydı,
Tüm acılar yok olsaydı,
Sizin eve geldiğimde
Günün sonu olmasaydı.

Senden ayrılık bana,
Benzer kara zindana,
Senli geçen anlara
Hasretim inan bana.

Andıkça ağlıyorum,
Sensizken yanıyorum,
Kurban olam sevdiğim
Seni çok seviyorum.

Başıma vuruyorum,
Saçımı yoluyorum,
Ayamdaki harfine
Baktıkça ağlıyorum.

Senden ayrıldığım an,
Sanki yıkıldı dünyam,
Sensiz olmuyor işte
Söyle nasıl dayanam.

      İbrahim Akbaş
   07 09 1992 p.tesi (1)
Yer: Karanfil Elektrik

İbrahim Akbaş 1
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Ayrılmalıyız artık

Bir zamanlar mecnun gibi sevmiştim,
Hayatımın kapısına şifrem etmiştim,
Senin için ben kendimden geçmiştim
Herşey oldu bitti ayrılmalıyız artık.

Çalar çalmaz sarılırdın telefonuna,
Tesir etti yenik düştüm güzel huyuna,
Gereksizdi başvurmazdın kurnaz oyuna
Herşey oldu bitti ayrılmalıyız artık.

Benden başka olamazdı gayri sevenin,
Ben ölmeden olamazdı aşkım diyenin,
Bana karşı zirvedeydi itimadın güvenin
Herşey oldu bitti ayrılmalıyız artık.

İbrahim Akbaş
11:29 03.09.2013

İbrahim Akbaş 1
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Aziz 46

Tarih on beş şubat günlerden salı,
Daha bir hafta olmuştu işe başlayalı,
Telefon çaldı ucunda bir delikanlı
Sokak devren no dört yer soğanlı.

Ücret fazla değil sadece yedi liraydı,
Beşe bile razıydı bağlama olmasaydı,
Durumu sordum herşey yolundaydı
Saatler geçti Aziz yok kayıplardaydı.

Aziz yoktu sesi çıkmadı kayıplardaydı,
Kötü haber gelecekti henüz yoldaydı,
Meğer Jet Fadıl bağlanmıştı zordaydı
Garibim kayıplarda değil karakoldaydı.

Spidi gonzalesi aramızdan aldılar,
On beş günlük ücretsiz izine saldılar,
Jet Fadılın gözünün yaşına bakmadılar
Ceza verip sembolunu bağladılar..

Araba daha sıfırdı otoparkla tanıştı,
Spidi gonzalesin kafası çok karıştı,
On beş gün evde dört duvara sıkıştı
Şansızlık Azizin yakasına erken yapıştı.

Allah o günleri bir daha göstermesin,
Cüneyt bir Aziz iki üçüncüsü gelmesin,
Jet Fadıl spidi gonzales oyuna gelmesin
Adı gibi seri olsun ama nazar değmesin.

İbrahim Akbaş
15 03 2011 Salı

İbrahim Akbaş 1
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Aziz Turan

Gönüllerde tahtı kuran,
Saygı değer güzel insan,
Mübarek ad Aziz Turan
Size selam Aziz Turan.

İnsanlığa değer veren,
İnsanı insanca seven,
Dürüstlüğü görev bilen
Size selam Aziz Turan.

Yolsuzluktan nefret eden,
Dürüstlükte önde giden,
Yaşasın kardeşlik diyen
Size selam Aziz Turan.

Hak edene hakkı veren,
Kardeşliğe halı seren,
Çaresize kanat geren
Size selam Aziz Turan.

Konya şehrin tek gururu,
Nağme radyonun onuru,
Dünya âlemin göz nuru
Size selam Aziz Turan.

İbrahim Akbaş
14 12 2010

İbrahim Akbaş 1
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Azrail Bizi Bekliyor

Ah şu beş günlük dünyada,
Ne bu dövüş ne bu kavga,
Azrail bizi bekliyor
Yaşayalım paşa paşa.

Bizler bizi vuruyoruz,
Pataklayıp dövüyoruz,
Azrail bizi bekliyor
Neden bunu bilmiyoruz.

Belki beş gün belki dokuz,
Belki on gün sonra yokuz,
Azrail bizi bekliyor
Öleceğiz demiyoruz.

Kırılan kalp onarılmaz,
Kaybedilen kazanılmaz,
Azrail bizi bekliyor
Son pişmanlık kar sağlamaz.

Dünya malı kör ediyor,
İnsanı köle ediyor,
Azrail bizi bekliyor
Artık halk gülmek istiyor.

       İbrahim Akbaş
23 11 2006 Perşembe (2)

İbrahim Akbaş 1
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Azrail'im gelsin

Derdim benim yok diyemem,
Param pulum çok diyemem,
Karnım açtır tok diyemem.

Bırak Azrailim gelsin,
Gelsin de canımı alsın,
Adımı kara deftere
Kırmızı kalemle yazsın.

Derdim devalı diyemem,
Ağrım dermanlı diyemem,
Yaram sarılı diyemem.

Bırak Azrailim gelsin,
Gelsin de canımı alsın,
Adımı kara deftere
Kırmızı kalemle yazsın.

Artık oyun oynayamam,
Dertlerimi unutamam
Bu acıya dayanamam.

Bırak Azrailim gelsin,
Gelsin de canımı alsın,
Adımı kara deftere
Kırmızı kalemle yazsın.

Israr etme ben gelemem,
Dertsizler gibi gülemem,
Vallah billâh eğlenemem.

         İbrahim Akbaş
     11 06 1990 p.tesi (1)
    Yer: Burak Muhasebe

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Babam Suçsuz

Allah’ım senden dileğim,
Babamı özgür göreyim,
Yarın bir mahkeme günü
Babama berat dileğim.

Kurban olduğum Allah’ım,
Canım benim tek varlığım,
Babama berat verilsin
Yeter babasız kaldığım.

Allah’ım babam bir suçsuz,
Huzurumuz yoktur onsuz,
Ne olur azat edilsin
Yaşanmıyor hayat onsuz.

İbrahim Akbaş
24 04 1995 P.tesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Bacılarım

Sırasıyla büyük Hadra,
Ortanca Kadriye Fatma,
En küçüğü canım Necla
Şen yaşayın bu hayatta.

Benim büyük bacım Hadra,
Sen seçildin bedel bana,
Minnettarım her dem sana
Canım bacım sen çok yaşa.

Ana babadan yadigar,
Kalp temiz yürekleri har,
Birbirinden hamaratlar
Kardeşlerim can bacılar.

İbrahim Akbaş
12:40 31.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Bağbozumu

Bağbozumu için bağdan üzüm toplatılır,
Üzüm küfeleri at eşeksırtında köye taşıtılır,
Üzüm çuvala doldurulur ve şapinaya atılır
Ezme işi zordur yapabilen bir yiğide bırakılır.

Yiğit değiştirir elbiseleri üstüne tulum giyer,
Çorapları çıkarır ayakları yıkar ve hazırım der,
Var gücüyle üzümü ezer suyunu çıkarır ezer
Yiğit yorulur pes etmez ezmeye devam eder.

Sokuda biriken üzüm suyu kovalarla alınır,
Altında ateş yakılan koca kazanlara boşaltılır,
Üzüm suyun içine bir miktar mayası marn atılır
Gece gündüz hatta saatlerce ateşte kaynatılır.

Tadı alan vazgeçemez bu pekmezin tadından,
Nede güzel bir tad vermiş bu nimete yaradan,
Hem kuvvettir hem ilaç eksik olmaz sofradan
Bu pekmezle canlanır kışın soğuktan donan.

İbrahim Akbaş
20 11 2010 (1)

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Baki Barık Hoca

Eskiden Mardin İstasyonda Baki Hoca vardı,
Seyhan yenge eşiydi Baki Hoca için yardı,
Özlem Özgür Ozan adında çocukları vardı
Ana baba örnek insan çocukları tam ayardı.

Gözler mas mavi saçlar kastaneydi gürdü,
Sözünün eri yalanı yok Baki Hoca hürdü,
Tuttuğunu koparan çalışkan bir Müdürdü
Anafartaları onardı tüm duvarlarını ördü.

Büyüdüğü yer Göllü ama asıl köyü Eryeri,
Çocukluğunu yaşamadan küçüklükten beri,
Mahmut Abdurrahim Abdulhaluk kardeşleri
Okuyanı okuttu korudu bırakmadı onları geri.

Kardeşlerine babalarıymış gibi babalık etti,
Çalıştı çabaladı kısıtlı imkanıyla herşeye yetti,
Dost yabancı demeden herkese yardım etti
Zengin oldu insanlık uğruna varlığını tüketti.

İstasyon'un en işlek yerinde Evin Marketi açtı,
Rakipsiz bir Market oldu müşteriler doldu taştı,
Marketin başına Abdurrahim'i koydu hep kaçtı
Rahim kaçtı Hoca kovaladı müşteri kalmadı kaçtı.

 İbrahim Akbaş
12:32 30.09.2012

İbrahim Akbaş 1
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Baksın Keyfine

Rakip ne olursun beni bir dinle,
Benim eski senin yeni sevdiğine,
Selam söyle de ki baksın keyfine
Gidiyorum sadık kalsın sevgine.

Sevdim evet gerçekten sevdim,
Onunla uyandım sevgiye erdim,
Selam söyle de ki baksın keyfine
Ben kaybettim aşkınıza yenildim.

Açık açık aşkım diyorsa sana,
Saygı duymak düşüyor bana,
Selam söyle de ki baksın keyfine
Rahat olsun daha takılmam ona.

Bundan sonra mutluluklar ikinize,
Boynum devrilsin karışır isem size,
Selam söyle de ki baksın keyfine
N'olur ortak sen sahiplen denize.

İbrahim Akbaş
15:49 23.10.2013

İbrahim Akbaş 1
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Bana acı dert Size gece dört

Ben senin için telefonumu açık bırakayım,
Belki ararsın diye elimden  bırakmayayım,
Arayacağın yok ama diyorum ki bir umut
Sen  dörtlere kadar sanalda ol beni unut.

Ne hasretle beklediğim yazılı bir mesaj ,
Ne özlediğim  sesinden sesli bir mesaj ,
Ne de zahmet edip bıraktın noktalı  çağrı
Dokunmadın aleviyle bıraktın yanık bağrı.

Gündüzler uğraş didin karınca gibi çalış,
Bir oraya bir buraya başlasın seri kaçış,
Ben senden kısa bir mesaj beklerken
Sen unutmuşsun hemi de çok erken.

Akşam yemeği  ye çayını iç koltuğuna koş,
Kestir uyan Sıla’ya takıl sanalda eğlen coş,
Geç  yat geç uyan sabah uykusu gelsin hoş
Tüm günün uykuyla geçsin yararsız içi boş.

İbrahim Akbaş
22.04.2014 08:37:08

İbrahim Akbaş 1
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Barıştık

Kardeşimle ters düşmüştüm,
Onun derdine düşmüştüm,
Çünkü onu çok üzmüştüm
Şükür barıştık mutluyum.

Ne ben onsuz ne o bensiz,
Yapamadık biz ikimiz,
Anladım özlemişiz biz
Şükür barıştık mutluyuz.

Gece istanbuldan gitmiş,
Bu gün yarın dönecekmiş,
Dönüp beni görecekmiş
Şükür barıştık mutluyuz.

İbrahim Akbaş
20:52 05.05.2012

İbrahim Akbaş 1
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Başbakan

Kalkımız mı duyarsız,
Hükümet mi ayarsız,
Hükümetin bir günü
Neden geçmiyor zamsız.

Maaş durur zam akar,
Zengin deresi akar,
Fakir oturur ağlar
Zenginler göbek atar.

Her gün yeni zam gelir,
Dibe iner dar gelir,
Bu güne de hamdolsun
Yarın n’olur kim bilir.

Zam üstüne zam yapan,
Fakir dostu ağlatan,
Malatya’dan seçilmiş
Turgut Özal Başbakan.

İbrahim Akbaş
06 06 1989 salı(1)

İbrahim Akbaş 1
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Başka Ümidim Yoktur

Karanfil’den Ritim’e,
Geçtim büyük ümitle,
Korkarım boşa gider
Tüm hayallerim yine.

Etme Allah’ım etme,
Umudumu yok etme,
Ben bu işe baş koydum
Beni işimden etme.

Yapacağım iş budur,
Bana son bir umuttur,
Bu işten de boş çıksam
Başka ümidim yoktur.

Kanal, Temel kazamam,
Tahta odun kıramam,
Ne olur yardım eyle
Engelim var yapamam.

İbrahim Akbaş
30 09 1997 Salı (1)
Saat:11:00/11:37

İbrahim Akbaş 1
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Başlık

Çirkinin nazı olmaz,
Güzelin olur biraz,
Öyle bir yar sevmişim
Tadına doyum olmaz.

Evlenen kurtuldular,
Murada kavuştular,
Başlık bulamayanlar
Gözlerini yumdular.

Aşk yolu biraz taşlık,
Gerekir buna harçlık,
Kanunca yasak olsun
Bekârı ezen başlık.

İbrahim Akbaş
15 06 1989 perş.(2)
Yer: Acar Köyü Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Batman'da Kaza 9 Ölü

Yirmi altı haziran iki bin on üç tarihinde,
Akşamüstü bir nişan töreni dönüşünde,
Batman Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde
Can pazarı yaşandı dile kolay dokuz can gitti.

Aynı aileden dördü çocuk toplam dokuz can,
Mustafa Cembeli Tuba Asiye Süreyya Nurcan,
İlknur Mazlum Firdevs kazada gittiler kurban
Kaza değil sanki katliam adeta toplu katliam.

İkiztepe Köyü mezarlığında belirlendi yerler,
Yan yana dokuz mezar kazıldı gömüldü cesetler,
Ağıtlar yakıldı fenalık geçirildi yandı yürekler
Allah’ım bir daha gösterme yaşatma bu acı anı.

Çetiz ailesi yıkıldı, bitti bu vahim kazayla,
Üç çocuğunu kaybetti yoğun bakımda Leyla,
Ölenlere gani rahmet, kalanlara sabır ver Mevla
Ölenlerin mekânı cennet, ruhlarına El-Fatiha...

İbrahim Akbaş
09:23 28.06.2013

İbrahim Akbaş 1
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Bayana yaş sorulmaz mış

Bayana yaş sorulmazmış ayıpmış,
Sorulunca kısmetleri gidermiş,
Kim demişse atmış yalan söylemiş
Saklanan yaş milim bile düşmemiş.

Erkeğe yaş sorabilir her bayan,
Bayan yaşı sorulunca der aman,
Soran erkek dışlanır hali duman
Dünya tersine dönmüş bozuk zaman.

Yaş saklayan erkek ise civandır,
Bayan ise kesin yaşlı şişmandır,
Gören göze zaten her şey ayandır
Bana kalsa yaş gizlemek ziyandır.

İbrahim Akbaş
14:32 05.07.2013

İbrahim Akbaş 1
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Bayram

Herkes bayramlaşıyor,
Dargınlar barışıyor,
Böyle bir mutlu günde
Er kız tokalaşıyor.

Bizim Acar köyünde,
Her köylünün elinde,
Tatlı şeker bulunur
Birer tepsi içinde.

Toplanılan şekerler,
Tüm gezilen geziler,
Bayram sevinci diye
Bizi mutlu ederler.

   İbrahim Akbaş
 15.07.1989(2)Salı
 Yer: Acar Köyü Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Bayram geldi aramadım

Bayram geldi aramadım,
Dostlarımı soramadım,
Bayram geldi geçti bile
Bayramdan tat alamadım.

Aramadım yanlış yaptım,
Yanlışıma yanlış kattım,
Can ciğer bildiklerimi
İhmal ettim sona attım.

Ne bir mesaj ne bir selam,
Ne telefon ne bir kelam,
Aramadığım dostlarım
Affediniz kurban olam.

Unuttuğumu sanmayın,
Kötü niyet aramayın,
Ben suçluyum biliyorum
Yanlış yaptım siz yapmayın.

Eviniz huzurla olsun,
Yüzünüz tebessüm bulsun,
Aramadığım dostlarım
Bayramınız kutlu olsun.

İbrahim Akbaş
13:06 18.10.2013

İbrahim Akbaş 1
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Bayram gelmemiş

Takvimlere baktım bu gün bayram imiş,
Ne gelen var ne giden gün değişmemiş,
Hani bayram hani seyran nereye gitmiş
İnan anne buralara bayram gelmemiş.

Bayram geldi geçti kapımı çalan olmadı,
Kapı komşum bile gelip kapımı çalmadı,
Allah’ın bir kulu gelip haneme dalmadı
İnan anne buralara bayram gelmemiş.

Bayram boyunca gözyaşlarım durmadı,
Güvercinler yuvasını yüreğime kurmadı,
Mutluluk rüzgârı yanımdan esti durmadı
İnan anne buralara bayram gelmemiş.

İbrahim Akbaş
21 08 2012

İbrahim Akbaş 1
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Bazı rezil erkekler

Bazı erkek bozuntuları utanmıyorlar,
Kadın kılığına girip dedikodu yapıyorlar,
Yalan ediyorlar sıkışınca inkar ediyorlar
Ben bu rezil erkekleri anlayamıyorum.

Hiç yoktan insanları öylesine suçluyorlar,
Günahsızları günah makinası yapıyorlar,
İftiralarla ter temiz insanları karalıyorlar
Ben bu rezil erkekleri anlayamıyorum.

Karılardan beter dedikodu yapıyorlar,
Foyası ortaya çıkınca söylemedik diyorlar,
Korkudan karı kılığına girip saklanıyorlar
Ben bu rezil erkekleri anlayamıyorum.

İbrahim Akbaş
09:46 27.03.2012

İbrahim Akbaş 1
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Bekçi Huzni

Marlit boru sanayi,
Huzni sendika payı,
Marlite yedek bekçi
Edilmiş Huzni dayı.

Huzni ile Ahmetler,
Vardiyalı bekçiler,
Her yarım saatte bir
Etrafı gözetirler.

Kulubedir yerleri,
Sorgular gelenleri,
Sekiz saat çalışır
Marlitin bekçileri.

Güvenlik dedikleri,
Olamaz ödlekleri,
Gözleri dört açarlar
Pek zor değil işleri.

   İbrahim Akbaş
29 05 1989 P.tesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Bekle dedim

Vizem çıktı Almanyaya,
Çıktım gittim çalışmaya,
Beni bekle dedim sana
Neden gittin bir yabana

Hani benim için vardın,
Hani bir tek bana yardın,
Beni bekle dedim sana
Neden ciğerimi yardın

Beni silip unutmuşsun,
Elin elinden tutmuşsun,
Bekle dedim beklemedin
Söyle şimdi mutlu musun?

Değil miydik Leyla Mecnun
Bu mu olacaktı sonun
Hangi kitap yazar bunu
Varsa eğer batsın kanun.

İbrahim Akbaş
13.07.2011

İbrahim Akbaş 1
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Bekledim seni

Yastığıma taş koydum,
Gözlerime yaş koydum,
Gece gelirsin diye
Bir yanımı boş koydum.

Gece bekledim seni,
Bekledim ektin beni,
Neden bana gelmedin
Yalnız bıraktın beni.

Duydum nişanlanmışsın,
Beni yana atmışsın,
Bana gelmemek için
Uzaklara kaçmışsın.

Sana yanlış mı yaptım,
Seni yana mı attım,
Yoksa ihmal mi ettim
Sebep ne neden bittim.

     İbrahim Akbaş
     16.05.1989 salı (6)

İbrahim Akbaş 1
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Ben Bitmişim

Terk edilmiş bir insanım,
Ezme beni bende canım,
Bıçak vursan akmaz kanım
Ben bitmişim yok olmuşum.

Zaten hayat bana vurmuş,
Düzenimi yanlış kurmuş,
Damarım da kanım donmuş
Ben bitmişim yok olmuşum.

Yaşıyorum sanma beni,
Diri görme bu bedeni,
Yok, bedenin bir seveni
Ben bitmişim yok olmuşum.

 İbrahim Akbaş
 10 07 2006 Cuma (2)
 Yer: Şirinevler Meydanı Fetih Parkı

İbrahim Akbaş 1
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Ben can verdim

Sabah erken kalk akşam geç yat,
Boş durma bana bol bol mesaj at,
Namaz kıl dua et sevaba sevap kat
Dualarınla dolsun dicle dolsun fırat.

Güç moral verdim güldürdüm seni,
Unutturdum sana çekilmez dertlerini,
Canlandırdım harap düşmüş bedenini
Bunları ben yaptım can unutma beni.

Kabuğa çekilmiş yatalak yatıyordun,
Kafanı duvarlara vurup duruyordun,
Hayata küsmüş terse gidiyordun
Hastaydın gün geçtikçe eriyordun.

Şanslıydın ki ben çıktım karşına,
Dostça musallat oldum başına,
Tuz biber oldum ekmeğine aşına
Hayat verdim gözlerine kaşına.

İbrahim Akbaş
20:55 25.02.2012

İbrahim Akbaş 1
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Ben Esmerim

Ben esmerim adım esmer,
Yüz güzelliğim şah eser,
Gözlerim dünyaya bedel
Havam yeter nefes keser.

Esmerim esmer güzelim,
Rabbim yaratmış özelim,
Bana takıl dolu yaşa
Şehir köy bucak gezelim.

Esmerim reyhan dalıyım,
Peteğin süzme balıyım,
Ben beni seven insana
Yere serilen halıyım.

Esmerim tadım var benim,
Asla yanlış yapmaz tenim,
Bana bir ömür verene
Her dem eğilir bedenim.

İbrahim Akbaş
16.11.2013

İbrahim Akbaş 1
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Ben seni seviyorum

Hani selam demiştim sen de Aleyküm selam demiştin,
Biraz yazışmıştık uykum geldi kapatıyorum demiştin,
Sinirlenmiştim gidersen gözüme gözükme demiştim
Sense kusura bakma çok uykum var deyip gitmiştin.

Sözümü geri alıyorum günde bir değil bin defa gözük,
Doyasıya göreyim seni göremezsem takarım gözlük,
Sana karşı olan duygularımı anlatamıyorum bana yazık
Anlatabilmem için bir sözlük lazım hani nerde o sözlük.

Bugün öptüm ya seni. Öptükten sonra tam tutuldum sana,
Sevsen de sevmesen de nefret bile etsen vız gelir bana,
Sevdim kavuşamadım diye gün gelir kusarım kana kana
Dayanabilsem dayanırım dayanamazsam kıyarım cana.

Ben seni seviyorum sen sevmiyorsun diye üzülüyorum,
Bir gün bile görmesem seni dayanamıyorum özlüyorum,
Kavuşmamız imkânsız biliyorum ama ne edeyim seviyorum
Sen seviyorum demedin ama ben senin için ölüyorum.

İbrahim Akbaş
14 07 2011

İbrahim Akbaş 1
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Ben seninim

Söylesene nazlı yarim nedir bu kaçış,
Sevmiyorsan söyle bana kime o bakış,
Ben seninim senin oldum bitanem
Anla artık sarıl bana tutalım alkış.

Ne olursun bir kez olsun beni hatırla,
Haber sal geleyim bir iki gün ağırla,
Ben seninim senin oldum bitanem
Ya hatırla ya ağırla ya da doğra satırla.

Yağmurlu bir gün koşar gelirsem sana,
Islanmış saçlarımı kurula tara bana,
Ben seninim senin oldum bitanem
Sıkı sarıl kucakla atma beni yabana.

İbrahim Akbaş
13:13 19.11.2013

İbrahim Akbaş 1
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Ben Sizleri Çok Özledim

Kadir Sarı, Faysal Menteş,
Bayram Terim, Ali Türkeş,
Mehmet Çıray, Yusuf Keleş
Ben Sizleri Çok Özledim.

Ayşegül, Canan, Müzeyyen,
Aydın Erden, Derya Ören,
Kadri ile Çetin güven
Ben Sizleri Çok Özledim.

Muaz, Haluk, Nuri Uçar,
Nihat Altun, Fırat Dinçer,
Salih İdris Yenigün'ler
Ben Sizleri Çok Özledim.

Fatik Koyun, Sabri Tarhan,
Mahmut Dora, Murat İlhan,
İbrahim, Kerim Saruhan
Ben Sizleri Çok Özledim.

Ramazan Kavri, Remzi Taş,
Enver Timur, Şehmus Akbaş,
Mahsum Gündüz, Ali Baştaş
Ben Sizleri Çok Özledim.

Sinan Cansın, Cemal Yalçın,
Mehmet Zengin, M.Taşkın,
Dostu seven Dosta Yakın
Ben Sizleri Çok Özledim.

İbrahim Akbaş
13 09 2010 (1)  P.Tesi
Yer:Efe Taksi

İbrahim Akbaş 1
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Ben suçluyum

Ben suçluyum cezam ağır biliyorum,
Söylemeye dilim varmaz utanıyorum,
Hatam büyük hatam seni seviyorum
Ben suçluyum sevdim seni affet beni.

Habersiz âşık oldum sana tutuldum,
Fikrini almadan gözlerine vuruldum,
Geceleri uyku yerine hayal kurdum
Ben suçluyum biliyorum affet beni.

Adını andıkça yaşlı gözlerim parlıyor,
Yüreğim yanıyor kalbim küt küt atıyor,
Güzel hayalin gözümde canlanıyor
Ben suçluyum sevdim seni affet beni.

               İbrahim Akbaş
             16:00 19.01.2012

İbrahim Akbaş 1
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Ben ve sen

Canımsın ayrılamam,
Gözümsün darılamam,
Dünyayı dolaşsam da
Benzerini bulamam.

Biraz dünyayı dolaş,
Ayağına çarpsın taş,
Emin ol göremezsin
Benim gibi arkadaş.

İbrahim Akbaş
11 06 1989 pazar (1)

İbrahim Akbaş 1
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Beni Evlendir

Simli acem kuşağı,
Sarmış belden aşağı,
Bakın işte iniyor
Yüce dağdan aşağı.

Altın kemer  belinde,
Mor menekşe elinde,
Hele bakın oturmuş
Dut ağacın dibinde.

Vallah o kız güzeldir,
Bin bir kıza bedeldir,
Ne olur baba beni
O güzelle  evlendir.

O kız benim olmazsa,
Veya bana varmazsa,
Derim faniye veda
Zehir koyarım tasa.

  İbrahim Akbaş
  29 05 1990 salı (1)
Yer:Burak Muhasebe
           Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Beni kaybettin

Ne olursun beni unut,
Arada bir görünüp verme umut,
Girme rüyalarıma girme de biraz uyut
Beni kaybettin gülüm kaybettin beni artık unut.

Ne olur çıkma karşıma,
Bırak aksın dokunma gözyaşıma,
Sabitlenmişken tekme vurma sabır taşıma
Beni kaybettin gülüm kaybettin bırak artık uğraşma.

Ne olursun dalga geçme,
Kanımı akıttın bari kanımdan içme,
Yarıştık yenildim kaybettim nabzımı ölçme
Beni kaybettin gülüm kaybettin geçtiğim yoldan geçme.

Ne olursun önümü tıkma,
Ezdin gömdün bari canımı sıkma,
Kendimce hayallerim var hayallerimi yıkma
Beni kaybettin gülüm kaybettin artık karşıma çıkma.

İbrahim Akbaş
21:37 26.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Benli Çocuk

Biri attı gülücük,
İstedi bir öpücük,
Şakağında beni var
Sandım ki yaşı küçük.

Küçük değil tam beden,
Aklı fikri bir tek ben,
Duymadım hiç olmadı
Beni bu kadar seven.

Belli ki beni sevmiş,
Sevdamdan divaneymiş,
Gitmiş benim babama
Kızın benimdir demiş.

Duyunca çok sevindim,
İnşallah olur dedim,
Ermek için murada
Günlerce dua ettim.

İbrahim Akbaş
02 06 1989 cuma (1)

İbrahim Akbaş 1
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Benli Yarim

Bir gün olsun doyasıya bakamadım,
Hep içimi yaktın bir türlü kopamadım,
Seni sevdim sensiz biran yapamadım
Ne olursun göster yüzünü benli yârim.

Görmüşken kaybetmek değil niyetim,
Anlık bakışındır gönlümdeki servetim,
Seni hep özlüyorum bitmiyor hasretim
Ne olursun göster yüzünü benli yârim.

Daha demin duydum güzel sesini,
Benim için harcadın özel nefesini,
Duymadın sesimi kınıyorum böylesini
Ne olursun duy sesimi benli yârim.

Gün gelir de duyarsan benim sesimi,
Üfler harcarım sana bütün nefesimi,
Müsaade edersen alırım hevesimi
Ne olursun müsaade et benli yârim.

Benli yârim duyur aşkımızı denizlere,
Coşanlara koşanlara âşık gezginlere,
Kara sevda uğruna muma dönenlere
Ne olursun duyur aşkımızı benli yârim.

İbrahim Akbaş
19.04.2012

İbrahim Akbaş 1
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Berber İbo

Bırak İdo midoyu,
Sen sen ol gör ibo’yu,
İbo saygılı esnaf
Çok da güzeldir huyu.

İbo usta berberdir,
Yeri işlek bir yerdir,
Yedi yirmi dört saat
Kızlarla beraberdir.

Dudakları boyalı,
Göz sürme el kınalı,
Bütün dünya kızları
İbo’yu tanımalı.

İbrahim Akbaş
30.05.1990.Çarş.(1)

İbrahim Akbaş 1
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Berduş Çocuklar

Avlumuz çocuk yolu,
Öğle vaktine doğru,
Bu utanmaz çocuklar
Koşarlar bağa doğru.

Çocuklar bağa dalar,
Dalar da üzüm çalar,
Bekçiler ıslık çalar
Çocuklara el sallar.

Bağa girmesin davar,
Diye örmüşler duvar,
Rahat durun çocuklar
Bekçiler gelir kovar.

Üzüm daha koruktur,
Rengi bile donuktur,
Rahat durun çocuklar
Tadı ekşi bozuktur.

İbrahim Akbaş
16.05.1989.salı (7)

İbrahim Akbaş 1
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Berfin Yağmur Akbaş

İki bin on bir yılın son aylarıydı,
Bilmem sabah öğle akşam mıydı?
Gece yarısı sabaha karşı mıydı?
Misafir vardı, Kerem’in bacısıydı.

Tarih yirmi bir kasım pazartesi,
On birinci ay iki bin on bir senesi,
Durdu Emine yengemin nefesi
Duyuldu Berfin Yağmur’un sesi.

Hamid kardeşimin sultanı baş tacı,
Dokuz ay boyunca çekti bunca acı,
Aileye bir bebek doğurmaktı amacı
Doğurdu Kerem Bey efendiye bacı.

Hamid ile Emine isim için bakıştılar,
Bakıştılar olur olmaz diye tartıştılar,
Berfin Yağmur birleşikte anlaştılar
Ana baba iki evlat birlik olup barıştılar.

    İbrahim Akbaş
      05 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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Berrin Eroğlu

Ne olursun kızma bana,
Bir şey soracağım sana,
Söylermisin Berrin abla
Neden geldin bu dünyaya.

Madem doğdun güzel yaşa,
Ye iç eğlen bak üst başa,
Çok takılma geçen yaşa
Mutlu yıllar Berrin abla.

İbrahim Akbaş
09 09 2017

İbrahim Akbaş 1
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Bıktım

Gün boyu ağlamaktan,
Geceleri aç yatmaktan,
Şu halime acımaktan
Bıktım ben vallahi bıktım.

Köyümde işsiz gezmekten,
Ondan bundan dilenmekten,
Boş cebimle eğlenmekten
Bıktım ben Vallahi bıktım.

        İbrahim Akbaş
    15.03.1990 per.(3)
Yer.Burak Muhasebe MARDİN..

İbrahim Akbaş 1
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Bırak beni

İş aradım bulamadım,
Kız istedim alamadım,
Bu felekten kaçamadım
Bırak beni ben öleyim.

Doğarken yanlış doğmuşum,
Feleğe köle olmuşum,
Vallah billâh yok olmuşum
Bırak beni ben öleyim.

Bir gün yüzüm gülmüyorsa,
Şans kapımı çalmıyorsa,
Cebim para görmüyorsa
Bırak beni ben öleyim.

Mesleğim var işim yoksa
Karnım ayda bir gün toksa,
Ömür boyu derdim çoksa
Bırak beni ben öleyim.

Bırak beni ben öleyim,
Öleyim de kurtulayım,
Size elveda diyeyim
Ecelime kavuşayım.

     İbrahim Akbaş
  07.06.1990.perş.(1)
  Yer: Burak muhasebe MARDİN

İbrahim Akbaş 1
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Bırak felek bırak yakamı

Sevdiğim vardı acımadan aldın elimden,
Ayrı koydun mahrum ettin zevkimden,
Daha neyim kaldı ne istiyorsun benden
N’olur felek bırak artık bırak yakamı.

Hep ağlattın yaş tükettin gözümden,
Viran ettin vazgeçirdin özümden,
Sadık idim sen caydırdın sözümden
N’olur felek bırak artık bırak yakamı.

Seviyordum gülüyordum önceden,
Sen yok iken mutlu idi bu beden,
Neden girdin hayatıma of neden
N’olur felek bırak artık bırak yakamı.

                                   İbrahim Akbaş
                                14:43 27.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Bırak gurbet bırak beni

Mardin Acar köyün havasını taşını toprağını,
Stadyum kadar büyümüş yükselmiş taş ocağını,
Rahmetli Dedemin iki katlı tarihi konağını
Özledim gurbet bırak beni ben sılama gideyim.

Hısım akraba ana baba amca dayı hepsi sılada,
Yalnızım tek başıma sürünüyorum bu diyarda,
Yaban eller boynumu bükmüş eziyor buralarda
Bırak gurbet bırak beni ben sılama gideyim.

Sılamın beyaza bürünen  yüksek tepelerini,
Yaylasında otlayan keçi koyun ineklerini,
Baharında açan menekşe lale gelinciklerini
Özledim gurbet bırak beni ben sılama gideyim.

Sıla özlemiyle yanıyorum buralar beni sarmadı,
Zordayım gurbet dayanacak gücüm kalmadı,
Sılam gözümde tutuyor mutluluk kapımı çalmadı
Bırak gurbet bırak beni ben sılama gideyim.

Sılamın köy meydanlarında çekilen halaylarını,
Modern fırınları aratmayan minik tandırlarını,
Kışın odanın ortasına kurulan odun sobalarını
Özledim gurbet bırak beni ben sılama gideyim.

Sağ kalırsam bir gün döneceğim sılama elbet,
Sıkıldım senden acımasız seni zalim gurbet,
Senin her bir yanın ayrı keder ayrı bir dert
Bırak gurbet bırak beni ben sılama gideyim.

İbrahim Akbaş
20 10 2011

İbrahim Akbaş 1
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Bırak keçi inadı

Ömür gitti çürüdü bekâr kalamam,
Seni buldum başkasını bulamam,
Bırak sevgilim bırak şu keçi inadı
Ben seninim başkasının olamam.

Çiçek açan ağaç meyvesiz kalmaz,
Yaş kemale ermişse yalnız olmaz,
Bırak sevgilim bırak şu keçi inadı
Sensiz kalbim üç gün bile dayanmaz.

Sev gül sevmezsen ağlayacaksın,
Kaybedersen gün gelir arayacaksın,
Bırak sevgilim bırak şu keçi inadı
Ben seninim sen de benim olacaksın.

                İbrahim Akbaş
            29 06 1989 perş. (1)

İbrahim Akbaş 1
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Bıraktı Terk Etti

Ben bir kızı seviyordum,
Onla huzur buluyordum,
Uğruna can veriyordum
Bıraktı terk etti beni.

Kaybetmiştim arıyordum,
Dağa taşa soruyordum,
Ümidiyle yaşıyordum
Bıraktı terk etti beni.

Evvel beni seviyordu,
Benim için ölüyordu,
Benle gezip tozuyordu,
Bıraktı terk etti beni.

Sevdiğine inanmıştım,
Sevgisini kazanmıştım,
Kaderine yazılmıştım
Bıraktı terk etti beni.

Bu günleri bilmiyordum,
Hayal bile etmiyordum,
Sevgimiz baki diyordum
Bıraktı terk etti beni.

İbrahim Akbaş
26 08 2010 Perş.(1)

İbrahim Akbaş 1
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Bianco Mutfak Böyle Bir Firma

Membran vista akrilik violet pvc silver,
Koryen çimston granit granit polyester,
Tandembox varken metale yok çekerler
İşte bizim bianco mutfak böyle bir firma.

Koryen masamız karşı "L"ceviz mutfak,
Abanoz metal kenar vitrindeki mutfak,
Akrilik mürdüm bordo parlayan mutfak
İşte bizim bianco mutfak böyle bir firma.

Silver çimston tezgahlı bizim tik mutfak,
Aventos akçaağaç cam bombeli mutfak,
Hasır sedef metal çekmeceli "L" mutfak
İşte bizim bianco mutfak böyle bir firma.

Modüller sistemidir bianco mutfakları,
Çekmeceler hariç demodedir modülleri,
Minifixlidir üst dolapların raf sistemleri
İşte bizim bianco mutfak böyle bir firma.

Sisteme göre pistonlar kulp modelleri,
Evye koruyucu çöp kovası klâs frenleri,
Standart olur hayrete düşürür görenleri
İşte bizim bianco mutfak böyle bir firma

Alt üst modüllerin arkalıkları sekiz milim,
Arkalıklar kanallıdır oturur şaşmaz milim,
Ön cumbalar değişkendir bir ile iki milim
İşte bizim bianco mutfak böyle bir firma.

İbrahim Akbaş
08:42 03.10.2013

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bianco Toparlanmadı

Kartonpiyer dedik Yücel ustayı önerdiler,
Montajcı dedik jeri Süleymanı gösterdiler,
Duvarcı dedik Mithat ustayı gönderdiler
Bu ustalara rağmen toparlanmadı bianco.

Alçıpancı dedik Amar ustayı gönderdiler,
Göndermeden önce  Türkçe bilmez dediler,
Biz razıydık yeterki olsun gidip gelmeler
Amar da geldi hala toparlanmadı bianco.

Yücel Ustanın tam günü bir kolonla geçti,
Geçti ama yapamadı yanlış ölçtü eğri biçti,
Baktı olacak gibi değil gelmemeyi seçti
Türkay Ustayla yaptık toparlanmadı bianco.

Süleyman Usta bir geldi maşallah pir geldi,
Ölçüler olmadı her gören bu nasıl iş dedi,
Süleyman Usta son defa asık süratla geldi
Tam olmasa da bitti fakat toparlanmadı bianco.

Rıfat dedi Mithat Ustadır A dan Z ye kadar,
İnşaatta ne varsa hepsinde bir ustalığı var,
Gözünü kapar örer ne ki bu ufak duvar
Dedi ördü yine de toparlanmadı bianco.

Amar Usta çalışır helal çalışır biraz işi ağır,
Özlemin adını öğrenmez uzlem diye çağırır,
Ben yani İbrahim ikide bir Amar diye bağırır
Sevdik Amar'ı ama yine toparlanmadı bianco.

Serhat Oğuz İsmail usta değil çıraklar geldi,
Telefonları böyle şöyle bağladı aklı ermedi,
Özlem Oğuz ustaya sen ancak Ç olursun dedi
Telefon internet bağlandı toparlanmadı bianco.

Az daha unutuyorduk kahraman Cengiz ustayı,
Cengiz usta aldı eline vidayı bir de tornavidayı,
Çalıştı gayesi aratmamaktı Yusuf Yusuf ustayı
Evet aratmadı ama yine de toparlanmadı  bianco.

En son tezgahçılar geldi toz dumana boğdu bizi,
Kırık yerleri yapıştırıp onardılar yok edemediler izi,
İzi bırakın da neredeyse zehirliyorlardı hepimizi
Aslında zehirlendik grip olduk toparlanmadı bianco.

Gittik dekordan duvar kağıt aldık mutfaklara,
Elimiz mahkum yine muhtaç olduk ustalara,
Özlem ben yaparım dedi sarıldık imkanlara
Kağıtları da bitirdik yine toparlanmadı bianco.

Bir de tabelacı Ahmet Usta bir geliyor bir gidiyor,
Kafasına göre küçücük bir tabela çiziyor olmuyor,
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Veysel beyden onay alıyor gelip bize gösteriyor
Olmuyor dediysek de toparlanmadı bianco.

Erdinç Usta geldi sevindik çünkü o bu işin kurdu,
Gelir gelmez bu ne dedi sağa sola baktı durdu,
Allah razı olsun tam terazide bir kaç dolabı kurdu
Evet bir kaçı bitti ama yinede toparlanmadı bianco.

İbrahim Akbaş
19:30 07.09.2012

İbrahim Akbaş 1
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Biliyor muydun ?

Geceleri hasretinden ağladığımı,
Gündüzleri karaları bağladığımı,
Şu yaralı yüreğimi dağladığımı
Söyle yârim biliyor muydun?

Kapınızdan kovulduğumu,
Kovulurken vurulduğumu,
O nedenle korunduğumu
Söyle yârim biliyor muydun?

Uykularımın bölündüğünü,
Bedenimin süründüğünü,
Ecelimin göründüğünü
Söyle yârim biliyor muydun?

Şu ömrümün azaldığını,
Fermanımın yazıldığını,
Mezarımın kazıldığını
Söyle yârim biliyor muydun?

İbrahim Akbaş
16:41 25.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Bir Baba’nın Kaderi

Kızıma acımadılar,
Kollarımı bağladılar,
Candan sevdiğim kızımı
Öksüz yetim bıraktılar.

Ne olur kızım ağlama,
Üstünü siyah bağlama,
Bende kulum elbet bir gün
Cezam bitecek ağlama.

Hükümet emri emirdir,
Kestiği çelik demirdir,
Ne olur kızım ağlama
Bu babanın kaderidir.

Dar kapılı bir zindana,
Hapsettiler beni ana,
Arkamda kalan torunun
Ana emanettir sana.

        İbrahim Akbaş
    26.03.1990 p.tesi (1)
Yer: Çabuk Mah:239 Sok.
 No:45 Burak Muhasebe MARDİN

İbrahim Akbaş 1
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Bir de sen vurma

Aşkından deli divaneyim böyle uzak durma,
Aç kalbini canlansın yazık etme kilit vurma,
Seviyorum anla artık geceleri hayal kurma
Felek sillesini yedim bana bir de sen vurma.

Yabancısın bu dağlarda sakın bensiz gezme,
Kaybolursun yokluğuna üzülürüm beni üzme,
Seviyorum ne olursun güzel aşkımızı çizme
Ezilmişim ezileceğim kadar bir de sen ezme.

Sevenin benim sakın başkasına içini dökme,
Yüreğin ter temizken gereksiz yere acı ekme,
Yapmacık aşka kanma gün gelir vurur tekme
Pişman olursun akıllı ol beni sev acı çekme.

Sana uzanan pırıl pırıl duygularımı geri itme,
Beni buralarda yalnız başıma bırakıp gitme,
Sensiz yaşayamam ne olur benim için bitme
Yüreğim oldukça incinmiş bir de sen incitme.

İbrahim Akbaş
10:00 02.03.2012

İbrahim Akbaş 1
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Bir Gün

   Bir gün gelecek,
   Yüzüm gülecek,
   Batan güneşim
  Yeniden doğacak.
       Amin

   İbrahim Akbaş
12 07 2001 (2) Perş.
  Ritim Elektronik
     MARDİN

İbrahim Akbaş 1
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Bir Sınıf Arkadaşıma

Okuyordun ama çok yaramazdın,
Yazıyordun yazdığını okumazdın,
Şeytana uyardın ders çalışmazdın
Velhasıl gazi yiboda çok haylazdın.

Aşıktın aşkından vazgeçmezdin,
Disipline giderdin uslanmazdın,
Cesurdun korku nedir aldırmazdın
Sabri hariç bize bile anlatmazdın.

Sorunlar çıktı okulu bıraktın gittin,
Aşkını özledin ziyaretine geldin,
Kardı yağmurdu aldırış etmedin
Durakta oturdun kızı öptün sarıldın.

Nasıl işti korkmadınmı aman tertip,
Demedinmi olmaz diye biraz ayıp,
Ya kopulsaydı oracıkta incecik ip
Ne diyeyim profilin bile bir acayip.

Kızlarla çetleşir camı açtırırsın,
Yenge gelir yakayı ele verirsin,
Ne bu diye sorar donar kalırsın
Körmüsün arkadaşım işte dersin.

İbrahim Akbaş
10 11 2010 Çarş.(1)

İbrahim Akbaş 1
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Bir zamanlar

Bir zamanlar ben de aşıktım sevdim o sevdi,
Hayalinde ben vardım beni görmekti derdi,
Bana aşkım hayatım bitanem kölenim derdi
Ne zaman ki gözleri açıldı elimden uçuverdi.

Ayda en az dört kere bir yerlerde buluşurduk,
Ya işyerimde ya başka yerde oturur konuşurduk,
Kah yazışır gülerdik kah kavga eder vuruşurduk
Ama bu defa gibi olamazdı mutlaka uyuşurduk.

İbrahim Akbaş
13:02 18.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Bitmiş bitiyorsun

Gururunu yitirmişsin,
Onurunu kaybetmişsin,
Bedenini elletmişsin
Gidişatın iyi değil hayân bitmiş sen bitmişsin

Bu gidişle yüzün gülmeyecek,
Gözün mutluluk görmeyecek,
Kaybettiklerin geri gelmeyecek
Vicdan azabı seni yiyip yiyip bitirecek.

Sırtın yerden kalkmayacak,
Başın dimdik durmayacak,
Tenin senin olmayacak
Acıyanın olmayacak hiç bir dostun kalmayacak.

Elbet bir gün anlayacaksın,
Kafanı duvarlara vuracaksın,
Yalnız kalacak ağlayacaksın
İşte o gün bana yalvaracak ayaklarıma kapanacaksın.

Yalvarman para etmeyecek,
Herkes orospu fahişe diyecek,
Dilin susacak bülbülün ötmeyecek
İşte o zaman aklın başına gelecek, gelecek lakin her şey bitmiş olacak..

İbrahim Akbaş
13:45 28.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Bizim Devlet

Kapı çaldım gir dediler,
Dert anlattım sus dediler,
Başkaldırdım vur dediler
Bunu yapan bizim devlet.

Dükkan açtım vergi sıktı,
Ay dolmadan kira çattı,
Satış durdu işler yattı
Yeter artık bizim devlet.

Durak açtım yasak geldi,
Ceza verdi yedirmedi,
Can sıktı candan bezdirdi
Bezdiren de bizim devlet.

Duş yakamdan bizim devlet,
Biraz nefes alsın millet,
Yeter artık yeter devlet
Ayrıl peşimizden devlet.

İbrahim Akbaş
25.09.2012

İbrahim Akbaş 1
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Bizim Sülale

Ben İbrahim babam Huzni annem Ayşe eşim Hamide,
Biraderler Abdullah Davut Hamit Kadri birer hazine,
Kız kardeşlerim Hadra Fatma Necla bir de  Kadriye
Yengelerim Baldız Gülseren, Remziye Aynur Emine.

Allah bağışlasın Çocuklarım Özgür Faruk Furkan,
Yeğenler Mehmet Yusuf Hüsnü Ayşe Ali Seyhan,
Kerem Berfin Ahmet Emin Ferhat Abdullah Dilan
Hamdullah Gülamed Mustafa Çeçen Arzu Ozan.

Babamın annesi ninem Fate babası dedem Sado,
Annemin annesi ninem Koçe babası dedem Bozo,
Hala: Hello Hedo Halise teyze Asya Zıbeyde Mevlo
Dayı Hüseyn Kade Sadi Feyat Nezir amca Helef Mamo.

Babamın amcası Çeçan Kazım Necat dedesi Mamo,
Dedesisnin babası Helef Helefin Şeho Şexonun ‘Emmo,
‘Emmonun babası ‘Emmo ‘Emmonun babası Hüseno
Hüsenin Ahmet Ahmedin Osman, Osmanın Çoli hepsi o…

İbrahim Akbaş
07 01 2013

İbrahim Akbaş 1
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Bu gün benim yaş günüm

Bu gün kırk biri uğurladım kırk ikiye bastım,
Yaşlanıyorum dönüşü yok diye suratı astım,
Yıllara değil heba ettiğim zamana kastım
Bu gün benim yaş günüm yaşlanıyorum artık.

Simsiyah saçlarım beyaza büründü ağardı,
Yaş geçti kırk birden kırk iyiye uçtu fırladı,
Yolun yarısını geçtim kalan sürem daraldı
Bu gün benim yaş günüm yaşlanıyorum artık.

Daha dündü babam kırk yaşındaydı sanki,
Ne çabuk geçiyor ömür yaşım oldu kırk iki,
Tarih yalan söylemez doğumum yetmiş iki
Bu gün benim yaş günüm yaşlanıyorum artık.

İbrahim Akbaş
20:04 20.05.2013

===TEŞEKKÜRLER===
Yaş günümü kutladınız,
Yüzüme neşe kattınız,
Teşekkürler can dostlarım
Beni mahcup bıraktınız.

İbrahim Akbaş 1
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Bu gün ilk'i yaptım

Ben bu gün bir ilki yaptım,
Zevke daldım bir an aktım,
Doğru mu yanlış mı bilmem
Bilmem ama ilki yaptım.

Sandığımdan çok güzeldi,
Gözleri ömre bedeldi,
Sarıldıkça sarılasım
Geldi korku bilemedi.

Simsiyah saçları vardı,
Reyhan dalı boyu vardı,
Ne de güzel gözü vardı
Tadı damağımda kaldı.

Allahım sen affet bizi,
Affet bizi ikimizi,
Bu gün ilk yanlışı yaptım
Allahım kaybettir izi.

İbrahim Akbaş
20:37 12.05.2012

İbrahim Akbaş 1
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Bu halinle seviyorum

Kilolusun biliyorum,
Bu halinle seviyorum,
Pamuk gibi yanaklardan
Makas almak istiyorum.

Sen nazlısın biliyorum,
Senin için yanıyorum,
Saklanmayı deniyorsun
Gereği yok görüyorum.

Güzel gözler aşık etti,
Beni kendine kul etti,
Sendeki sevda cenneti
Beni mahvetti kör etti.

Uzaklaşma gel yanıma,
Gel serum ol gir kanıma,
Gir kanıma damarıma
Gel hayat ver şu canıma.

İbrahim Akbaş
09:31 29.03.2012

İbrahim Akbaş 1
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Bu nasıl adalet

Seven kalbin sevdiğinin ateşiyle yanar,
Sevdiğin gider sevgiyi başkasında arar,
Seven sen sayan sen o başkasına tapar
Bu nasıl dünya nasıl hayat nasıl adalet.

Sevdiğini özler hasretiyle yanar ölürsün,
Sevdiğim var diye umutlanır övünürsün,
Devran döner onu el kolunda görürsün
Bu nasıl dünya nasıl hayat nasıl adalet.

Hayaliyle kalkar oturur gezer tozarsın,
Övgüler yağdırır adına şiirler yazarsın,
Aldatır ihanet eder kırar onu bozarsın
Bu nasıl dünya nasıl hayat nasıl adalet.

Yatarken yanında uyutursun resmini,
Uykuların harap olur sayıklarsın ismini,
kabus olur görürsün aşkı olan cismini
Bu nasıl dünya nasıl hayat nasıl adalet.

İbrahim Akbaş
11:24 14.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Bu Ne Pişmanlık

Hani benden ayrılmıştın,
Ayrılığa sevinmiştin,
Aşkımıza son vermiştin
Bu ne pişmanlık sevgilim?

Hani beni unutmuştun,
Bir başkasını bulmuştun,
Muradına kavuşmuştun
Bu ne pişmanlık sevgilim?

Hani bir zengin bulmuştun,
Kanatlarında bir kuştun,
Güvercin gibi uçmuştun
Bu ne pişmanlık sevgilim?

  İbrahim Akbaş
28 05 1990 p.tesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Buna Şükür Demeliyim

Zor da olsa yürüyorum,
Etrafımı görüyorum,
Olan sesi duyuyorum
Buna şükür demeliyim.

Ayak yoksa ellerim var,
Kızım yoksa üç oğlum var,
Gelecekte hayalim var
Buna şükür demeliyim.

Çok sevdiğim bir eşim var,
Her gün doğan güneşim var,
İşim yoksa uğraşım var
Buna şükür demeliyim.

İbrahim Akbaş
25 07 2006 Salı (1)

İbrahim Akbaş 1
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Bunaldım

Vallah baba ben bunaldım,
İstanbul’da çok yıprandım,
Çektiğim beni yakacak
Şaşıyorum çok dayandım.

Bu ev mezarım olacak,
Dört duvar kabrim olacak,
Bilgisayar kabir taşım
Yazdıklarım not kalacak.

Şiirim de gerçek saklı,
Sanma hayatım çok farklı,
Unutmadım arıyorum
Köyümdeki temiz halkı.

İbrahim Akbaş
21 09 2006-Perşembe (1)

İbrahim Akbaş 1
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Bülbüller

Âşıkların gözüsün,
İki sakım üzümsün,
Sanma ki unutmuşum
Her zaman ilk sözümsün.

Ağaç meyvesiz olmaz,
Canım sensiz dayanmaz,
Aşkı sevgiyi bilen
Yalnızlığa katlanmaz.

Havada ötüşenler,
Hele hele bülbüller,
Hayvan deyip geçmeyin
Onlarda sözlüdürler.

     İbrahim Akbaş
  16.05.1989. salı (5)
  Yer: Mardin Acar Köyü

İbrahim Akbaş 1
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Cahilim

Kimi üniversitelim,
Kimisi de der liselim,
Ama bir tek sözüm var
Ömür boyu derim cahilim.

Okumamış cahil olsan,
Ad ve soyad yazamazsan,
Cahilliğinle beni vursan
Yinede cahilimsin cahilim

Liseliyse ne olmuş yani,
Yaptıkları nerde hani,
Zaten bizim dünya fani
Ömür boyu cahilimsin.

Sen cahilliğinle ünlüsün,
Yazmanların gülüsün
İbrahimin en sevdiği
Karanfil ve sümbülüsün.

           İbrahim Akbaş
       03.09.1992 perşembe (1)
Yaz. Yer...Revde köprüsünden
     Diyarbakır kapısına kadar

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Can Cavidem

Seni görür görmez sevdim âşık oldum,
Aradığım bayan budur dedim tutuldum,
Gönlünü sevdim gözlerine vuruldum
Nerden çıktın karşıma Can Cavidem.

Nerden çıktın karşıma bilmiyorum,
Tutuldum sana artık kopamıyorum,
Melek misin Huri misin anlamıyorum
Nerden çıktın karşıma Can Cavidem.

Güzelliğin sardı beni kendine bağladı,
Yeniden can verdi âşık olmamı sağladı,
Seven gözlerim yoksun diye hep ağladı
Nerden çıktın karşıma Can Cavidem.

Çok güzel gözler gördüm tutulmadım,
Çok güzel bayan gördüm vurulmadım,
Seni gördüm âşık oldum kopamadım
Nerden çıktın karşıma Can Cavidem.

İbrahim Akbaş
23 10 2010

İbrahim Akbaş 1
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Canım Ana

İyi ki de varsın ana,
Yoksa kim bakardı bana,
Kurban olsun bu can sana
Ana ana canım ana.

Bazen ana oldun bana,
Bazen de oldun bir baba,
Hep de oldun benden yana
Ana ana canım ana.

Bir gün kesmedin sözümü,
Üşüdüm örttün üstümü,
Darptan korudun gözümü
Ana ana canım ana.

Hastalandım sen ağladın,
Ağladım beşik salladın,
Benim için uyumadın
Ana ana canım ana.

İbrahim Akbaş
08 05 2010

İbrahim Akbaş 1
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Canın Yanmasın

Ey arkadaşım biliyorum âşık olmuşsun,
Bir çocuklu boşanmışa vurulmuşsun,
Eski eşine dönecek birine tutulmuşsun
Düşün taşın karar ver canın yanmasın.

Biliyorum herkes gibi aşka muhtaçsın,
Sevgiye mutluluğa doyamadın açsın,
Her ne kadar dese de başıma taçsın
Yine de düşün taşın canın yanmasın.

Düşenin dostu olmaz bunu iyi bilirsin,
Canın yanmış bir daha yanarsa erirsin,
Bedenin sağ kalır ruhen ölür gidersin
Sabret bekle mutlu ol canın yanmasın.

İbrahim Akbaş
16 01 2013

İbrahim Akbaş 1
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Cavide Sarar Mutsuz

Bir bayan gördüm huriyi dörde katlar,
Kaşlar kalem, sima güzel gözleri parlar,
Üçüzlerin anası Adı Cavide soyadı Sarar
Güzelliği baş döndürür nice yürekler yakar.

Gezmiş görmüş okumuş medeni kibar,
Fistan giymiş çok yakışmış tam ayar,
Memleket Türkiye ikamet başka diyar
Yurtseverdir yurdunu özler gözleri arar.

Öyle güzel ki sanırsın gökten bir yıldız,
Her şey tamam güzel de hayatı tatsız,
Kader kötü, şans yok, biraz da bahtsız
Mutsuzluğu hak etmemiş bu günahsız.

İbrahim Akbaş
22 10 2010

İbrahim Akbaş 1
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Ceylan Gözlüm Grubu

Şengül Boyken Leyla Kıransal,
Mehmet Okan Aydın Ali Önal,
Şerafettin Şakar ne güzel kural
Selam CEYLAN GÖZLÜM GRUBU.

Kalemin dili Sakaryalı Atilla,
Çiğdem Balcı Aykın Rojin Rojda,
Mete Elif Ağtürk Adem Karaca
Selam CEYLAN GÖZLÜM GRUBU.

Övün, Âşık Selahaddin Kazanoğlu,
Sirdaş, Bulut Öztürk, İlyas Gençoğlu,
Deniz Gözlüm Orhan Onat insanoğlu
Selam CEYLAN GÖZLÜM GRUBU.

İbrahim Akbaş
16:40 13.10.2012

İbrahim Akbaş 1
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Cüneyt 72

Yirmi ocak perşembe yazılıydı takvimde,
Tuzak kurulmuştu bir kaç sokak ilerde,
Birileri bağlanacaktı bir iki saat içinde
Bilmiyorduk habersizdik bu tuzak işinde.

Sabah saat on bir buçuk sularıydı,
Sokak dağlar numara on altıydı,
Fiyat fena değildi otuz beş liraydı
Yer köprü ayağı Baltalimanıydı.

Gelen telefona ben bakmıştım,
Gereken sorguyu ben yapmıştım,
Sağlam olduğuna ben inanmıştım
Üç yıldır ilk defa ben de kanmıştım.

Gereken sorguyu yapmıştım,
Elindeki bastona kanmıştım,
Baston varsa sağlam demiştim
Ama olmadı bu defa yanılmıştım.

Cüneyt bindi aracına gitti yolcuya,
Yolcu tedbirliydi vermedi bozuntuya,
Yolcunun elinde baston sakatmış güya
Senaryo sağlam vermediler bozuntuya.

Cüneyt cezaya değil bağlandığına yandı,
Bağlanması ailesinde suç gibi algılandı,
Cüneyt bu suçlamaya fazla dayanamadı
Aldı başını batmana gitti orada nefes aldı.

On beş gün bitti Cüneyt işe devam dedi,
Bir gün çalıştı ikinci gün işe gelmedi,
Aracım fazla yakıyor kurtarmıyor dedi
O gün bu gün Cüneyt korsana elveda dedi.

İbrahim Akbaş
21 01 2011

İbrahim Akbaş 1
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Cüneyt Davutoğlu

Adım Cüneyttir benim,
Şoförlüktür kaderim,
Şu Türkmenin yolunda
Fordumla taş çekerim.

Direksiyona geçerim,
Sanmayın ki gezerim,
Üç vardiye durmadan
Marsana taş çekerim.

Marsan Kireç yoluna,
Şoför olmuşum ana,
Parası az derdi çok
Bir dilek tut oğluna.

   İbrahim Akbaş
  29 06 1989 perş.(3)
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Çalın Oynayın

Bugün kına gecesi,
Damadın eğlencesi,
Bekâr dostun neşesi
Çalın oynayın dostlar.

Damat kimdir adı ne,
Kına sürün eline,
Güvey gitsin geline
Çalın oynayın dostlar.

Davul dengi dengine,
Damat oynar kendine,
Süslenmiş sevdiğine
Çalın oynayın dostlar.

  İbrahim Akbaş
 14.11.1992 C.tesi(1)
Yaz Yer: Acar Köyü MARDİN
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Çeker giderim

Deliler gibi seviyorum karşılık vermiyorsun,
Telefon ediyorum açıp zahmet etmiyorsun,
Mesaj atıyorum dürtüyorum hissetmiyorsun
Sıkıldım artık böyle giderse çeker giderim.

Etrafında pervane olduğumu görmüyorsan,
Seni görmek için can attığımı anlamıyorsan,
Resimlerine bakıp ağladığımı bilmiyorsan?
Sıkılırım elbet böyle giderse çeker giderim.

Ah dilim dönse de içimdekileri dökebilsem,
Seni ne kadar çok sevdiğimi izah edebilsem,
Korkmadan kollarıma alıp doyasıya öpebilsem
Ama olmuyor işte böyle giderse çeker giderim.

Seviyorum hem de çok deliler gibi seviyorum,
Senin için her şeye varım bunu hep söylüyorum,
Sen daima yok diyorsun üzüyorsun üzülüyorum
Dayanamıyorum artık böyle giderse çeker giderim.

İbrahim Akbaş
13:26 22.01.2012
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Çeker vururum seni

Benden gayri başkasına gönül verirsen,
Beni gönlünden atıp bir celsede silersen,
Beni acılarla tek başıma bırakır gidersen
Kaybederim kendimi çeker vururum seni.

Fakirim diye bir gün benimle alay edersen,
İsyan edip fakir halimden şikâyet edersen,
Dünya malına kanıp bir zengine gidersen
Kaybederim kendimi çeker vururum seni.

Şayet gözün açılırda sosyeteye özenirsen,
Özenir de yüzsüz olup bana diklenirsen,
Yırtmaçlı mini etek yarı çıplak giyinirsen
Kaybederim kendimi çeker vururum seni.

Hazır yemek alıp sıcak yemek yapmazsan,
Elini sıcak sudan soğuk suya koymazsan,
Manikür pedikür deyip bir iş yapmazsan
Kaybederim kendimi çeker vururum seni.

Kafa tutup diklenir de yatağından atarsan,
Veya bana sırt çevirip ölü gibi yatarsan,
Yüzünü dön dediğimde kaşlarını çatarsan
Kaybederim kendimi çeker vururum seni.

İbrahim Akbaş
15 12 2010
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Çirkinlere kim bakar

Tarlaya ektim kelek,
Giydiğim çelik yelek,
Yeni bir yar sevmişim
Eski yara ne gerek.

Derelerde su akar,
Doğu batıya bakar,
Güzel kızlar dururken
Çirkinlere kim bakar.

İbrahim Akbaş
06 06 1989 salı (2)
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Çoban

Dağda kırda çobanım,
Fark etmez kış Hazanım,
İyi kötü eh işte
Oluyor bir kazanım.

Bahar bereketlidir,
Hayvan doyar etlidir,
Hamdolsun ki rabbime
Herkes şen ümitlidir.

Yaylaya gidiyoruz,
Çadırlar kuruyoruz,
Bereketi var ama
Eziyet çekiyoruz.

İbrahim Akbaş
18.05.1989perş.(5)
Yer: Acar Köyü Mardin
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Çocuk olmak istiyorum

Çocukken belki bir gün tok üç gün açtım,
Belki oyuncaklarım yoktu belki muhtaçtım,
Ama ailemin sevgisi vardı başlarında taçtım
Mümkünse bir daha çocuk olmak istiyorum.

Okul ders ödev iş derdi yoktu ben rahattım,
Köyüm benim tek dünyamdı kayıptı bahtım,
Çocuk aklı ermez diye olmazdı kabahatım
Mümkünse bir daha çocuk olmak istiyorum.

Sabahtan akşama kadar oyundan çıkmazdım,
Üstüm başım topraktı zevk alır yakınmazdım,
Ulu ortada metal leğende yıkanır utanmazdım
Mümkünse bir daha çocuk olmak istiyorum.

Arefe günü gelir mutluluktan uykum olmazdı,
Elbiselerim benimle yatar benden ayrılmazdı,
Bayram şekerleri bir başkaydı unutulmazdı
Mümkünse bir daha çocuk olmak istiyorum.

Hormon ilaç nedir bilmezdim aklım ermezdi,
Sabah öğle akşam yediğim yoğurt pekmezdi,
Hiç birşey umrumda değil sinirler gerilmezdi
Mümkünse bir daha çocuk olmak istiyorum.

Aşk meşk ayrılık bilmez yüreğim yanmazdı,
Sevgilim manitam yok diye canım acımazdı,
Güzeli görünce dikizlemez günahım olmazdı
Mümkünse bir daha çocuk olmak istiyorum.

İbrahim Akbaş
13:45 20.09.2012
Yaz yer: Bianco Avcılar İstanbul
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Çocuklar İle Eşim İçin

Buna şükür demeliyim,
Hiç yoktansa ben iyiyim,
Çocuklarla eşim için
Kader kısmet demeliyim.

Zora göğüs germeliyim,
Engelleri aşmalıyım,
Çocuklarla eşim için
Hep ayakta kalmalıyım.

Şükür olsun ben iyiyim,
Bunu sık sık demeliyim,
Çocuklarla eşim için
Bu hayatı sevmeliyim.

Ben kendime güvenirim,
İstersem az gezinirim,
Hele bir de işim olsa
Gül gibi de geçinirim.

        İbrahim Akbaş
   29 05 2006 (1)P.tesi
  Yer:Yıldırım Elektronik
Y.Bosna/B.Evler/İstanbul
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Çok fena hastalandım

Hayatımda ilk defa ben böyle hasta düştüm,
Anlamadım ne grip oldum ne de üşüttüm,
Ne hastalıklı biriyle tokalaştım ne de öpüştüm
Ama bu defa kesinlikle çok fena hastalandım.

İlk gün midem bulandı titredim üşüdüm dondum,
Üç battaniyeye sarıldım soğuktan korundum,
Yedi sekiz saat yemeden içmeden hep uyudum
Ben bu defa kesinlikle çok fena hastalandım.

İkinci gün doktora gittik önce serum vurdular,
İlaç yazdılar aldık kullanma şeklini yazmadılar,
Serumdan dört saat sonra kullan diye uyardılar
Kullandım olmadı belli ki çok fena hastalanmışım.

Serum bitti ilaçları aldık eve geldik sarhoş gibi,
Ayağa kalktığımda yere düşüyorum bir cansız gibi,
Ne bunaltı kesildi ne de ishalim ne de susuzluk bitti
Ben bu defa kesinlikle çok fena hastalandım.

İbrahim Akbaş
15.50 04.11.2012
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Çok yıprandım

Bu aralar benim kafam dağınık,
Hem dağınık hem bağrım yanık,
Dünyam mat gözlerim bulanık
Ne ettim neden bu hale düştüm.

Dostlarımdan koptum ırak kaldım,
Aylardır ne görüştüm ne aradım,
Çaresiz iki ara bir derede kaldım
Son bir senedir çok yıprandım.

Dertliyim derdim nedir bilmiyorum,
Hep Ağlıyorum hiç gülmüyorum,
Günden güne eriyip gidiyorum
Son bir senededir çok yıprandım.

İbrahim Akbaş
06 12 2011
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Daha Ne Edeyim?

Bana gel de ben geleyim,
Bana sev de ben seveyim,
Bana gül de ben güleyim
Söyle daha ne edeyim?

Can de sana can vereyim,
Mal de sana mal vereyim,
Evlat de evlat vereyim
Söyle daha ne edeyim?

Sabır de sabrın olayım,
Komşu de komşun olayım,
Köle de kölen olayım
Söyle daha ne edeyim?

Gülmeyi öğret güleyim,
Sevmeyi öğret seveyim,
Sana canımı vereyim
Söyle daha ne edeyim?

         İbrahim Akbaş
       23 05 2006 Salı (1)
     Yer: İstanbul Bizim Ev
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Daha sevmem kimseyi

Ant olsun ki bu olayı atlatırsam,
Başımdan defeder de unutursam,
Yokluğuna alışır tahtıma oturursam
Âşık olmam daha sevmem kimseyi.

Kurtulursam bu vicdan azabından,
Ne kesiliyorsa kesilsin hesabımdan,
Selam almam hiç kimsenin kızından
Âşık olmam daha sevmem kimseyi.

Ne de zormuş vicdan azabı çekmek,
Sonu olmayan yola koyulup gitmek,
Bile bile yanlış sokaklarda gezinmek
Bu son olsun daha sevmem kimseyi.

Âşık olmak neyime ölüyorken acımdan,
Ne istedin başımdaki gümüş tacımdan,
Geldin yapıştın çıkmaz oldun saçımdan
Bu ders olsun daha sevmem kimseyi.

İbrahim Akbaş
21:13 27.05.2013
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Daire sevdası

Bir gün Hamide bana var mı dedi internet,
Var dedim ne duruyorsun dedi ha gayret,
Daire ara ama giriş kat olmasın acele et
Dur dedim hatun sabırlı ol biraz sabret.

Başladım aramaya sabah kalk akşam yat,
Senaryo kurdum hayali başladım al sat,
Aradım üçevlerde buldum dördüncü kat
Peşinat çıkmadı sen al topu Hamid'e at.

Daha fol yok yumurta yok verdik kapora,
Hesap kitap yaptık eksik çıktı peşin para,
Maaş bordrosu elimizde gittik bankalara
İnşallah sorun çıkmaz da düşmeyiz dara.

Kullanmamıştım kredinin çoğunu azını,
Kullanmamıştım diye de çektim cezasını,
Talep ettim seksen beş bin lira fazlasını
Dilerim olur da çekmeyiz para sıkıntısını.

İbrahim Akbaş
18:11 10.11.2012

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Davut’un Çocuğu

Gün on yedi haziran,
Geldi bize bir hüsran,
Haberin geldiği an
Hiç olmasaydı o an.

Yeni gün doğmuştu,
Davut baba olmuştu,
Bize yeğen doğmuştu
Olmuştu da ölmüştü.

Davut’a şans doğmuştu,
Bahtı kara konmuştu,
Umudu evlat idi
Evlat ölü doğmuştu.

Günlerden pazartesi,
Geldi ölüm haberi,
Ölüm haberi acı
Sağlık olsun ötesi.

İbrahim Akbaş
17 06 2006 p.tesi (1)
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Dayı & Yeğen

Durduk yerde ne oldu,
Dayı yeğene doldu,
Sınırlar gerilince
Birbirlerini vurdu.

Hısımken hasım oldu,
Birbirlerini vurdu,
Bir kefene sarıldı
Biri dama konuldu.

Ha ölmüş ha yatmışsın,
Dünyanı karartmışsın,
Dört duvar arasına
Kendini kapatmışsın.

Fani dünya da nefret,
Neden olmuyor ibret,
Rabbim yok et şiddeti
Dozu aşmasın millet.

Yazık çok yazık oldu,
Gençlere Yazık oldu,
Ok yaydan çıktı artık
Dönüş yok olan oldu.

Keşke hiç olmasaydı,
Yürekler yanmasaydı,
Lanet ölüm vakası
Doğmamış doğmasaydı.

İbrahim Akbaş
16 09 2007 çarşamba
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De gel Unutamadım

Türkiye’nin metropolü İstanbul ili,
Seni bana dost eyledi etti sevgili,
Adım senin hatırandır kalemin dili
Unutmadım unutamam güzel cemali.

Bu âlemin yabancısı acemiydim hızandım,
Bir şey bilmez iken bu âlemde hızlandım,
Elimde kalemim amatörce şiir yazandım
Seni gördüm seni sevdim seni kazandım.

De gel artık gel yanıma fazla çektirme,
Hep inandım inancımı yitirmedim bitirme,
Umutlarım canlı kalsın bana isyan ettirme,
Senle doğan huzurumu şu burnumdan getirme.

  İbrahim Akbaş
 21:33 05.09.2013
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Deli Kız

Yıllar önce hangi cehennemdeydin,
Kör müydün neden beni görmedin,
Gözünü açsaydın etrafı gezseydin
Ölür müydün beni görüp sevseydin.

Uyuz delisin işte eve kapanmışsın,
Gönül sayfanı esir edip kapatmışsın,
İbrahim Akbaş kimdir tanımamışsın
Gerizekâlı evlenip çocuğa karışmışsın.

Şaka uyuz şaka iyi ki de evlenmişsin,
Evlenmiş çoluk çocuğa karışmışsın,
Saadeti bulmuş mutluluğa ermişsin
Allah yuvanı korusun mutluluk versin.

İbrahim Akbaş
03 11 2011
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Denizi Sevdim Başkasını Değil

Ben denizi sevdim deniz gözlüyü değil,
Denizi sevdim denizde  yüzmeyi değil,
Denizi sevdim sahilinde yürümeyi değil
Kara gözlü denizi sevdim başkasını değil.

Dağları sevdim dağlarda yaşamayı değil,
Dağları sevdim onu kaplayan bulutları değil,
Dağları sevdim dağda ceylan avlamayı değil
Kara gözlü denizi sevdim başkasını değil.

Bağları sevdim bağda üzüm yemeği değil,
Bağları sevdim yeşilinde kaybolmayı değil,
Yeşil bağları sevdim yem yeşil gözlüyü değil
Kara gözlü denizi sevdim başkasını değil.

kömür gözleri sevdim deniz gözleri değil,
Esmer tenliyi sevdim beyaz tenliyi değil,
Ben sevdiğimi sevdim beni seveni değil
Ben ilk aşkımı sevdim sonradan geleni değil.

İbrahim Akbaş
13:57 01.02.2013
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Derdim çok

Bak şu kızın kolu boş,
Sevdalıysan ona koş,
Hak’tan inancın olsun
Öpmesi her şeyden hoş.

Ben susuzum karnım tok,
Sevdalıyım derdim çok,
Ben o kıza koşamam
Çünkü onda gönlüm yok.

Âşık olsam giderdim,
Eşlik bile ederdim,
Şu zavallı canımı
Ona feda ederdim.

    İbrahim Akbaş
  20 07 1989 perş.(1)
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Dert

Derdim çoktur anladım,
Bundan kalmadı halim,
Dertler çoğaldı diye
Gün boyunca ağladım.

Özlem çile çoğaldı,
İbrahim yalnız kaldı,
Ne yazık ki zavallı
Kendini çöle saldı.

Bu dünya böyle geçer,
Dertli olan dert çeker,
Bu dünya fani dünya
Üzülme gelip geçer.

      İbrahim Akbaş
  28 05 1989 pazar (2)
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Dertliyim

Kız gel saçımı tara,
Vereyim derde ara,
Bir köşeye çekilip
Yakayım bir sigara.

Çoktur derdim dertliyim,
Doğuştan kederliyim,
Bu çekilmez dertlere
Biraz son vermeliyim.

           İbrahim Akbaş
       27 06 1989 salı (2)
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Derya Ören 1

Derya Ören çok yaşa,
Yaşa sen paşa paşa,
On yedi ocak günü
Bastın yeni bir yaşa.

Suçatı köyün gülü,
Malatyanın sümbülü,
Doğdun geldin dünyaya
On yedi ocak günü.

Malatyada doğmuşsun,
Arkadaşım olmuşsun,
On yedi ocak günü
İyi ki de doğmuşsun.

Yüreğin neşe dolsun,
Yüzün gülsün şen olsun,
On yedi ocak günü
Yaş günün kutlu olsun.

İbrahim Akbaş
17 12 2010 (2) Cuma
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Derya Ören 2

Bu gün on yedi ocak,
Yaş pasta yapılacak,
Derya meşgul olacak
Kalbi Huzur dolacak.

Derya Örende bıçak,
Pastaya batıracak,
Dilim dilim yapacak
Tabaklara koyacak.

Batan güneşin doğsun,
Doğsun yüzüne vursun,
Yüzün mutluluk bulsun
Günün mübarek olsun.

İbrahim Akbaş
29.11.2011
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Derya Ören 3

Bu sene de geldi çattı ocak ayın on yedisi,
Doğum yeri Malatya'nın Doğanşehir ilçesi,
Doğmuş iyiki de doğmuş Suçatının perisi
Doğum günü kutlu olsun Derya Örenin.

Üzgünüm hazır değil ne şiir ne hediyesi,
Farkındayım üzgünüm kötü oldu böylesi,
Derya Ören mutlu olsun hikayedir gerisi
Doğum günü kutlu olsun Derya Örenin.

İbrahim Akbaş
16:10 17.01.2013
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Dikkat!

Çıkacaksan direğe,
Gayret et düşmemeye,
Çok emin olmalısın
Faz hattını kesmeye.

Hiç hatayı affetmez,
Nerden çarpar bilinmez,
Her tarafın lastikse
Sana bir şey edemez

Pensen lastikli olsun,
Kalem kontrollü olsun,
Direğe çıkacaksan
Sekiler sağlam olsun.

     İbrahim Akbaş
 18.05.1989 perş.(2)
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Dilara gülmüyor

Arkadaşımın adı Dilara,
Yüreğinde kalmış yara,
Gülse eğlense coşsa da
Kapanmıyor eski yara.

Gözler kahve kaşlar kara,
Umurunda mı sanki para,
Gülse eğlense coşsa da
Dilara’mın bahtı kara.

Gece gündüz çalışıyor,
Gözüne uyku girmiyor,
Gülse eğlense coşsa da
Belli ki içi kan ağlıyor.

İbrahim Akbaş
09:55 22.03.2012
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Dileğimiz

Allah'tan dileğimiz,
Bir gün yavrumuz olur,
Adına Özgür deriz
Salih bir evlat olur.

Allah'tan dileğimiz,
Bir gün kızımız olur,
Adına Özlem deriz
Helal süt emmiş olur.

Allah’tan dileğimiz,
Sağlıklı iki yavru,
Verir bize Rabbimiz
Getirirler uğuru.

Allah'tan dileğimiz,
Bir birimizden bizi,
Bıktırmayıp ayırmaz
Hep korur ikimizi.

  İbrahim Akbaş
25.04.1993 pazar(1)

Yer. Yazı: Karanfil Elektrik
(Elektrik Kursun 2.Haftası)
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Doğdum büyüdüm ne anladım

Anlıyorum ki yaşlandım geçiyor ömrüm,
Artık imkansız diyemem ben özgürüm,
Böyle giderse yakında ben de ölürüm
Doğdum büyüdüm öleceğim ne anladım.

Ekmek elden su gölden gelir herşey boldu,
İyi gün görmeden yaşlandım sürem doldu,
Sürem doldu yüzüm buruştu rengim soldu
Doğdum büyüdüm öleceğim ne anladım.

Ne büyük hayallerle gelmiştim dünyaya,
Dünya dar gelmişti daha çıkacaktım aya,
Geç kaldığımı anladım bakınca aynaya
Doğdum büyüdüm öleceğim ne anladım.

İbrahim Akbaş
11:34 24.09.2012
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Doğru ol yanlış yapma

Ey arkadaşım yanlış yapma,
Ölçülü konuş vitesten atma,
Ağrımayan başına iş açma
Yalan dolan hepsi saçma.

Dinle çok dinle ama az konuş,
Sus başkasından gelsin sunuş,
Haklı ol senden gelsin vuruş
Dik dur millet görsün duruş.

Doğru konuş yüzün kızarmasın,
Düzgün otur yerin sarsılmasın,
İyi dinle yanlış duyulmasın
Gerçekçi ol dilin tutulmasın.

Doğru ol sakın haddini aşma,
Sen sen ol doğruluktan şaşma,
Yanlış yapma yalana bulaşma
Sabret sabırlı ol sabır taşma.

Doğru ile yanlışı iyi ayıkla,
Yanlışı unut doğruyu sayıkla,
Harama dokunma helâlı tıkla
Zararlıyı gizle yararlıyı açıkla.

İbrahim Akbaş
0312 2011

İbrahim Akbaş 1
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Doğuda Sel 2006

Hava soğuk kar yağıyor,
Yağmur doğuyu vuruyor,
Çınar Bismil su altında
Canlar selde kayboluyor.

Güneydoğuya sel vurdu,
Harap etti yeri yurdu,
Beş yüz hayvan telef oldu
Nice insanlar boğuldu.

Sekiz insan kayıp oldu,
0n ikisi de boğuldu,
Batman ilin dört beş köyü
Çöktü gitti harap oldu.

Beş gün önce yağmur geldi,
Sanki gökyüzü delindi,
Acımadı yıktı geçti
Artık beni tanı dedi.

İbrahim Akbaş
04 11 2006 Cumartesi (3)

İbrahim Akbaş 1
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Doğum günü

Doğum günüdür bu gün,
Çal oynayın üç öğün,
İbo’nun doğum günü
Güzeldir sanki düğün.

Günlerden bu gün mühim,
Çünkü doğmuş İbrahim,
Şer günü böyle olsun
Ya rahman u ya rahim.

On yedi yıl evvelki,
Dokuz yüz yetmiş iki,
Doğmuş bize İbrahim
Mayıs ayın yirmisi.

İbrahim Akbaş
20.05.1989C.tesi (2)

İbrahim Akbaş 1
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Doktor (hekim )

Hekimim hekimciğim
Söyle ölecek miyim?
Ölmeden ben o yari
Daha görecek miyim?

Duacıyım ben sana,
Şöyle iyi bak bana,
Bana şifa bulursan
Köle olurum sana.

İbrahim Akbaş
19 06 1989.p.tesi (4)

İbrahim Akbaş 1
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Dost Ağacı

Sohbette bazen tatlı bazen acı,
Gırgır şamata eğlence aracı,
Sevgide kaynaşmanın tek ilacı
Dostluk grubu adı dost ağacı.

İbrahim Akbaş
09:15 22.02.2012

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dost edindim

Yavuz Niyazi Yunus Necati Şahin İlhan,
Murat Mehmet Ramazan Vehbi İhsan,
Volkan Yaşar Ali Şehmus Aziz Hasan
Abdurrahim Zahir Sabri Barbarostan.

Veysi Memo Eşref Aziz Hamit Ayhan,
Malatyalı Hamit Fırat Murat Selman,
İki hoca Savaş Felemez Fiesta Adnan
Hakan Kanber Yahya Nuri Alpaklardan.

Ömer Zaza Mesut Mehmet Mardinli,
Aziz Adem Eyüp Mehmet Sait Derdili,
Selami Nihat Cengiz Hüseyin Derikli
İsa Şirin Zekeriya Özlem Aladağdan.

İbrahim Akbaş
12:52 07.10.2012

İbrahim Akbaş 1
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Dostun Dostuyum

Amacım sizlere yardım etmek,
Siz sevdiklerimi kaybetmemek,
Zor gününüzde kanat germek
Ama ne acıdır ki anlayanım yok.

Dost için elimden geleni yapmak,
Ölünceye kadar yanınızda olmak,
Sizlerle gülmek sizlerle ağlamak
Ama ne acıdır ki anlayanım yok.

Dost isem acı söylerim kızmayın,
Hemen ölüm fermanımı yazmayın,
Yargısız infazla beni ipe salmayın
Dostun dostuyum bunu unutmayın.

İbrahim Akbaş
11:34 02.05.2012

İbrahim Akbaş 1
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Dostun Kalbi

Grup açtık dostun kalbi,
Yöneten Hürmüs Miharbi,
Biri akıl küpü biri zır deli
Açık sözlü ikisi de harbi.

İbrahim Akbaş
12:25 12.10.2013

İbrahim Akbaş 1
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Doyamadım Sevgilim

Seninle geçirdiğim güzel seneleri,
Koynunda geçirdiğim sıcak geceleri,
Arada bir getirdiğin güzel çiçekleri
Özledim doyamadım inan sevgilim.

Dudaklarıma can veren dudaklarını,
Sıcacık tombul tombul yanaklarını,
Avuçlarımda sıktığım parmaklarını
Özledim doyamadım inan sevgilim.

Yağmurda bana şemsiye tutuşunu,
Bana sarf ettiğin paranın kuruşunu,
Her kötü günde yanımda oluşunu
Özledim doyamadım inan sevgilim.

İbrahim Akbaş
20:48 10 05 2012

İbrahim Akbaş 1
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Dönemin Polisleri

Dönemin polisleri,
Kabarmış göğüsleri,
Ellerinde tam yetki
Vuruyor sivilleri.

Geçebilse dişleri,
Kaparlar girişleri,
Bellerinde silahlar
Vurup kırmak işleri.

Çelik yelek giyerler,
Kamaları bilerler,
Tam teçhizat kuşanır
Meydanlara inerler.

Sorup bilip bilmeden,
Çocuk yaşlı demeden,
Kurşuna dizer olmuş
Hiç merhamet etmeden.

Batsın böylesi düzen,
Bu ne biçim bir özen,
Hiç mi kalmadı bizde
Bu sorunu tam çözen.

İbrahim Akbaş
16:50 12.09.2013

İbrahim Akbaş 1
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Dualı Şiir

Allahın izniyle bir gün benimde yüzüm gülecek,
Dertlerim unutulur hayallerim gerçekleşecek,
Peşimdeki yoksulluk yakamı bırakıp gidecek
Yerine neşe huzur sağlık ve bereket gelecek.
                                İnşallah

                            İbrahim Akbaş
                     12 07 2001 perş.(1)
               YER: Ritim Elektronik Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Dur gitme

Yeşil sarı beyazım,
Hazan bahar kış yazım,
Yanık çalmadan sazım
Vazgeç gitme papatyam.

Papatyam bahar gözlüm,
Yalansız doğru sözlüm,
Yokluğu ateş közlüm
Bırakıp gitme beni.

Dağ ceylanım İzmirlim,
Sır gibi saklı gizlim,
Dünya tatlısı kızlım
Dur gitme bahar gözlüm.

Sesine alıştığım,
Koluna yakıştığım,
Bir küs bir barıştığım
Dur gitme dağ ceylanım.

İbrahim Akbaş
19 11 2016
Yaz Yer: Öncel Nakış

İbrahim Akbaş 1
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Duy sesimi

Akşam oldu uykum yok, bekliyorum seni,
Yalnızım yalnızlıktan yedim kendi kendimi,
Renklendirmedin bir kez olsun bu gecemi,
Ey gönlümün sultanı bu bedenin bir tanesi,
Duy duy sesimi anla beni seviyorum seni.

Ne olur yalnızım gel bana yalvarıyorum,
Elimden resmini bir türlü atamıyorum,
Rabbim büyük, değip ümidimi kesmiyorum,
Ölmeden seveceksin diye hep bekliyorum
Bekliyorum bekliyorum yine bekliyorum.

İbrahim Akbaş
07 05 2010 (1)Cuma
YER: Günay taksi

İbrahim Akbaş 1
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Düğün 1

Pazartesi temizlik,
Salı günü çeyizlik,
Çarşambaya güzellik
Perşembe düğün müzik.

   İbrahim Akbaş
 02.06.1989 cuma

İbrahim Akbaş 1
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Düğün 2

Bugün neşeli gündür,
Çünkü adı düğündür,
Hey damadı sevenler
Damadınızı güldür.

Geliyor arabalar,
Karşılayın dostlar,
Kızın ana babası
Belki de ağlıyorlar.

Boş verin ağlasınlar,
Davullar patlasınlar,
Düğüne neşe katın
Damadı seven dostlar.

Gelin yere inmiyor,
Yüz bin lira istiyor,
Bu hesabı soracak
Damat damda bekliyor.

 İbrahim Akbaş
20 06 1989 salı (1)
Yer: Acar köyü Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Düğünde ben yoktum

Dün gece düğün vardı o düğünde ben yoktum,
Dayılarımın bir çoğu düğündeydi ben yoktum,
Özlediğim insanlar vardı yine ben yoktum
Ne oldu bize hani candık ciğerdik ne oldu bize.

Can ciğer olduğumuz akrabalar vardı,
Beraber büyüdüğümüz canlarım vardı,
Dayı yeğen abla kardeş herkes vardı
Özlediğim insanlar vardı ama ben yoktum.

Düğüne gitmek tek amacım değildi benim,
Coşkuyu heyecanı yaşamak değildi niyetim,
Felekten bir gece çalmak değildi derdim
Yalan edemem orada olmak isterdim.

Davetli dostları şöyle uzaktan seyretmek,
Yolda geçerken tesadüfen göz göze gelmek,
Ya da geldiklerini başkalarından öğrenmek
Doğrusu üzüyor beni yalan edemem dostlar.

İbrahim Akbaş
10:29 23.04.2012

İbrahim Akbaş 1
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Düğünde oynayan kız

Karşı köyde bir düğün var,
O düğünde bir kız oynar,
Onu gören yiğit ise
Damarında kanı donar.

O kız halayın başında,
Al yazması var başında,
Ergenliğe yeni girmiş
Henüz on on beş yaşında.

Seri oynar göbek atar,
İzleyenler yere batar,
Onu gören çoban olsa
Düşünmeden sürü satar.

İbrahim Akbaş
11:26 08.10.2013

İbrahim Akbaş 1
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Dün mahsur kalmıştık iş yerinde

Pazartesi mahsur kalmıştım iş yerinde,
Çarşamba günü mahsur kaldım evimde,
Cuma günü ne olacak korkusu var içimde
İmkanları kullandım imkan kalmadı elimde.

Nurinin annesi vefat etmiş şimdi yasta,
Mesut yolcu Eşref kayıp çocuğu hasta,
Kar yağıyor hava soğuk su donuyor tasta
Elimdeki sağlam şoför Memo zaza fiesta.

İbrahim Akbaş
09:39 02.02.2012

İbrahim Akbaş 1
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Dünya 1

Dünya dünya güzel dünya,
Dünya değil sanki rüya,
Her tarafın güzel dolu
Güzel tarafında buya.

Zenginlere hep sen varsın,
Fakirlere hepten darsın,
Seni seviyorum ama
Bir güzelsin bir zindansın.

Dünyam sen cennet olsaydın,
Fakire de bir baksaydın,
Fakirlerin aç gözünü
Biraz olsun doyursaydın.

         İbrahim Akbaş
         26 04 2004 perş.(1)
      Saat 13:00/14:00 arası
Yaz.Yer:Yıldırım Elektronik

İbrahim Akbaş 1
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Dünya 2

Dünya gelip geçicidir,
Durmuyor hep gezicidir,
Kardeş kardeşi eziyor
Neden böyle ezicidir.

Doğar doğmaz ağlamışım,
Dünyaya ısınmamışım,
Bir gün gelir ezer diye
Bu dünyayı sevmemişim.

Yaşlandım yaşım otuz beş,
Yine yüreğimde ateş,
Felek durmadan vuruyor
Bize acımıyor kardeş.

İbrahim Akbaş
22 09 2006 Cuma (2)

İbrahim Akbaş 1
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Dünya Devlere Kurulmuş

Dünya malı elin kiri,
Sahip olan kalır diri,
Barındırmıyor fakiri.
Dünya devlere kurulmuş

Devlerin cepleri dolmuş,
Fakire musallat olmuş
Dünya böyle düzen bulmuş.
Dünya devlere kurulmuş

Gücü olan yükseliyor,
Hazır lokmaya konuyor,
Paraya para katıyor.
Dünya devlere kurulmuş

Fakiri sinek avlıyor,
Açlıktan ağzı kokuyor,
Devler git gide büyüyor
Dünya devlere kurulmuş

İbrahim Akbaş
14 07 2006 cuma (1)

İbrahim Akbaş 1
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Düşenin Dostu Olmaz

Düşenin dostu olmaz,
Bir düşsen kimse bakmaz,
Yerler de sürünsen de
Elinden tutan olmaz.

Her güleni dost sanma,
Gelip gidene kanma,
Düşenin dostu olmaz
Bunu aklından atma.

Malın var karnın toktur,
Selam verenin çoktur,
Gün gelir de düşersen
Anlarsın ki dost yoktur.

Bir gün çark durabilir,
Servetin gidebilir,
Senin o dost dediğin
Arkandan vurabilir.

İbrahim Akbaş
22 09 2006 Cuma (1)

İbrahim Akbaş 1
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Düşünme

Dalma böyle uzaklara,
Düşünceye ver bir ara,
Elbet bir gün gelir para
Yosun gözlü sen ağlama.

Düşünme yosun aynalı,
Elin kiri dünya malı,
Para etmez saray yalı
Sen ağlama reyhan dalı.

Özlem bacı sen ağlama,
Üstünü siyah bağlama,
Al eline bir bağlama
Türkü söyle gül ağlama.

Sen ağlarsan üzülürüm,
Kara kara düşünürüm,
Yenilirsen ben ölürüm
Başarırsan övünürüm.

Sorunların çözülecek,
Herşey yoluna girecek,
Yüzüne neşe gelecek
Gelecek kesin gelecek.

İbrahim Akbaş
10:10 16.01.2012

İbrahim Akbaş 1
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Düzce Saçmalıpınar

Ergün teyze Gönül abla,
Özlem bacı Kezban abla,
Gönülleri birer ayna
Teşekkürler hepinize.

Teşekkürler bizden size,
Tam değer verdiniz bize,
Minnettarız bizler size
Teşekkürler hepinize.

Güzel Bıçkı mahallesi,
Saçmalıpınar bölgesi,
Yem yeşil olmaz böylesi
Teşekkürler hepinize.

İbrahim Akbaş
10.06.2012
Yaz Yer: Düzce

İbrahim Akbaş 1
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Efe Taksi ilerledi

Efede işler yoğunlaştı,
Sınırını çoktan aştı,
İşler doruğa ulaştı
Efe yolun açık olsun.

Ortalama otuz oldu,
Siftahsızlık sonu buldu,
İşler rayına oturdu
Şükür rayına oturdu.

Olmaz diyenler yanıldı,
Çetin günler atlatıldı,
Efenin adı yayıldı
Duyan baygın ayıldı.

Altı aylık bir işyeri,
Bu gün değil dünden beri,
Karşılar oldu tüm gideri
İlerledi dönmez geri.

Tatil izin bilemedik,
İşi boşa bırakmadık,
Oturmayı hiç sevmedik
Günden güne ilerledik.

Bir sevindik bir gerildik,
Bağlandık devam dedik,
Bazen aç bazen az yedik
Düştük kalktık pes etmedik.

Çaresiz günler yaşadık,
Bazen ensemizi kaşıdık,
Umudumuzu yitirmedik
İşte bu günlere taşıdık.

İbrahim Akbaş
07 02 2011

İbrahim Akbaş 1
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Efe Taksi kapanıyor

Ne de güzel günler gördük,
Hem üzüldük hemi güldük,
Kapanması hoş olmadı
Onunla nice dost gördük.

İki yıldır beraberiz,
Bizler bizi çok severiz,
Öyle günler geçirdik ki
Gün gelecek çok özleriz.

Efe sana emek verdik,
Yıkılmadık devam dedik,
Ta ki son yasa çıkınca
Buraya kadarmış dedik.

Efe taksi kapanıyor,
Güzel ortam dağılıyor,
Bu sıcacık ortamımız
Bu günlerde son buluyor.

Keşke yasa çıkmasaydı,
Şoförler dağılmasaydı,
Bu durak kapanmasaydı
Varsın yerinde saysaydı.

İşsizliğe yanmıyorum,
Dostlarıma yanıyorum,
Bunca sene harcadığım
Emeğime acıyorum.

İbrahim Akbaş
08:14 28.05.2012

İbrahim Akbaş 1
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Efe Taksinin Tembel Elemenaları

Geceden kalma izmarit dolusu kül tablaları,
Sağda solda ortalıkta kalan çay bardakları,
Sehpalarda geceden kalma yemek artıkları
Bu ne hal ey efe taksinin tembel elemanları.

Televizyonun ekranına bir karış toz dolmuş,
Lavabonun beyazı pislikten kap kara olmuş,
Arka taraf çöplükten adım atılmaz olmuş
Bu ne hal ey efe taksinin tembel elemanları.

Tuvaletin lambası yanmış karanlıkta kalmış,
Ömer abinin mutfağında bulaşıklar yığılmış,
Çöpler dolmuş soğan kokusu etrafa yayılmış
Bu ne hal ey efe taksinin tembel elemanları.

Memo iyi çek pas çekiyor diye çek pas başında,
Afyonu patlamamış diye Eyüp sehpa başında,
Kurnaz Fiesta ile Ramazan müşteride işbaşında
Bu ne hal ey efe taksinin tembel elemanları.

Tembel diyorum ama aralarında ben de varım,
Sütten çıkmış ak kaşık değilim bunu anlarım,
Benim görevim sadece olup bitenleri yazarım
Bu ne hal ey efe taksinin tembel elemanları.

İbrahim Akbaş
10:13 10.01.2012

İbrahim Akbaş 1
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Ekip İnşaat Pazar Ve Bianco Ustaları

Ekip inşaatın kapı mutfak işlerini almıştık,
Pazar günü iş bitecek diye karar kılmıştık,
Mehmet usta yan çizmiş çamura batmıştık
Bunlar mazeret sayılmaz bitmeliydi pazara.

Türkay bakın dedi kiraz mobilyadan Murat’ı,
Joker usta bizim amcaoğlu az şermoki Fırat’ı,
Bir de bize yardım edecek Mesut ile Vedat’ı
Getirirsek belki biter işimiz kalmaz pazara.

Akşamüstü geldi bizim Murat ile Fırat ustalar,
Ustalar ki ne ustalar ellerinde koca çantalar,
Çantalarda çeşit çeşit takım şarjlı matkaplar
Matkaplar da kar etmedi yine kaldık pazara.

Murat usta uzmandı çekinmedi besmele çekti,
Fırat acemiydi şermokiydi el sürmedi seyretti,
Bunu Özlem Türkay hatta Giyas bile fark etti
Fark etmemiz kar etmedi yine kaldık pazara.

Önce Fırat acemi diye tezgâhı yakındı kapıya,
Üç gün sonra Fırat usta başladı şov yapmaya,
Hiç korkmadan Murat ustasına kafa tutmaya
Kafa tuttu tutmasına lakin yine kaldık pazara.

Fırat usta dört elle sarıldı işe fırtına gibi esti,
Ter içinde kaldı nazar değdi parmağı kesti,
Kesilen parmağı modülde kaldı kırıldı testi
Parmak gitti iş bitmedi yine kaldık pazara.

Bir ara bizim şermoki Fırat usta çıktı dışarı,
Karanlığa aldırmadan yürüdü bozdu ayarı,
Sıkıştı bodruma indi suladı kuruyan duvarı
Duvar da güçlendi iş bitmedi kaldık pazara.

Murat usta kendi halinde az ve öz konuşurdu,
Türkay Fırat güler çalışır Murat ile vuruşurdu,
Özlem masumdu gülmez Murat ile uyuşurdu
Her ne kadar uyuşsak da yine kaldık pazara.

Toplama işi bitince Fırat usta işimiz bitti sandı,
Murat ustayı yolladı kendisi gitti eve kapandı,
Elimizde emektar Yılmaz, Murat ustalar kaldı
Fırat ustasız iş biter mi bak yine kaldık pazara.

Emektarlarımız Yılmaz Murat Fırat ustalardan,
Çay molası ile ustalara destek çıkan Giyastan,
Ekip inşaatın ekibinde adı geçen yer alandan
Allah razı olsun yardım eden tüm dostlardan.

İbrahim Akbaş
19:29 21.09.2013
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Yaz Yer: Bianco Parseller Avcılar İstanbul
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El ne yapsın

İradenle ona buna koşuyorsan,
Tel veriyor kameranı açıyorsan,
Aç aç yapıp çırılçıplak oynuyorsan
El ne yapsın bunu kendin yapıyorsan.

Sen istedin arzuladın girdin kanımıza,
Sevdik inandık güvendik aldık yanımıza,
Sırdaş ettik bir dost bildik aldık aramıza
Acımadın vicdansızca leke sürdün alnımıza.

Utanmadan yalan dolan uydurdunuz,
El altından başka aşka soyundunuz,
Nice günahsızı yerden yere vurdunuz
Bire bin ekleyip arkamızdan konuştunuz.

İbrahim Akbaş
13:55 28.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Elazığ Hazar

Hazara gel hazara,
Bizim arka pazara,
Gelirken dikkatli ol
Gelmeyesin nazara.

Gel bizim Elazığ’a,
Amade ol azığa,
Gelirken dikkatli gel
Yakın gitme kazığa.

Palu’ya gel Palu’ya,
Gel gir göle dal suya,
Hazar gölü mis kokar
Gerçektir sanma rüya.

İbrahim Akbaş
13:16 01.01.2013
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Elimde Değil

Ben de şu insanlar gibi,
Sevilip de sevilmemi,
Ağlamayıp hep gülmemi
İsterim elimde değil.

Haftada bir seni görmek,
Seninle gezmek eğlenmek,
Biran önce gelin etmek
İsterim elimde değil.

Sahillerde dolaşmayı,
Çimenlerde oturmayı,
Saçlarından okşamayı
İsterim elimde değil.

Cafelerde oturmayı,
Sen nescafe ben de çayı,
Beraber yudumlamayı
İsterim elimde değil.

   İbrahim Akbaş
  15 03 1990 perş.(2)
Yer: Ana Cad. Acar köyü arası
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Elin Oğlu Ellın

Ey elin oğlu Ellın,
Aldın ya bizden gelin,
Geline değse elin
Kırılacak o elin.

Gelin dürüst bir insan,
Rabbim eylemiş ihsan,
Birden fazla dil bilmez
Bildiği bir tek lisan.

Gelin çiçeğimizdir,
Yeri yüreğimizdir,
Kılına zarar gelse
İlk feda serimizdir.

İbrahim Akbaş
06 09 2016

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Emin'in Düğünü

Yirmi altı nisan cuma günü,
Olacak Emin yeğenin düğünü,
Kazanlarda pişecek üç öğünü
Ömür boyu mutluluklar yeğen.

Babam şimdiden memlekette,
Olması da gerekiyordu elbette,
Keramet var nikâh denen nimette
Mutlu evlilik bedel koca servete.

Gelin kızımız Adile damat Emin,
Eminim ve hem de edebilirim yemin,
Çocuklara çoktan hazırdı böyle zemin
Sevdaları aleniydi haberi vardı alemin.

 İbrahim Akbaş
20:10 09.04.2013
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En büyük hayalimdir

Dere kenarına oturup ayaklarımı suya batırmak,
Yeşil çimene sırt üstü uzanıp uzaklara dalmak,
Çocukluk yıllarımı gözümde canlandırmak
En büyük hayalimdir hiç aklımdan çıkmıyor.

Sevgilimle el ele yeşiller arasında koşup oynamak,
Çok uzaklardan demet demek kır çiçekleri toplamak,
Hafızamızı silip kendimizi hayat akışına bırakmak
En büyük hayalimdir hiç aklımdan çıkmıyor.

Sorumsuz başıboş bir çocuk gibi rahat davranmak,
Çamurda oynamak üstümüzü çamura boyamak,
Bir gün de olsa doyasıya çocukluğumuzu yaşamak
En büyük hayalimdir hiç aklımdan çıkmıyor.

Derenin bir kenarından diğer kenarına sıçramak,
Bazen tutturamayıp derede akan suya yuvarlanmak,
Cankurtaran olup birbirimizi kurtarmaya çalışmak
En büyük hayalimdir hiç aklımdan çıkmıyor.

Yeşillikler arasında oynarken uzaklaşıp kaybolmak,
Bulmak için avazımızın çıktığı kadar bağırmak,
Birbirimizi bulup birbirimize doyasıya sarılmak
En büyük hayalimdir hiç aklımdan çıkmıyor.

İbrahim Akbaş
05 02 2012
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Engelli olmasaydım

Engelli olmasaydım,
Kederli doğmasaydım,
Ateşte yanmasaydım
İş bulunurdu bana.

Engelli olmasaydım,
Kürekle çalışsaydım,
Veya usta olsaydım
İş bulunurdu bana.

Engelli olmasaydım,
Eriyip solmasaydım,
Hüzünle dolmasaydım
İş bulunurdu bana.

İbrahim Akbaş
20.08.1989 pazar(2)

İbrahim Akbaş 1
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Erika Düregger

Nisan ayın on yedisi,
Doğmuş Erika kedisi,
Yüreği sevda vadisi
Olmuş viyana Perisi.

Karaman lisesi talebesi,
Olmuş viyana ilin ahalisi,
Hastanenin tek gözdesi
Nam yapmış Erika perisi.

Hemşire kızın adı Erika,
İkamet ettiği yer viyana,
Üç dil konuşuyor ustaca
Almanca Türkçe Macarca.

İbrahim Akbaş
 05 12 2011

17 NİSAN ERİKA

Bu gün on yedi nisan,
Sevinsin bütün insan,
Doğmuş bizim hellocan
Doğum günü kutlu olsun.

İbrahim Akbaş
13:17 17.04.2012
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Erkek dediğin

Erkek dediğin bekâr ise etrafına bakmalı,
Bakışlarla güzel bekârları etkileyip yakmalı,
Bakmalı da dürüst olup terbiyesini takmalı
Erkek dediğin işte böyle delikanlı olmalı.

Evli ise yüz çevirip kardeş bacı saymalı,
Evliliği duyurmalı dünya âlem duymalı,
Gözü tok tokluğunu karısından doymalı
Erkek dediğin işte böyle dürüst olmalı.

Günde en az üç beş defa karısını öpmeli,
Karıcığım seviyorum baş tacımsın demeli,
Tadı tuzu olsun diye arada bir kavga etmeli
Erkek dediğin işte böyle karısını sevmeli.

Namazında niyazında edebiyle yaşamalı,
Eşi çocukları için gerekirse hamal olmalı,
Eşi muhtaç olmasın da ister giysin yamalı
Erkek dediğin işte böyle candan olmalı.

Erkek bayana baktıkça bacısı akla gelmeli,
Konuşması gerekirse konuşsun seviyeli,
Kadın anadır yardır bacıdır herkes bilmeli
Erkek dediğin kadınları bu şekilde sevmeli.

Kumar kaçamak yasak aşktan uzak durmalı,
Gönül defterine çelik kapı kilidinden vurmalı,
Adam gibi adam olup evde düzen kurmalı
Erkek dediğin işte böyle adam gibi adam olmalı.

İbrahim Akbaş
17:39 15.05.2013

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eski Dostlar

Gelin bir gece sahilde buluşalım,
Yüzelim gülelim mangal yapalım,
Sohbet edelim eski günleri analım
Şafak sökene kadar orada kalalım.

Hamit Murat Ömer Mehmet Sabri,
Mesut Ramazan Memo Eyüp Nuri,
Biliyorum eski günler gelmez geri
Sermayemiz dostluğu analım bari.

Eski dostlar gelin toplanalım bir ara,
Bu dostluk sürsün atmayalım kenara,
Bir sahile gidip yakalım mangal ızgara
Olalım şen şakrak olsun gırgır makara.

Hava güzel deniz sahil oh ne manzara,
Yüzün dalın çıkın girin sıcak kumlara,
Temiz hava alın dinlenin dalın ufuklara
İsterseniz hayal kurun gidin uzaklara.

İbrahim Akbaş
14:15 11.10.2012
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Eski Günler

Hani ben de bir insandım,
Toplumlarda ben de vardım,
Nerde kaldı eski günler
Yeni gün de çok yıprandım.

Ben hayatın sefasını,
Çektim attım havasını,
Nerde kaldı eski günler
Çekiyorum cezasını.

Modernliği sevemedim,
Bu günlerde gülemedim,
Nerde kaldı eski günler
Böyle olsun istemedim.

İbrahim Akbaş
25 09 2006 P.TESİ
SAHUR: Saat:04:56
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Eski Günlerim

Ben köyümde yaşıyordum,
Sorumluluk taşıyordum,
Aş peşinde koşuyordum
Hani o eski günlerim.

Mardin de dostlarım vardı,
Gelen geçen el sallardı,
Ya da gelir hal sorardı
Hani o eski günlerim.

Sabahları işimdeydim,
Geceleri evimdeydim,
Çocuklarla birlikteydim
Hani o eski günlerim.

Açtım ama kalbim toktu,
Hakka şükür derdim yoktu,
Etrafımda dostum çoktu
Hani o eski günlerim.

İbrahim Akbaş
 29 10 2006 Pazar  (1)
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Eski Köy Düğünleri

Güzelim köylerde düğün dernekler kurulur,
Düğünlerde delilo halay çekilir neşe bulunur,
Yemekler pişirilir uzun uzun sofralar kurulur
Servis yapılır ardından herkes yemeğe oturulur.

Bir kaç tane ibrik ağzına kadar su doldurulur,
Üç beş gencin elinde havlular ayakta durulur,
Boşalan yemek tabakları yeniden doldurulur
Bu yemeğe mevlit denir tüm köylüyü doyurur.

Yemekten sonra konvoy için toplanır arabalar,
Kuşaklarla süslenir arabalar rengârenk olurlar,
Gelin arabası önde diğerleri peşinde yer alırlar
Melodik korna sesleriyle araçlar yola koyulurlar.

Bir grup genç düğün konvoyun yolunu keser,
Adettendir gelinin kayınbabasından para ister,
Parayı alan grup yolu açar ve hayırlı olsun der
Yol açılır düğün konvoyu yoluna devam eder.

Gelin gelir kapıda testiyi yere vurarak kırar,
Kırılır testi dağılır içindeki şekerlerle paralar,
Hücum ederek toplamaya çalışırlar çocuklar
İşte o an tehlike baş gösterir patlatılır silahlar.

O gün kazasız belasız selametle biterse düğün,
Tüm bayanlar toplanır sabahiye olur ertesi gün,
Sabah öğle akşam yemek olur toplam üç öğün
Gelin güvey tebrik edilir ve böylece biter düğün.

İbrahim Akbaş
21 11 2010
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Eşim Başkadır

Anacığım sen anamsın,
Babacığım sen babamsın,
yavrucuğum sen canımsın
Lakin eşim bir başkadır.

Amcacığım sen amcamsın,
Dayıcığım sen dayımsın,
Abiciğim sen abimsin
Lakin eşim bir başkadır.

Halacığım sen halamsın,
Teyzeciğim sen teyzemsin,
Ablacığım sen ablamsın
Lakin eşim bir başkadır.

Dedeciğim sen dedemsin,
Nineciğim sen ninemsin,
Yalanım yok herkes bilsin
Benim eşim bir başkadır.

İbrahim Akbaş 1
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Eşim ol

Hey kız baksana,
Âşık olmuşum sana,
Eğer sende âşıksan
Ses ver koşayım sana.

Güzel desem güzelsin,
Çirkinleri ezersin,
Neden beni sevmeyip
Yalnızlığı seversin.

Gel güzelim gel bana,
Kurban olayım sana,
Yalnızım eşim ol ki
Sarılayım boynuna.

   İbrahim Akbaş
 23 06 1989 cuma (1)
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Eşlerini Aldatan Erkekler

Ey cinsiyetinde erkek yazan bazı kendini bilmezler,
Ey gül gibi nikahlı eşlerini aldatan kıymet bilmezler,
Ey kör gözleri manitasından başkasını görmezler
Manita dedikleriniz kullanıyor sizi uyanın öküzler.

Bir eş neyinize yetmiyor beyinsiz kafalı yeşil pırasa,
Bu hakkı kimden alıyorsunuz var mı böyle bir yasa,
Vazgeçin yanlışlardasınız bak söylüyorum basa basa
Devam ederseniz gün gelir kafanızdan yersiniz asa.

Eşinizi aldattığınız sürece şen olmaz gülmezsiniz
Ama ve lakin pişman olur da yuvanıza dönerseniz
İhmal ettiğiniz eşinizi manitanız kadar severseniz
Gün gelir mutlaka mutlu olur doyasıya gülersiniz

Hangi kitap hem eş hem manita yazar söyler misiniz,
Yazanı görmedim gördüğünüze yemin eder misiniz,
Bir de aksini düşünün siz olsanız kabul eder misiniz
Yanlışı yapan siz değil de karınız olsa affeder misiniz.

  İbrahim Akbaş
  28.08.2012  SAAT:16:03
Yaz yer: Bianco Avcılar inşaat halindeyken
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Et tırnaktan ayrılmaz

Geçmişteki savaşlarda beraber savaşmışsak,
Van Marmara depremine beraber koşmuşsak,
Kötü günde acılarımızı kardeşçe paylaşmışsak
Et tırnaktan ayrılmaz Türk Kürt kardeş demektir.

Van Erciş tabanlı depreminde acılar paylaşıldıysa,
On dokuz Kanal birlik olup yardıma çağrı yapıldıysa,
Bu sayede tarihte ilk defa rekor yardım toplandıysa
Et tırnaktan ayrılmaz Türk Kürt kardeş demektir.

Türk evladı asker olup Kürt anasını koruyorsa,
Kürt evladı asker olup Türk bacısını koruyorsa,
Türk kürdün acısına Kürt Türkün acısına ağlıyorsa
Et tırnaktan ayrılmaz Türk Kürt kardeş demektir.

Türk evladı asker olup doğu güneydoğuyu koruyorsa
Kürt evladı asker olup Karadeniz Marmarayı koruyorsa
Türk kürdün acısına Kürt de Türkün acısına ağlıyorsa
Et tırnaktan ayrılmaz Türk Kürt kardeş demektir.

Türk Kürt Laz Çerkez Gürcü hep beraber yaşamışsa,
Çanakkale savaşında düşmana karşı cephe almışsa,
El ele vererek vatanı düşman işgalinden kurtarmışsa
Et tırnaktan ayrılmaz Türk Kürt kardeş demektir.

İbrahim Akbaş
27 10 2011
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Ettiğini Bulacaksın

Sen hep toksun ben hep acım,
Sen gezersin ben muhtacım,
İyi günde bir yabancı
Kötü günde bir aracım.

Diliyorum gün gelecek,
Saltanatın devrilecek,
Gülen yüzün gülmeyecek
Eşin fayda etmeyecek.

Ettiklerin son bulacak,
Ettiğin kâr kalmayacak,
İçime koyduğun dertler
Gelip kalbine konacak.

Ettiğini bulacaksın,
Sevgiyi unutacaksın,
Eşinden azar işitip
Günden güne solacaksın.

İbrahim Akbaş
05 06 2007 Salı (2)
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Evli bayan

Evli bir bayan açmışsa iffetini,
Her isteyene vermişse bedenini,
Birçok kişiye koklatmışsa tenini
At gitsin say yetmiş yedi sülalesini.

Evli bayan aldatmışsa kocasını,
Aşağılayıp çizdirmişse façasını,
Gitmek için sıvamışsa paçasını
Bırak gitsin at başına bohçasını.

Evli bayan kaybetmişse arını,
Hiçe saymış yok etmişse varını,
Unutmuşsa dünü bu gün yarını
Defet gitsin çekemezsin kahrını.

İbrahim Akbaş
16:42 02.05.2013
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Evli Sevmemeli

Evli sabah işine akşam evine gitmeli,
Aşkı bırakmalı sadece eşini sevmeli,
Yasak aşkı meşki kökünden bitirmeli
Evli sevmemeli eşine sadık kalmalı.

Gözü dışarılarda olanın huzuru kaçar,
Düşünür dalar geceleri uykusu kaçar,
Terör estirir etrafa huzursuzluk saçar
Evli sevmemeli eşine sadık kalmalı.

Sağlam temel evliliktir herkes bilmeli,
Hem sağlam hem kutsal hem değerli,
Çıkarsa bir sorun halletmeyi bilmeli
Evli sevmemeli eşine sadık kalmalı.

Evli evlenirken tercihini yapmış olmalı,
Söz kesmeden ince eleyip sık dokumalı,
Nikâh kıyıldıysa helaline sadık kalmalı
Evli sevmemeli eşine sadık kalmalı.

İbrahim Akbaş
20:30 29.02.2012
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Evliler de aşık olabiliyormuş

Evliydim âşık olmakla hata ettim biliyorum,
Bu durum üzüyor beni tasvip etmiyorum,
Evliler bir daha âşık olmaz diye biliyordum
Ama yanılmışım evlilerde âşık olabiliyormuş.

Saçlarım ağardı yaşım otuzla kırk arası oldu,
Çocuklarım oldu büyüdü koca adamlar oldu,
Bir daha âşık olmam diyordum, bana ne oldu
Ama yanılmışım evlilerde âşık olabiliyormuş.

Evlilerin gönül sayfası kapanmış biliyordum,
Kapanmış sayfa bir daha açılmaz diyordum,
Açılsa da etki etmez, acı vermez sanıyordum
Ama yanılmışım evlilerde âşık olabiliyormuş.

Evliydim diye her yere girip çıkabiliyordum,
Güzeller etki etmez diye kendime inanıyordum,
Güzeli gördükçe, sözde öylesine dikizliyordum
Ama yanılmışım evlilerde âşık olabiliyormuş.

Mutluydum mutluluğum daim sanıyordum,
Kendime güveniyordum korunmuyordum,
Nasılsa ihtiyacım yok diye önemsemiyordum
Ama yanılmışım evlilerde âşık olabiliyormuş.

İbrahim Akbaş
19 10 2010 Salı (1)
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Evliyken aşık olmak mı asla

Evlendim evliyim çok şükür ben mutluyum,
Eşimle aram çok güzel geleceğe umutluyum,
Eşim bana ben eşime son derece uyumluyum
Eviyken âşık olmak mı asla istemem kalsın.

Bu yaşımdan sonra evlilik bana haram olsun,
Sevdiğimi bulmuşum Allah’ım onu korusun,
Eşimden aldığım sevgi gözlerimi doyursun
Eviyken âşık olmak mı asla istemem kalsın.

Bir evli severse hayatı zindan olur, yıkılır,
Belki mutlu görünür ama hayatı bitik sayılır,
Eşiyle arası bozulur kurulu düzeni dağılır
Eviyken âşık olmak mı asla istemem kalsın.

Seven sevdiğiyle mutlu olmayı bilmeli,
Eşini sevmeli saymalı değerini bilmeli,
Dört elle sıkı sarılmalı onu mutlu etmeli
Eviyken âşık olmak mı asla istemem kalsın.

İbrahim Akbaş
19 10 2010 salı (2)
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Ey Güzel Gül

Sevginin sembolüsün doğaya şekil veren gül,
Sensin anneler gününde anneye verilen ödül,
Yerine geçemez lale gelincik menekşe sümbül
Sen olmazsan dünya renksiz kalır ey güzel gül.

Varlığındır yeşil doğamıza türlü desenler veren,
Doğanın tüm güzelliklerinde daima önde gelen,
Halk arasında rakipsiz en değerli hediye bilinen
Şekil veren koku saçan sensin ey güzel gül sen.

İbrahim Akbaş
01 06 2011
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Ey vefasız

Sensizlikten kurudu dudaklarım,
Öpülmeyi çok özledi yanaklarım,
Kramp girdi kireçlendi bacaklarım
Neredesin yetiş bana ey vefasız.

Tek başıma yapa yalnız donuyorum,
Senle geçen anıları hayal ediyorum,
Seni getirecek arabayı gözlüyorum
Nerde kaldın tez gel bana ey vefasız.

Gelir gelmez öpeceğim dudağından,
Kurtulamazsın dişlerimin ısırığından,
Yapışır kalır kalkamazsın yatağından
Hızlan biraz üşüyorum ey vefasız.

İbrahim Akbaş
15:33 27.09.2012
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Eyüp Sargın

Ey dostum arkadaşım Eyüp Sargın,
Fani Dünyaya küsmüş hayata dargın,
Bazen dargın bazen öylesine dalgın
Yanıyorsun hele söyle ne bu yangın.

Eyüp toparlan kendine gel kendine,
Songül Karlı’yı sevmek senin neyine,
Boş ver bırak aşkı meşki dön evine
Dön evine kendine gel Eyüp kendine.

Melek kızların ikisi seni evde beklerler,
Biliyorsun ki canlarından çok severler,
Sinem Didem ikilisi görmeyince özlerler
Bu kızları üzersen söyle sana ne derler.

Eşin çocuklarınla bir bütündür unutma,
Çocuklardan uzak durma yalnız uyutma,
Eşin senin baş tacındır sakın ağlatma
Şimdi açık bir kapın var sakın kapatma.

İbrahim Akbaş
 26 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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Eyüp Sargın bağlandı

On ocak salı saat on dört otuz civarıydı,
Bina numarası yirmi dokuz sokak gaziydi,
Ataköy bağlama için seçilmiş mevkiiydi
Terslikler durmadı Eyüp yakayı eleverdi.

Bu gün tersliğin hisleri içimize doğmuştu,
Sabahın köründe Zekeriya abi duyurmuştu,
Sabah ilk işinde Ramazan çok korkmuştu
Ama nafile kader bu kez Eyüp'ü bulmuştu.

Ataköy'den korkardır bu korku ona yetti,
Hem yetti hem sarstı hem onu mahvetti,
Eyüp bu kez hiç durmadı işi bıraktı gitti
Gitti başka yerde çalıştı kendini özletti.

İbrahim Akbaş
17:13 10.01.2012

İbrahim Akbaş 1
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Ezildim

Doğar doğmaz anasız babasız kaldım,
Zalim dünyaya yalnız başıma daldım,
Ezildim yıprandım ha bire dolandım
Dayanılmazdı, zordu ama dayandım.

Ellerimi açtım nice dilekler diledim,
Dilek tutmadı muradıma ermedim,
Çok ağladım adam gibi gülmedim
Günyüzü görmedim bitmedi derdim.

Taş üstünde kalmadı bir tek taşım,
Yalnız kaldım kalmadı arkadaşım,
Acılar içinde geçti gencecik yaşım
Vay benim gariban kadersiz başım.

Gelen geçen acımadı ezdi tokat attı,
Acılar kalbime daldı kalbimde yattı,
Yattı kemirdi yetmedi ruhumu sattı
Velhasıl kader gülmedi hep acı tattı.

İbrahim Akbaş
  25 11 2011

İbrahim Akbaş 1
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Facebook

Öylesine feyse girdim,
Aşk değildi benim derdim,
Birini buldum çok sevdim
Hemen bir istek gönderdim.

Ne olduysa ret etmedi,
Uygun gördün onay verdi,
Feysine beni ekledi
Arkadaşız artık dedi.

Tamam dedik sohbet ettik,
Şöyle dedik böyle dedik,
Bizler bizi çok da sevdik
İşte dostluk budur dedik.

Arkadaşlık ilerledi,
Buralara gelebildi,
Buda beni etkiledi
Deli gönlüm onu sevdi.

Msn verdi ekledim,
Camı açar mısın dedim,
Cam açıldı onu gördüm
Görünce daha çok sevdim.

İbrahim Akbaş
25 10 2010 (2)

İbrahim Akbaş 1
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Fakir Doğmak Suç Mu?

Fakir doğmak Allah’tandır,
Allah’tan bir armağandır,
İnsanlara imtihandır
Fakir doğmak suç mu yani.

Fakir doğanın süsüdür,
Hayatın bir öyküsüdür,
Yaşamamak kötüsüdür
Fakir doğmak suç mu yani.

İyiyim kötü değilim,
Güzelim çirkin değilim,
Fakirim zengin değilim
Fakir doğmak suç mu yani.

İbrahim Akbaş
25 07 2006 Salı (2)

İbrahim Akbaş 1
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Fakirler

Fakirin derdi çok olur,
Yardım edeni yok olur,
Beş parayla ne gülerler
Ne bir gün karnı doyulur.

Fakirler hep kederlidir,
Giydiklerinden bellidir,
Bunu anlamayan varsa
Ya uçuktur ya delidir.

Fakirin hali perişan,
Dertlerine yoktur derman,
Allah için yardım edin
Kurtarın bu bataklıktan.

Fakirin çilesi bitmez
Ağlayan gözleri gülmez,
Garibanın kursağına
Etli yemek asla girmez.

            İbrahim Akbaş
        08 06 1990 cuma (1)
         Acar Köyü Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Fani

Dert yuvası zalim fani,
Sağlam insan nerde hani,
Dost bildiğin bir kurt olmuş
Adaletin nerde fani.

Yanlışını görmediğin,
Şüphe bile etmediğin,
Darbe vurur yıkar seni
En samimi dost bildiğin.

Ne ayıp ne günah kaldı,
Pislikler dünyayı sardı,
Adaletin bu mu fani
Bana sende yer mi kaldı.

İbrahim Akbaş
15 08 2006 Salı (1)

İbrahim Akbaş 1
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Fani Dünya

Allah bizi yaratmış,
Kula emanet etmiş,
Her bir kulun alnına
Kaderle nasip yazmış.

Bu dünya böyle gelmiş,
Aldanma fani imiş,
Kalıcıdır bu dünya
Diye hiç söylenmemiş.

Ne benimdir ne senin,
Ne de hiç bir kimsenin,
Fakirsen dert çekersin
Zenginsen her şey senin.

  İbrahim Akbaş
 26.07.1989.çarşamba(1)

İbrahim Akbaş 1
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Faniden göç etsem

Batıldan Hakka gitsem,
Bu faniden göç etsem,
Bende sultanlar gibi
Vatan uğruna ölsem.

Günah çoksa az olsun,
Hayır, yoksa var olsun,
Müslüman kardeşlere
Cennetlik nasip olsun.

    İbrahim Akbaş
 28 08 1989 p.tesi (2)
 Yer: acar Köyü Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Faruk Akbaş

On dört ocak çarşamba,
Doksan sekiz yılında,
Faruk geldi dünyaya
Sevindi ana baba.

Çarşamba on dört ocak,
Şehir köy ilçe bucak,
Dolaştım müjde verdim
Dedim geldi yumurcak.

Dokuz yıl önce doğdun,
Bizi sevince boğdun,
Şükür Allahım sana
Kalbime neşe koydun.

Yaşa Faruk'um yaşa,
Bastın onuncu yaşa,
Kurbanım doğurana
Hayranım karakaşa.

İbrahim Akbaş
20 12 2006 Çarş.(3)

İbrahim Akbaş 1
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Fatma bacı neden ağlıyorsun

Ne oldu Fatma Bacı söylesene ne oldu
Dağdaki abi asker kardeşini mi vurdu
Asker kardeş dağdaki abisini mi vurdu
Fatma bacı ne oldu neden ağlıyorsun.

Zırhlı tanklar şehri tarumar mı etti,
Molotof kokteyller etrafı mı yaktı,
Gaz, biber bombaları göz mü yaşarttı
Fatma bacı hele söyle neden ağlıyorsun.

Ne de güzel silah sesleri kesilmişti,
Ölümler yok olmuş acı haberler bitmişti,
Türk Kürt Laz Çerkez birbirini sevmişti
Ne oldu yine nazar mı değdi Fatma bacı.

Hani savaş bitmişti barışa alışmıştık,
Din dil gözetmeksizin kaynaşmıştık
Kırgınlık yok olmuş hepimiz barışmıştık
Ne oldu yine savaş mı çıktı Fatma bacı.

Basında medyada haberler mi bitti,
Huzurumuz birilerinin gücüne mi gitti,
Kardeşliğimiz birilerini rahatsız mı etti
Anlamadık Fatma bacı bize ne oldu.

Somali de insanlar açlıktan ölüyor,
Afrikada sefalet almış başını gidiyor,
Barışa ramak kalmışken neler oluyor
Neler oluyor bize neler Fatma bacı.

Ey garibim yüreği yanık Fatma bacı,
Nedir bunca sene çektiğin onca acı,
Ey benim günahsız bacım başımın tacı
Ne oldu hele söyle, neden ağlıyorsun.

İbrahim Akbaş
21 08 2011

İbrahim Akbaş 1
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Felek 1

Hey felek beni yaktın,
Beni yalnız bıraktın,
Ah kör olasın felek
Derdime bin dert kattın.

Şu fakirlik Yüzünden,
Birde senin elinden,
Geçen hafta boşandım
Bunca yıllık eşimden.

Eşimden boşanmazdım,
Hain ben sana kandım,
Ah kör olasın felek
Eşsiz çaresiz kaldım.

      İbrahim Akbaş
    07 07 1989 cuma(1)
   Acar köyü MARDİN

İbrahim Akbaş 1
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Felek 2

Beni ana baba kardeşimden,
Baldız çoluk çocuk ve eşimden,
Köyde cama vuran güneşimden
Neden ayırdın zalim felek.

Baharın renk renk çiçeklerinden,
Köyün kınalı bülbüllerinden,
Beni yürekten sevenlerimden
Neden uzak bıraktın zalim felek.

Beni seven arkadaşlarımdan,
Köyümün toprağından taşından,
Beni şu zavallı genç yaşımdan
Neden usandırdın zalim felek.

       İbrahim Akbaş
14,15.03.1990çar.per.(1)
   Mardin Acar Köyü

İbrahim Akbaş 1
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Felek 3

Her tarafım yara bere içindeyken,
Kestin aldın yüreğimi bedenimden,
Yakalarsam çekeceğin var elinden
Sevdamızdan ne istedin zalim felek.

Aşık oldum sevdiğime varamadım,
Sevdim ama bir kerecik saramadım,
Hep istedim bir gün onda kalamadım
Ne istedin sevdamızdan zalim felek.

Duydum sevdiğimi başkası istemiş,
Canım sevdiğim teklife hayır demiş,
Israrlara dayanmayıp evden gitmiş
Ne istedin sevdamızdan zalim felek.

Neler olmuş bu dünyanın düzenine,
Her tarafı acı dolu neşe çıkmış izine,
Neşe kum tanesi acı sığmaz denize
Ne istedin dünyamızdan zalim felek.

İbrahim Akbaş
01 01 2012

İbrahim Akbaş 1
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Ferhat ile Şirin

Ferhat Persler döneminde ünlü bir nakkaş,
Şirin için elma dağını delerken yavaş yavaş,
Sultan Mehmene Banu yaşlı dadıyı yollamış
Git Ferhat’a de ki Şirin öldü ahireti boylamış.

Bunu duyan Ferhat Şirin diye çığlık atmış,
Elindeki keskin külüngü havaya fırlatmış,
Düşen külünk Ferhat’ın başını isabet almış
Ferhat oracıkta ölmüş Şirin'i yalnız kalmış.

Sultan Mehmene Banu Şirin'in ablasıymış,
Şirin ile Ferhat’ın sevdalarına karşıymış,
Ferhat ölmüş Şirin kendini dağlara atmış
Bu acıya dayanamam deyip canına kıymış.

İbrahim Akbaş
15:37 06.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Fetih Parkı

Şirinevler meydanında,
Fetih parkın bir bankında,
Tekim kimse yok yanımda
İstanbul fetih parkında.

Tek başıma ben parktayım,
Akan suyun yanındayım ,
Yalnızlığın farkındayım
İstanbul fetih parkında.

İki gözüm şelalede,
Aklım fikrim başka yerde,
Diyorum ki dostlar nerde
İstanbul fetih parkında.

Parkta işçi çalışıyor,
Biri çime su serpiyor,
İkisi çiçek ekiyor
İstanbul fetih parkında.

Solda iki değneklerim ,
Bağladım bağlı ellerim,
Suya dalmış çift gözlerim
İstanbul fetih parkında.

Az dolaştım sokaklarda,
Yorgun düştüm ayaklarda,
Sıkıldım bu diyarlarda
İstanbul fetih parkında.

10 07 2006 Cuma (1)
Yer: Şirinevler Meydanı Fetih Parkı

İbrahim Akbaş 1
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Fiyakam

Ne malım var ne de mülküm,
Ne sarayım ne de köşküm,
Ne evim var ne de köyüm
Fiyakamdır benim kürküm.

Fiyakama sen aldanma,
Niyetin paraysa kanma,
Paragözsen oyalanma
Al başını çek git durma

Paraysa girersin dara,
Açar sende derin yara,
Düşeceksin bataklara
Düşünürsün kara kara.

İbrahim Akbaş
21.05.1989 pazar

İbrahim Akbaş 1
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Ford Mondeo

Ford Mondeo büyük bir yanlış yapmış,
Utanmadan Özlem’i yarı yolda bırakmış,
O soğukta Şoför Özlem çaresiz kalmış
İbrahim’i aramış Ömer hemen fırlamış.

Yakıt bitmişse neden haber vermemiş,
Haber vermişse neden idare etmemiş,
İdarelik de olsa neden devam etmemiş
Hani Kanatlıydı neden kanat germemiş.

Ford Mondeo dedik bastık bağrımıza,
Havamızı attık hava kattık havamıza,
Üzmüş acımamış Özlem arkadaşımıza
Kendine gelsin bir iş açmasın başımıza

Neyse sağlık olsun Şoför Özlem arkadaş,
Gözün korkmasın ama bu gidişle işin yaş,
Tedbirli ol yolda kalma sür yavaş yavaş
Bir daha yakıt bitse yersin kafana bir taş.

  İbrahim Akbaş
      27 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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Fotoğraf

Ben canlıyım o cansız,
Benzerim ama dilsiz,
Belki üzerim ama
Sakın olma rahatsız.

Ben kimim tanısana,
Az düşünce alsana,
Eğer beni tanısan
Kardeş olurum sana.

Nasılsın iyi misin?
Canım ciğerim misin?
Canım ciğerim olsan
Resmimi saklar mısın?

Sonsuz selam ederim,
Ellerinden öperim,
Şu cansız bedenimi
Sakla rica ederim.

    İbrahim Akbaş
 18 06 1989.pazar (2)

İbrahim Akbaş 1
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Furkan Akbaş 1

Furkan'ım doğdu kasımda,
Yeri var benim başımda,
Furkan yavrumun değeri
Yirmi dört ayar bazında.

Kasım ayın yirmi beşi,
Doksan altının güneşi,
Doğdu canım Furkan'ım
Tomurcuktur yoktur eşi.

Takvimin doksan altısı,
Gün pazarın bir sonrası,
Dünya ya gözünü açtı
Furkan’ım dünya tatlısı.

İbrahim Akbaş
07 11 2006 Salı (2)

İbrahim Akbaş 1
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Furkan Akbaş 2

Kasım da doğdu Furkan,
Oldu bana bir kalkan,
Sevgimi anlatamam
Oldum sanki başbakan.

Yılın doksan altısı,
Yavrum dünya tatlısı,
Allah’ım onu koru
O kalbimin yarısı.

Kasımın yirmi beşi,
Senenin son keleşi,
Doğdu güzel Furkan’ım
Yavrumun yoktur eşi.

İbrahim Akbaş
07 11 2006 Salı (2)

İbrahim Akbaş 1
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Furkan Akbaş 3

Gün kasımın yirmi beşi,
Yoktur oğlumun bir eşi,
Ocağıma neşe geldi
Doğdu evimin güneşi.

Bin dokuz yüz doksan altı,
Yoktan mutluluk yarattı,
Furkan'ımın gelişiyle
Hanemize neşe aktı.

Yaşa Furkan’ım sen yaşa,
Vesile ol sen barışa,
Şükür doğdun güzel yavrum
Dilerim olursun paşa.

Doğum günün kutlu olsun,
Kalbin neşe huzur dolsun,
Şükür doğdun Furkan yavrum
Kötü günün böyle olsun.

İbrahim Akbaş
26 03 2012 Pazartesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Gazi Yibo

Bizler seni hiç sevmedik,
Sana asla ısınmadık,
Seni mahpushane sandık
Kıymetini bilemedik.

Tel örgülerini aştık,
Aştık ve okuldan kaçtık,
Kaçmak için hep savaştık
Kıymetini bilemedik.

Pazartesi kötü gündü,
Cuma günü iyi gündü,
Karne günü bir düğündü
Kıymetini bilemedik.

Atölyede sanat vardı,
Sınıflarda bilgi vardı,
Son zillerde oyun vardı
Kıymetini bilemedik.

Gazi YİBO kötü dedik,
Bize lazım olmaz dedik,
Bu yaşama azap dedik
Kıymetini bilemedik.

 İbrahim Akbaş
18 05 2006 perş.(1)
Yer: Yıldırım Elektronik İstanbul.

İbrahim Akbaş 1
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Gazi Yibo kapanıyor

Bir zamanlar senden nefret ediyorduk,
Seni okul değil de zindan sanıyorduk,
Sende geçen günlere yazık diyorduk
Ama yanılmışız değerini yeni anladık.

İzin yok diye senden yakınıyorduk,
Fırsat buldukça izinsiz kaçıyorduk,
Kaçtıkça dayağımızı da alıyorduk
Haklıymışsın değerini yeni anladık.

Hafta da bir atölyede sanat vardı,
Sabah bir akşam iki, üç etüt vardı,
Etütler ders için güzel bir imkândı
Yararlıydın değerini yeni anladık.

Toprak zemin koca futbol sahası,
Voleybol basketbol nice oyun sahası,
Okul kütüphanesi emektar sineması
İmkânların vardı lakin yeni anladık.

Duydum ki kapanıp gidiyormuşsun,
Anılarımızı toprağa gömüyormuşsun,
Çok yazık tarihe karışıyormuşsun
Gazi Yibo değerini çok geç anladık.

İbrahim Akbaş
23 12 2010

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gece damda yatarken

Gece damda yatarken,
Yıldızlara bakarken,
Kalbim neşe doluyor
Yar aklıma düşerken.

Küçükayı yıldızı,
Görünürken kırmızı,
Beni mutlu ediyor
Hatırlatırken kızı.

İbrahim Akbaş
27 07 1989 perş (2)

İbrahim Akbaş 1
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Gecem Karanlık

Gece karanlık semaya bakıyorum,
Yıldızlara bakıp bakıp dalıyorum,
Her yıldıza ayrı ayrı isim arıyorum
En parlak yıldıza adını veriyorum.

Gece zifiri karanlık etrafım bomboş,
Yetmişlik devirdim kafam çok hoş,
Kederinden içiyorum olmuşum sarhoş
Yalnızım aşkım bana gel haydi koş.

Bölme yaptım seni koydum kalbime,
Çok sevdiğim, adını yazdım dilime,
En güzel resmini çizdim gözüme
Varlığındır, umut veren sevgime.

Aklıma geldiğinde kalbim duruyor,
Adını andığımda dilim dolanıyor,
Resmini gördüğümde gözüm kararıyor
Gecem karanlık gözüm hep seni arıyor.

Gecem karanlık seni göremiyorum,
Rüzgâr esiyor kokunu alamıyorum,
Yerini söyle seni bulamıyorum
Üzme, bekletme seni çok seviyorum.

Öyle tutuldum ki vazgeçemiyorum,
Sensiz bir saniye sabredemiyorum,
Yerini bilmiyorum sana gelemiyorum
Aşkım anla artık sensiz edemiyorum.

İbrahim Akbaş
04 12 2010 (1) C.tesi
Yer: Efe Taksi

İbrahim Akbaş 1
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Geç gelen komşuluk

İki seneden beri komşuyduk birbirimizi camdan cama görüyorduk,
Aramızda mesafe yoktu içtiğimiz sigaranın dumanını alabiliyorduk,
Birbirimizi sevebileceğimizi dürüstlüğümüzü tahmin edebiliyorduk
Dostluğa adaydık ama nedense bir türlü selam verip bir birimize açılamadık.

Bizde balkon yetersiz Samilerde yetersiz o nedenle cama çıkardık,
Yağmur yağardı yağmuru seyretmeye cama çıkar sigaramızı yakardık,
Sami ise rahat içerdik cemile veya hanım yenge ise öcü gibi bakardık
Bakardık bakardık ama bir türlü selam verip bir birimize açılamadık.

Yazın merdivenlerde oturmayı severdik komşulardan çekiniyorduk,
Rahatımız için komşuları rahatsız etmeyi aklımızdan geçirmiyorduk,
Cemo’nun konuşkan Sami’nin sessiz yengenin sakin olduğunu biliyorduk
Biliyorduk biliyorduk  ama bir türlü selam verip bir birimize açılamadık.

Geceleri mekân oldu sıra sıra dizildi doldu taştı bizim merdivenler,
Kah kahkaha sohbet nargile çay kahve sayamadığım daha neler neler,
Neyse ya biraz geç oldu ama sanırım çok iyi oldu sağlam atıldı temeller
İşte bu yüzden bu komşuları istiyorduk çünkü tanışmasak da görüşmesek de birbirimizi
seviyorduk.

İbrahim Akbaş
12:23 18.07.2013

İbrahim Akbaş 1
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Geçmiş olsun

Melek yüzlü hastalanmış,
Migrenmiş başı ağrımış,
Gece boyu hep ağlamış
Geçmiş olsun Melek yüzlü.

Grip var demiştim sana,
Neden inanmadın bana,
Anladım kızmıştın bana
Geçmiş olsun Melek yüzlü.

Pembe giysen nazar değer,
Migren gelir seni yener,
Bir yabancı seni sever
Geçmiş olsun Melek yüzlü.

Yeni işin çok zor imiş,
Hastalığın işten gelmiş,
Melek yüz evi özlemiş
Geçmiş olsun Melek yüzlü.

İbrahim Akbaş
17 10 2010

İbrahim Akbaş 1
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Geçmiş olsun arkadaşım

Geçmiş olsun arkadaşım geçmiş olsun,
Eşin kısa zamanda kalksın şifa bulsun,
Sen hastane koridorlarında sürünürken
Keyif çattığımı sanıyorsan yanılıyorsun.

Kalebodur fayans saydığını biliyorum,
Bir içeri bir dışarı çıktığını seziyorum,
Kontör sigara iflas sıkıntını anlıyorum
Allah’ımdan sana acil yardım diliyorum.

Yirmi dört saat oldu sen uykusuzsun,
Uykusuz perişan hem çok yorgunsun,
Görmüyorum ama eminim durgunsun
Ne olursa olsun sonu selamet olsun.

İbrahim Akbaş
03.03.2012

İbrahim Akbaş 1
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Gel bu gün pazar

Bu gün hafta sonu ben izinliyim,
Seni özledim seni görmeliyim,
Seninle hasretimi gidermeliyim
Neredeysen gel bu gün pazar.

Yarın işbaşı doluyum gelemem,
İzin bile alamam sensiz edemem,
Yalnız başıma buralarda gezemem
Neredeysen gel bu gün pazar.

Bu gün pazar dolaşalım pazar pazar,
Gülelim eğlenelim içelim azar azar,
Neşemize neşe katalım değmesin nazar
Neredeysen gel bu gün pazar.

İbrahim Akbaş
12:52 05.02.2012

İbrahim Akbaş 1
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Gel Hasine

Duydum beni aramışsın,
Bensizliğe son vermişsin,
Yeni hayat istemişsin
Öyle ise gel Hasine.

Sevgin gerçekse Hasine,
Kara Dibek Deresine,
Acar Köyden birisine
Sor ki göstersinler beni.

Komşu Dikenli Dere’nin,
Ufak Ufak inlerinin,
Karşısındaki tarlanın
İçindeyim gel Hasine.

  İbrahim Akbaş
   28 05 1990 P.tesi (2)
  Yer: Burrak Muhasebe

İbrahim Akbaş 1
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Gelecek

Kurban olduğum Allah’ım,
Bir gün tokum on gün açım,
Çocuklarla eşim için
Allah’ım sana muhtacım.

İnanıyorum ki bir gün,
Gelir güleceğim tam gün,
Öyle günler gelecek ki
Sanki her günüm bir düğün.

Dertlerim sona erecek,
Deri cüzdanım şişecek,
Yıllardır gülmeyen yüzüm
Gün gelecek çok gülecek.

    İbrahim Akbaş
19.03.2006 pazar (1)

İbrahim Akbaş 1
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Geliyorum

Bir ay oldu görmeyeli,
Çok özledim gülüm seni,
Geceleri uykum kaçar
Gözlerim arıyor seni.

İşte bugün biniyorum,
Yarın orda iniyorum,
Özlemimiz son bulacak
Sabret gülüm geliyorum.

Kızıltepe garındayım,
Otobüsün içindeyim,
Bekle beni karakaşlım
Yarın gece yanındayım.

İbrahim Akbaş
25 02 2008 (1)P.tesi
Yaz Yer: Kızıltepe Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Gelmedin

Aşkın ateşiyle bedenim titrerken,
Bedenim sıcacık tenini ararken,
Gece uyumayıp gelişini beklerken
Şafak söktü bir kerecik gelmedin.

Yüreğim seni bu kadar sevmişken,
Yaralı gönlüm sana köle olmuşken,
Bedenimi sarmış kanıma girmişken
Uzak durdun bir kerecik gelmedin.

Özlemek ne de zor bilir misin yar,
Sensizlik ölüm sana ihtiyacım var,
Kalp atışlarım bir tek senin için atar
Neredeysen gel çok özledim ey yar.

İbrahim Akbaş
13:09 19.02.2012

İbrahim Akbaş 1
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Gelmemeliydim

Buraya gelmemeliydim,
Köyümde oturmalıydım,
Az çok çorbam pişiyordu
Olana şükretmeliydim.

Minik dükkân yetiyordu,
Bana huzur veriyordu,
Zenginliği yoktu ama
Az çok karnım doyuyordu.

Geri gitsem iş bulamam,
Gitmezsem huzur bulamam,
Buralarda kalacaksam
Ölürüm ben yaşayamam.

Buraları sevmiyorum,
Ağlıyorum gülmüyorum,
Engelliyim gezmiyorum
Günden güne eriyorum.

İbrahim Akbaş
20 12 2006 Çarş. (2)

İbrahim Akbaş 1
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Gelmez olaydım

Geldim pislik İstanbul,
Çıkamadım sağa sola,
Verdim insanlığa mola
Ah keşke gelmez olaydım.

Geldim uğursuz toprağa,
Çıkamadım sola sağa,
Mola verdim insanlığa
Ah keşke gelmez olaydım.

Geldim bu uğursuz yere,
Çıkamaz oldum bir yere,
Kucak açtım tüm dertlere
Boyun eğdim ben kadere.

Kandım geldim bu şehre,
Lanet olsun bu devire,
Acımadı bu fakire
Ah keşke gelmez olaydım.

İbrahim Akbaş
01 02 2007 Perşembe

İbrahim Akbaş 1
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Gerçek şu ki

Seni düşündüğümde kendimden geçiyorum,
Ektiğim acılardan mutluluk mu biçiyorum,
Izdırabım son mu buldu nedir bilmiyorum
Gerçek şu ki son günlerde gülümsüyorum.

Hasret çeke çeke bu günlere gelebildim,
Vuslat vakti mi yaklaştı nedir bilemedim,
Seni kaybettim ama ümidimi yitirmedim
Gerçek şu ki son günlerde kendime geldim.

Hislerim doğruysa eğer sanırım geliyorsun,
Hasret olmaktan çıkıp vuslatım oluyorsun,
İki bedenden bir can olmaya dönüyorsun
Gerçek şu ki son günlerde umut veriyorsun.

Kolay kolay yanılmam galiba yaklaştı vuslat,
Düşe kalka geçtim köprüyü geride kaldı sırat,
Mutluluğa doğru koşuyorum hem de son sürat
Gerçek şu ki durum buysa bir olacak Dicle Fırat.

İbrahim Akbaş
22:08 12.02.2012

İbrahim Akbaş 1
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Gerek lazım

Bana okkalı bir yürek,
Arka çıkacak bir bilek,
Ayakta tutacak bir dilek
Varsa bir de akıllı gerek.

Bana bülbül gibi avazım,
Teli kopuk kırık sazım,
Mutlu geçirdiğim yazım
Varsa bir de akıllı lazım.

Şöyle derli toplu bir araç,
Sevgime aşkıma muhtaç,
Başımda duracak bir taç
Şuan benim için bir ihtiyaç.

İbrahim Akbaş
16:08 21.09.2012

İbrahim Akbaş 1
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Gidiyorum

Yolum yokuş yürüyorum,
Yol alıyor ağlıyorum,
Ne haldeyim bilmiyorum
Derdim çoktur yanıyorum.

Gece gündüz ağlıyorum,
Bir gün olsun gülmüyorum,
Sevenimi görmüyorum
Ben bu dertten ölüyorum.

Diyar diyar geziyorum,
Düşe kalka gidiyorum,
Fenalaşıp düşüyorum
Şu halime acıyorum.

Gün karardı oldu gece,
Perişanım halim nice,
Yaşıyordum kaldım cüce
Bu cücelik niye sizce.

Seke seke gidiyorum,
Sigaramı içiyorum,
Gece ayaz üşüyorum
Hedefim ne bilmiyorum.

İbrahim Akbaş
01 10 2006 Pazar-1

İbrahim Akbaş 1
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Gidiyorum hoşçakalın

Arada bir gruplara bakarsın,
Bazen mutsuz bakar mutlu çıkarsın,
Bazen mutlu bakar mutsuz çıkarsın
Bazen laf işitir sıkılırsın bıkarsın.

Bazen düz yazarsın eğri okunur,
Kimisine zehir gibi dokunur,
En sevdiğin insan bile gocunur
İtibarın uçar ansızın yere konur.

Bilmeden tanımadan atarlar,
Yalan demez üstüne de yatarlar,
Temasını bilmez zikir yaparlar
Neyse hoşçakalın gidiyorum dostlar.

İbrahim Akbaş
14:32 04.07.2015

İbrahim Akbaş 1
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Girmeseydim

Popoma batsaydı şişe,
Gidemez olsaydım çişe,
Yatalak hasta kalsaydım
Girmeseydim ben bu işe.

Ayıp ettim günah ettim,
Kendi kendimi mahvettim,
Girmeseydim ben bu işe
Heba olsaydı servetim.

Azabı çıkmaz içimden,
Çıktım insanlık biçimden,
Başıma koca dert açtım
Gel de çık işin içinden.

Yaş kırktan uçtu elliye,
İmrenir oldum deliye,
Azap çekiyorum azap
Çektiğim bu azap niye.

İbrahim Akbaş
12:02 25.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Git Bit İt

İfrit oluyorum senden ifrit,
Görünme gözüme yol al git,
Çık hayatımdan bit artık bit
Ne bekliyorsun gitsene it oğlu it.

Uyuz oluyorum sana uyuz,
Evvel muhtaçtık şimdi tokuz,
Ayrıldık bir birimiz için yokuz
Yokuz gitsene domuz oğlu domuz.

Hiç hoşuma gitmiyor huyun,
Varsa yoksa her şeyin oyun,
Bırak peşimi devrilsin boyun
Bırak peşimi git koyun oğlu koyun.

Canımı sıkıyor gereksiz havan,
Hayatın her şeyin olmuş yalan,
Yalanlarından çökmeden tavan
Kaybol git hayvan oğlu hayvan.

Gıcık oluyorum sana gıcık,
Adisin adiliğin apaçık,
Hayatın kaymış dünyan daracık
De haydi git gitsene kancık oğlu kancık.

İbrahim Akbaş
22:50 21.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Git sevgilim

Hoşçakal diyorsan hoşçakal sevgilim,
Mutlu olacaksan git bükülsün belim,
Aksın gözyaşlarım kurusun dilim
Git sevgilim git mutlu olacaksan git...

Seni mutsuz görmek ölümden beter,
Beni düşünme bırak git mutlu ol yeter,
Elbet bir gün benim de bülbülüm öter
Nasip kısmet gülmedi yüzümüze kader.

İbrahim Akbaş
14:15 01.02.2013

İbrahim Akbaş 1
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Git sevgilim yolun açık olsun

Kral değilim seni kraliçe yapamam,
Prens değilim prenses yapamam,
Ben gördüğün kadarım abartamam
Git sevgilim git yolun açık olsun senin...

Şansıma tüküreyim kızmam sana,
Helal olsun seni benden koparana,
Git boşver üzülme takma kafana
Git sevgilim git yolun açık olsun senin...

Sevdim seni hem de çok sevdim,
Verdiğin sevgiyle mutluluğa erdim,
Dilim dönseydi belki gitme derdim
Ama dönmüyor dilim git işte git yolun açık olsun...

   İbrahim Akbaş
17:06 01.02.2013

İbrahim Akbaş 1
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Gizli Aşkımız

Yarim biraz nazlıdır,
Dudaklar kirazlıdır,
Aşkımız gizli ama
İşleyiş çok hızlıdır.

Rabbim vuslat buyursun,
Bir tek bize duyursun,
Yüce Allah’ım bizi
Aşkımızla doyursun.

Lekelemeden bizi,
Konuşun sevgimizi,
Rabbimiz nazarlardan
Korusun ikimizi.

İbrahim Akbaş
31.07.1989 P.tesi(1)

İbrahim Akbaş 1
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Gökkuşağı 3r

Yeşil beyaz ile sarı,
Üçü bütün olmaz ayrı,
Allah korusun bunları
Nakşetsin koca diyarı.

Yeşildir zümrüt gözlerin,
Beyazdır gümüş ellerin,
Sarı altın saç tellerin
Olmasın dert gam kederin.

Gökkuşağı andırırsın,
Belki de kıskandırırsın,
Biri yerde biri gökte
Görünce ikiz sanırsın.

İbrahim Akbaş
01 04 2018 Pazar (2)

İbrahim Akbaş 1
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Gönlümün Bahçesi

Ey gönlümün bahçesi,
Şu bedenin zevcesi,
O gözler beni sevsin
Koyver gitsin gerisi.

Üşüdüm sobayı yak,
Ser dibime bir yatak,
Yorgunum uzanayım
Kendini bana bırak.

Al eline bir maşa,
Uzat şu yan talaşa,
Sobaya at gürlesin
Isınak paşa paşa.

  İbrahim Akbaş
15:30 14.11.2012

İbrahim Akbaş 1
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Gönül Verme

Kar yağar beyaz eder,
Geceyi ayaz eder,
Güzele gönül verme
Edalıdır naz eder.

Yağmur yağar sel olur,
Esmer duygusal olur,
Güzele gönül verme
Güzeller uysal olur,

Sağanak yağmur yağar,
Güzeller çabuk bıkar,
Güzele gönül verme
Dır dırı yara açar.

Güzeli yürek yakar,
Çirkini sever sayar,
Güzele gönül verme
Naz eder posta koyar.

Çirkini sever sayar,
Sarışın yürek yakar,
Güzele gönül verme
Naz eder posta koyar.

Güzeller yanlış yapar,
Alırsın başa kalkar,
Güzele gönül verme
Gün gelir boynuz takar.

Çirkinler sadık kalır,
Ölümüne katlanır,
Güzele gönül verme
Güzeli herkes tanır.

Sarışın edalıdır,
Esmerler vefalıdır,
Güzele gönül verme
Güzel kaçamaklıdır.

İbrahim Akbaş
07 06 2011

İbrahim Akbaş 1
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Gözüne Aşığım

Dün geldim evinize,
Bastım kapı ziline,
Kapıyı açmadılar
Yasak verdiler bize.

Senin o zalim annen,
İçimi yakmış bilsen,
Sevilmeni istemez
Bunu iyi düşün sen.

Gariban çocuğum ben,
Gözüne aşığım ben,
Al beni kucağına
Beni seviyor isen.

   İbrahim Akbaş
  16.05.1989 salı (4)

İbrahim Akbaş 1
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Gözyaşı

Yârimin karakaşı,
İkimizin bir yaşı,
Gözlerinden akıyor
Dere gibi gözyaşı.

Yedi yıldır âşıktır,
Yemeğime kaşıktır,
Gece karanlığında
Gözlerime ışıktır.

 İbrahim Akbaş
21 05 1989 pazar (2)

İbrahim Akbaş 1
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Grup bizim hepimizin

Bu gruba diyorlardı rakpsiz,
Şimdi bakıyorum çok sessiz,
Hani admin nerede sıla aşkın
Bikes kalmış grup sahipsiz.

Aşkın'ı aratmayalım dostlar,
Haydi baylar haydi bayanlar,
Grup hepimizin sahip çıkalım
Haydi canlan seri olalım canlar.

İbrahim Akbaş
17:48 06.05.2014

İbrahim Akbaş 1
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Gurbetteki

Uzaktayım ben sizden,
Uzaktasınız benden,
Neşeleniyorum ben
İnan daha çok sizden.

Neyse siz üzülmeyin,
Beni merak etmeyin,
Beni seviyorsanız
Mektupsuz bırakmayın.

İbrahim Akbaş
07 06 1989 Çarş. (1)
Yer: Acar Köyü Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Gül 1

Dünya dolsa lale sümbül,
Alacağım benim bir gül,
Lal da olsa benim dilim
Gülüm için olur bülbül.

Gülsüz dünya haram bana,
Yanarım ben kana kana,
Gülsüz bana fani dünya
Kararır döner zindana.

Gülün dikeni de olsa,
Gelse vücuduma batsa,
Seve seve koklarım ben
Kanıma zehir de katsa.

İbrahim Akbaş
31 05 2011

İbrahim Akbaş 1
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Gül 2

Sevginin sembolüsün doğaya şekil veren gül,
Sensin anneler gününde anneye verilen ödül,
Yerini alamaz ne lale ne gelincik ne de sümbül
Sen olmazsan dünya renksiz kalır ey güzel gül

Varlığındır yeşil doğamıza türlü desenler veren,
Doğanın tüm güzelliklerinde daima önde gelen,
Halk arasında en değerli hediye olarak bilinen
Şekil veren koku saçan sensin ey güzel gül sen.

İbrahim Akbaş
01 06 2011

İbrahim Akbaş 1
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Gül yarim

Gül yârim güldür beni,
Allah güldürsün seni,
O nazik ellerinle
Biraz gıdıkla beni.

Kız olsaydım severdim,
Başıma taç ederdim,
Tek var olan canımı
Sana feda ederdim.

Beni sevki seveyim,
Sana gönül vereyim,
Aşkımız bir olsunda
İstersen dileneyim.

      İbrahim Akbaş
 08 06 1989 perş. (3)

İbrahim Akbaş 1
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Gül yarimdir

Kız tanıdım gül gibi,
Ötüyor bülbül gibi,
Öyle bir kafa dengi
Rabbimden ödül gibi.

Sevdim artık kopamam,
Biran onsuz yapamam,
Artık benim can dostum
Ben dostumu satamam.

Gül Yârimdir onun adı,
Uslu değil tam bir cadı,
Geçen gece hiç durmadı
Çene çaldı uyutmadı.

İbrahim Akbaş
20:31 08.10.2012

İbrahim Akbaş 1
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Güller

Güller vardır güzel görünür koku vermezler,
Güller vardır az güzellik az kokuyla yetinirler,
Güller vardır hem güzel hem de koku verirler
İşte bu güller nedense laik olduğuna gitmezler.

İbrahim Akbaş
 05 06 2011

İbrahim Akbaş 1
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Gülmeye Hasretim

Hatun unuttu bizleri,
Aç bıraktı üçüzleri,
Ne meraktır bilmiyorum
Kaçırmıyor dizileri.

Tüm kanalları tarıyor,
Günlük diziyi arıyor,
Acı hayat, Hırsız Polis
Ne zaman diye soruyor.

Saat epey ilerliyor,
Bizim hatun uyumuyor,
Dizi mizi derken saat
On iki biri buluyor.

Sinema magazin dizi,
Ekrana bağladı bizi,
Sevgi saygı bırakmadı
Ayrı koydu ikimizi.

İbrahim Akbaş
06 01 2007 Cumartesi (1)

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gülüm 1

Koşsana bana gülüm,
Artık geçmiyor günüm,
İnan senin derdinden
Ben her zaman üzgünüm.

Diken isen ben gülüm,
Şahin isen bülbülüm,
Kışın sobada yanan
Odun isen ben külüm.

    İbrahim Akbaş
 20 07 1989 Perş. (7)

İbrahim Akbaş 1
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Gülüm 2

Özlüyorum bilmiyorsun,
İçiyorum görmüyorsun,
Ağlıyorum duymuyorsun
Gülüm seni çok özledim.

Günler bana asır oldu,
Sabrım taştı sonu buldu,
Bu ayrılık beni yordu
Gülüm seni çok özledim.

Üç gecedir uyumadım,
Gözlerini unutmadım,
Senin için hep ağladım
Gülüm seni çok özledim.

İbrahim Akbaş
30 05 2007 çarş.(1)

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gülümsecan Gül

İklima öğretmenin ablası,
Muhammet Çağrının anası,
Nevşehir ilimizin aynası
Gülümse can gül gibi yaşa.

Yaş kırk sekiz göstermiyor,
Türkü sever söylemiyor,
Seveni çok ama göremiyor
Gülümse can gül gibi yaşa.

Dili döner yalan söylemez,
Asildir aslını inkâr etmez,
Kişiliğine sadıktır değişmez
Gülümse can gül gibi yaşa.

Anavatanda geldi dünyaya,
Durmadı uçtu gitti Almanyaya,
Güzeldir bir de baksa aynaya
Gülümse can gül gibi yaşa

Sağlıklı günler senin olsun,
Güzel kalbin imanla dolsun,
Helal süt emmiş seni bulsun
Gülümse can gül gibi yaşa.

 İbrahim Akbaş
    29 05 2011

İbrahim Akbaş 1
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Gün Gazetesi

Vatandaşlar müjde size,
Gün doğuyor hepimize,
Hayırlı olsun milletimize
Haydi, gençler günümüze.

Gerçek haber gündedir,
Gün her zaman öndedir,
Bunu hiç unutmayın
Günün özü gündedir.

Gün derde deva bulur,
Yolsuza rehber olur,
Çözülmeyen çözümü
Hem çözer hem okutur.

Gazetelerden gün hürdür,
Gün her zaman özgürdür,
Haberde hep doğrudur
Geleceğe uğurdur.

Beş yüz elli kırk sekiz on,
Nolu tuşlara dokun,
Dök derdini gün yazsın
Tüm millete duyursun.

           İbrahim Akbaş
     18 05 1993 Salı (1)
     Yer: Karanfil Elektrik
                MARDİN
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gün gelecek

Gün gelecek sonbahar gelecek,
Dallardan yapraklar dökülecek,
Okullardan sesler yükselecek
Gelecek bir gün mutlaka gelecek.

Gün gelecek kara kış gelecek,
Kar yağacak dağı taşı örtecek,
Her taraf donacak buz kesilecek
Gelecek bir gün mutlaka gelecek.

Gün gelecek ilkbahar gelecek,
Çiçekler açacak renk verecek,
Papatyalar beyaza bürünecek
Gelecek bir gün mutlaka gelecek.

Gelecekte bir gün yaz gelecek,
Kavurucu sıcaklar boy gösterecek,
Vantilatör klima devreye girecek
Gelecek bir gün mutlaka gelecek.

İbrahim Akbaş
13:58 21.01.2012
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Gün gelecek öleceğim

Bir zamanlar bebektim büyük umutlarla büyüdüm,
Büyüdüm sevdalandım acı çektim ağladım güldüm,
Nice ortamlarda bulundum nice insanlar gördüm
Ama neye yarar gün gelecek kefene saracaklar beni.

Esnaflık yaptım iflas ettim tepe takla yuvarlandım,
Ezildim büzüldüm darbe yedim yıkılmadım dayandım,
Gayret ettim emek verdim az da olsa toparlandım
Neye yarar gün gelecek mezarımı kazacaklar benim.

Kara sevdaya tutuldum Mecnuna döndüm ha bire koştum,
Kötü haberle bittim iyisiyle canlandım sevindim coştum,
Şen oldum kanatlandım hüzünlendim acılarla boğuştum
Ama her şey geride kaldı gün gelecek ölüp gideceğim.

Kalp kırdım gönül aldım yol gösterdim yardım ettim,
Kimseden yardım görmedim kendim kendime yettim,
Bu güne kadar insanlara yardım etmekti tek niyetim
Ama neye yarar gün gelecek mezar taşım dikilecek...

İbrahim Akbaş
08:55 09.02.2012
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Gün gelecek Özlem gülecek

Bir zamanlar piyasada Özlem Arabacı vardı,
Birden çok arabası altında Mondeosu vardı,
Öz-Ar Mobilya adında kocaman işyeri vardı
Çark ters döndü ne dost ne akrabası kaldı.

Derdi sorunu bitmedi gün geçtikçe çoğaldı,
Kafası karıştı bunalıma girdi dikkati dağıldı,
Düşündü taşındı uykusuz kaldı bazen ağladı
"Düşenin Dostu Olmaz"ı Özlem bizzat yaşadı.

Gün gelecek batan güneş bir gün doğacak,
Karanlık günler bitecek aydın günler doğacak,
Özlem'in yüzü gülecek sorunları son bulacak
Üzülme Özlem gün gelecek bütün bunlar olacak.

İbrahim Akbaş
10:02 26.01.2012
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Günahım Neydi

Susamıştım çeşmeden susuz döndürdün,
Sevdalıydım âşıktım acımadın öldürdün,
Mezarımı kazdırdın ellerinle gömdürdün
Hatam neydi sevgimden başka ne gördün.

Balıktım denizden çıkardın kumlara attın,
Kanadımı kırdın uç diye havaya fırlattın,
Yalvardım yakardım bana kaşları çattın
Ah vicdansız ah ne etim de beni sattın.

Suçum sevmekten başka bir şey değildi,
Sana vurgundum yüreğim sana meyildi,
Sevdim saydım bedenim senin için eğildi
Ah vicdansız ah söyler misin günahım neydi.

İbrahim Akbaş
20:04 17.04.2013
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Günahkarız affet bizi Yaradan

Yaşadıkça aklımız kaydı aşka,
Para faiz derken kafamız laçka,
Ne yaptık ki yanlışlıklardan başka
Günahkârız affet bizi Yaradan.

Yedik içtik helalini seçmedik,
İnat ettik helalinden içmedik,
Eğri yoldan doğru yola geçmedik
Günahkârız affet bizi Yaradan.

Senelerdir bir kez oruç tutmadık,
Yedik içtik bir öğün unutmadık
Kadir gecesi mevlit okutmadık
Günahkârız affet bizi Yaradan.

Camiden kaçtık uzağında durduk,
Ezan sesinden rahatsızlık duyduk,
İmamlara değil şeytana uyduk
Günahkârız affet bizi Yaradan.

İbrahim Akbaş
09:04 01.11.2013 (2)
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Günay Taksi

İlki askeri inzibat kulübesi,
İkincisi E tipi kapalı cezaevi,
Bazen kıyametler koparıldı
Bazen oldun neşe bahçesi.

Hey gidi seni günay taksi
Taksi durakların bir tanesi.

Sende çok güzel günlerim geçti,
Kâh bıktırdın kâh verdin sevinci,
Hiç eksilmedi senin şoförlerin derdi
Bazen iyi bazen sinirler gerildi.

Hey gidi seni günay taksi
Taksi durakların bir tanesi.

Bir şoför gitti iki şoför geldi,
Gidip gelmeler hiç bitmedi,
Sayı bazen on oldu bazen yedi
İş sayısı altmış oldu kırka indi.

Hey gidi seni günay taksi
Taksi durakların bir tanesi.

Kimi sıkıldı işten ayrıldı,
Kimi kodsuza gitti bağlandı,
Kimi salı pazarında kaza yaptı
Git gide sorunların hep arttı.

Hey gidi seni günay taksi
Taksi durakların bir tanesi.

İbrahim Akbaş
07 05 2010 (2) Cuma
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Günde Bir Kez Göreyim

Cama çık el salla yüzünü göreyim,
Yalnızlığımı biran olsun gidereyim,
Sıkışan kalbimi biraz ferah edeyim
Yeter ki günde bir kez seni göreyim.

Söyle babana sarayına köle geleyim,
Köle, amele, fedai ister kahya olayım,
Köpeğine bakayım hizmet edeyim
Yeter ki günde bir kez seni göreyim.

Bahçeyi sulayıp çöpleri dökeyim,
Dolan konteynerleri boşaltayım,
Kapıcı olayım kapı kapı dolaşayım
Yeter ki günde bir kez seni göreyim.

Emret bana, küçük hanım diyeyim,
Arabana makam şoförün olayım,
Sahil, bar diskotekleri gezdireyim
Yeter ki günde bir kez seni göreyim.

Müştemilatta kalayım orda yatayım,
İstersen dikileyim  hiç yatmayayım,
Badigartın olayım seni koruyayım
Yeter ki günde bir kez seni göreyim.

İbrahim Akbaş
21 09 2010 Salı (1)

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güvercin Olsaydım

Bir güvercin olsaydım,
Kanat çırpıp uçsaydım,
Kızlar yurduna yakın
Bir yamaca konsaydım.

Gökten yere baksaydım,
Güzele göz atsaydım,
İnip kızı alsaydım
Tekrar havalansaydım.

İkimiz bir arada,
Dağda kırda bayırda,
Denizde barajlarda
Kız olsa kollarımda.

İbrahim Akbaş
25 07 2006 Salı (1)
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Güzel Anam

Uykunu böler erken kalkar etrafı toplarsın,
Üşümeyelim diye sobaya odun atar yakarsın,
Bizler uyanmadan kahvaltı hazırlığına başlarsın
Nasırlı elleri toprak kokan güzel anam.

Şalvar giyer tandırı yakar sıcacık edersin,
Koca leğende yoğurduğun hamuru alırsın,
Kışa soğuğa aldırmadan ekmek pişirirsin
Nasırlı elleri toprak kokan güzel anam.

Mis kokan sıcacık ekmeği soframıza getirirsin,
Geceden mayaladığın kaymaklı yoğurdu eklersin,
Sofrayı kurar her şey tamam bizi beklersin
Nasırlı elleri toprak kokan güzel anam.

Bir gün olsun yoruldum diye yakınmazsın,
Bizim için gereken neyse sen onu yaparsın,
Ağrımıza sancımıza derdimize tek ortaksın
Nasırlı elleri toprak kokan güzel anam.

Anaların bir tanesi kurban olsun bu can sana,
Yerim cehennem olur helal etmezsen bana,
Hakkın ödenmez hakkını helal et güzel ana
Nasırlı elleri toprak kokan güzel anam.

   İbrahim Akbaş
04 2011 Cumartesi
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Güzel Annem

Hayatını yaşamadın,
Ömrünü bana adadın,
Başucumdan ayrılmadın
Annem annem güzel annem.

Ak sütünü bana verdin,
Sağlığımdı,bütün derdin,
Büyüdüm beni everdin
Annem annem güzel annem.

Ellerini ver öpeyim,
Hasretimi gidereyim,
Bana öl de ben öleyim
Annem annem güzel annem.

Anne değil bir meleksin,
Rengerenk bir kelebeksin,
Benim için bir dileksin
Annem annem güzel annem.

  İbrahim Akbaş
10 05 2006. çarş(2)
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Güzel Esmerim

Bu yalan dünya güzellerle dolsa,
Birer huri olup gece odama dalsa,
Tadı damağıma yapışıp saklı kalsa
Aşkım sensin benim güzel esmerim.

Sen gönlümün sultanısın esmerim,
Kendimden çok inan seni severim,
Sevdikçe de sıkıntımı ezer gülerim
Sen benimsin benim güzel esmerim.

İbrahim Akbaş
21:42 08.09.2012
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Güzel kız

Saç tarıyor tarağım,
Kıp kırmızı yanağım,
Şu gelen güzel kızla
Nişanlı olacağım.

Ard arda gelen böcek,
Beni deli edecek,
Babam dediğim kızla
Beni sözlü edecek.

   İbrahim Akbaş
29.05 1989 p.tesi(4)
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Güzelim

Bahçelerde mazıyım,
Kızların çereziyim,
Eğer beni seversen
Dilenmeye razıyım.

Ben aşkına doyamam,
Senden ayrı olamam,
Güzelim sen dururken
Başkasının olamam.

İbrahim Akbaş
08 06 1989 perş (1)
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Hak Yoluna Gidiyorum

Namazımı kılıyorum,
Orucumu tutuyorum,
Kuranımı okuyorum
Hak yoluna gidiyorum.

Harama el sürmüyorum,
Kötü yola sapmıyorum,
Ben haddimi biliyorum
Hak yoluna gidiyorum.

Şarap içki içmiyorum,
Karı kıza gitmiyorum,
Kumar oyun bilmiyorum
Hak yoluna gidiyorum.

Günahım var biliyorum,
Yavaş yavaş siliyorum,
Allah’tan af diliyorum
Hak yoluna gidiyorum.

Muhammed’i seviyorum,
Uğruna can veriyorum,
Onun için ölüyorum
Hak yoluna gidiyorum.

İbrahim Akbaş
26 03 2006
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Hakim Bey

Bir genç, bir kızı sevmiş ortalığı birbirine katmış,
Kızın ailesi genci şikâyet etmiş ve yakalatmış,
Adliyeye sevk edilmiş hâkimin karşısına çıkarılmış
Gencin avukatı gelmiş savunmasını yapmış.

Müvekkilim izin almadan birini sevmiş,
Öyle bir sevmiş ki kendinden geçmiş,
Belki hata ama ne yapsın garibim sevmiş
Müvekkilim suçsuzdur tek suçu sevmek.

Onunda bir kalbi var sevmek onun da hakkı,
Kederinden içiyor ellerinden düşmüyor çakı,
Bir elinde çakı kesiyor kollarını bir elinde rakı
Müvekkilim suçsuzdur sayın hâkim bey.

Geceleri gözlerine uyku girmez olmuş,
Ha ağladı ha ağlayacak gözleri dolmuş,
Tertemiz kalbiyle bir güzele vurulmuş
Müvekkilim suçsuzdur Sayın Hâkim Bey.

Avukat Hâkim beye dönmüş ve söz hakkı istemiş,
Müvekkilim suçsuzdur tek suçu sevmektir demiş,
Hâkim bir sağa bir sola dönmüş ve karar demiş
Sevmek suçtu suç olmaktan çıktı deyip bitirmiş

İbrahim Akbaş
23 11 2010 (1) Salı
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Hakkı

Ey insanlıktan nasibini almamış hakkı,
Kimsin sen kimden alıyorsun bu hakkı,
Ne diye alet ediyorsun bu güzel halkı
İnsan olmaya gel değiştir şu ters ahlakı.

Unutma insanız sonumuz kara toprak,
Aç gözlerini insanlığı gör etrafına bak,
Herkes pişmişken sen kalmışsın çırak
İnsansın insan olmaya gel inadı bırak.

İnsan bu kadar mı kendini bilmez olur,
Utanman için hiç mi yok sende gurur,
Yaşamanın ne anlamı var yoksa onur
Sükûnete davet ediyorum sus ve otur.

Her olur olmaza çekirge gibi zıplama,
Günahtır Saat başı insanları toplama,
Her şeyin oluru var olumsuza bağlama
Sabrın da bir haddi var aşmasını zorlama.

İbrahim Akbaş
10.08 25.12.2012
Yazılan Yer:
Bianco mutfak Parseller Avcılar İSTANBUL
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Hala çok seviyorum

Yıllar önce öğrenciyken seni gördüm âşık oldum,
Öyle bir sevdim ki kaybedersem ölürüm diyordum,
Seninle karşılaştığımda sevincimden uçuyordum
Öyle bir tutulmuştum ki sana adeta tapıyordum.

O zamanlar not almıştım bende telefonun vardı,
Vardı varmasına ama o zamanlar imkânlar dardı,
Mektuplar yazdım yolladım cevaplar askıda kaldı
Sen uzakta ben uzakta aramızda dağlar vardı.

Aradan koca seneler geçti haberini alamadım,
Bir gün feys aklıma geldi adını yazdım aradım,
Bir resim çıktı karşıma baktım lakin tanımadım
Aradığım sen misin diye sana mesaj yolladım.

Mesajımı alır almaz bir mesajla cevap verdin,
Cevap gecikmedi tez geldi evet benim dedin,
birbirimizi bulduğumuza sevindiğini söyledin
Aramaya başlamışken yılma devam et dedin.

Artık seni bulmuştum seyrediyordum güzel resmini,
Resim tamam dedim lakin merak etmiştim sesini,
Telefonlaştık ses de tamam özlemiştim nefesini
Nasip oldu canlı görüştük gezdik deniz mavisini.

Evliyim çok mutluyum çok da mutlu yaşıyorum,
Ama yinede her şeye rağmen seni unutamıyorum,
Seni hala çok seviyorum aklımdan atamıyorum
İyisi sen de evlen mutlu yaşa mutluluklar diliyorum...

İbrahim Akbaş
08 04 2011 cuma
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Halil Adın Ailesi

Halil Hoca dede olmuş,
Şükran yenge nene olmuş,
Dicle Cihan hala olmuş
Görmeyeli neler olmuş.

Fırat artık baba olmuş,
Eylül ile Furkan doğmuş,
Azat Cihat amca olmuş
Bakın hele neler olmuş.

Sen çok yaşa Halil dede,
Mutlu yaşa Şükran nene,
Mutluluklar sizin olsun
Halil Hoca Şükran yenge.

İbrahim Akbaş
10 12 2010
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Halil Adın Hoca

Halil Adın Hocamızdı,
Hocamız baş tacımızdı,
Şükran yenge bacımızdı
Yalım köylü Halil Hoca.

Büyük kızı Gülistandı,
Ortanca kızı Cihandı,
Son sırayı Dicle aldı
Yalım köylü Halil Hoca.

En büyük oğlu Fırattı,
Ortanca oğlu Cihattı,
En küçük oğlu Azattı
Yalım köylü Halil Hoca.

On üç sene bizde kaldı,
Akıllıydı kalp kırmadı,
Zararı yok karı vardı
Yalım köylü Halil Hoca.

Kavga oldu karışmadı,
Köy halkıyla yarışmadı,
Yalana hiç bulaşmadı
Yalım köylü Halil Hoca.

Acar köyün gülü oldu,
Onun yolu doğru yoldu,
Köyden gitti köy bozuldu
Yalım köylü Halil Hoca.

Köyde iken neşe vardı,
Bizimle oyun oynardı,
Ortamı hep o kurardı
Yalım köylü Halil Hoca.

Temiz kalbin altın olsun
Çürümesin hep var olsun
Neşe huzur senin olsun
Yalım köylü Halil Hoca.

İbrahim Akbaş
08 12 2010

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Halil Adın rahat uyu

Çok uzun yıllar yaşamalıydı o beden,
Daha nice şey öğrenecektik senden,
Habersizce gittin aramızdan neden
Mekanın cennet olsun Ey Halil Hoca.

Yeşil Yalım köyü biricik Şükran yengeyi,
Gülistan Cihat Fırat Cihan Azad Dicle’yi,
Çocuklarına harcadığın bunca emeği
Kime emanet ettin de gittin Halil Hoca.

Beynin zehir gibiydi güçlüydü ezberin,
Çocuklarınla gurur duy bunlar eserin,
Gidişin bizleri üzdü üzüntümüz derin
Rahat uyu ey koca çınar Halil Hoca.

İbrahim Akbaş
22:36 07.03.2013
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Halil Aydın

Mandalina muz satarsın,
Geçimi böyle sağlarsın,
Nedense çabuk bıkarsın
Temiz kalpli Halil Abi.

Tablada pilav satarsın,
Zabıtalardan kaçarsın,
Ayda bir tabla alırsın
Temiz kalpli Halil Abi.

Aşevinde çalışırsın,
Bulaşıktan usanırsın,
Çıraklardan yakınırsın
Temiz kalpli Halil Abi.

Çay ocağı işletirsin,
İşletir ama sevmezsin,
İlk fırsatta kaytarırsın
Temiz kalpli Halil Abi.

Benim için bir özelsin,
Muhtaçlara sen cömertsin,
Geçimini dert etmezsin
Temiz kalpli Halil Abi.

İbrahim Akbaş
19 05 2006 Cuma (2)
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Hamide 1

Mardin Kızıltepe’de,
Olan aşkı kalbimde,
Birine âşık oldum
Adı güzel Hamide.

Zeytin gibi gözleri,
Pamuk gibi elleri,
Dikenli kirpikleri
Yıkıp eziyor beni.

Güzelliği dillerde,
Hasreti yüreklerde,
Benzeri yok bir yerde
Adı güzel Hamide.

İşte bunun derdinden,
Keke oldum dilimden,
Aşkımız bir olsun da
Ölüm tutsun elimden.

    İbrahim Akbaş
06 07 1989 perş.(1)
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Hamide 2

Amcamın bir kızı var,
Yanağı al elma nar,
Benim şu deli gönlüm
Onun aşkıyla yanar.

Amcamın küçük kızı,
Ağabeyin baldızı,
Nedense bilmiyorum
İçime koydu sızı.

Kızın adı Hamide,
Hasreti yüreğimde,
Sildim de silinmedi
İzi kaldı kalbimde.

İbrahim Akbaş
14 11 1989 salı (1)
Burak Muhasebe
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Hamide 3

Bir kız gördüm güzellikte nadide,
Dindar biraz dinlediği vaaz kaside,
Lale değil sümbül değil orkide
Sevdim kızı kızın adı Hamide.

Sevdim artık özlüyorum git gide,
Fotoğrafı yüreğimde saklı abide,
İste dedim olmaz dedi valide
Sevdim kızı kızın adı Hamide.

Neden karşı çıkıyorsun valide,
Gün gelecek seveceksin beklide,
Benden gayri neyin var ki geride
Söyle ana söyle gelsin Hamide.

Hele söyle annesine valide,
De ki âşık İbrahim’le Hamide,
Leyla ile mecnun gibi Hamide
Haydi, çabuk haydi güzel valide.

İbrahim Akbaş
27 12 2011
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Hamide'm canım sevdiğim eşim

Karanlık gecemin güneşi güzel sultanım,
Hayatıma hayat veren damarımdaki kanım,
Başımın tacı sevgi pınarım hayat arkadaşım
Nar tanem gül tanem canım sevdiğim eşim.

Sırdaşım arkadaşım can yoldaşım meleğim,
Reyhanım ceylan bakışlım kuzum böceğim,
Herşeyden sakındığım benim gözbebeğim
Bitanem Hamidem canım sevdiğim eşim.

Hastalıkta başımda duran uzman doktorum,
Hastalıkta başımdan ayrılmayan doktorum,
Dar günümde yüzümü ak çıkaran gururum,
Eşe dosta karşı mahcup etmeyen onurum
Nar tanem gül tanem canım sevdiğim eşim.

Sabrım sırdaşım sevincim neşem hevesim,
Güldestem gonca gülüm aldığım nefesim,
Oksijenim güzel kokulum soluğum sesim
Bitanem Hamidem canım sevdiğim eşim.

İbrahim Akbaş
16 11 2011

İbrahim Akbaş 1
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Hanımcık

Sabaha erken kalkacak,
Hayvanlardan süt sağacak,
Sobaya tezek atacak
Bir hanımcık istiyorum.

Bağda üzüm toplayacak,
Şalvar giyip çalışacak,
Bu hayata alışacak
Bir hanımcık istiyorum.

Şömine tandır bilecek,
Pekmez kaynatabilecek,
Çamur mamur demeyecek
Bir hanımcık istiyorum.

Koyun kuzuyu sevecek,
Geceleri yem verecek,
Damı silip süpürecek
Bir hanımcık istiyorum.

Dibekte bulgur dövecek,
Tandır ekmeği sevecek,
Bu ne hayat demeyecek
Bir hanımcık istiyorum.

İbrahim Akbaş
01.11.2006 Çarşamba(1)

İbrahim Akbaş 1
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Hani Eski Sözlerin

Neden böyle gözyaşını silersin,
Seni hiç unutmam bunu bilirsin,
Aşkın deli gönlünü çürütmeden
Söyle nazlı yârim şimdi nerdesin.

Hani eskiden beni seviyordun,
Sık sık benimle gezip tozuyordun,
Dediklerini unuttun mu yoksa
Eş olsam gönlüne eşim diyordum.

Eski sözlerini nereye gömdün,
Bendeki aşkını kime götürdün,
Umudunla yaşıyordum yok ettin
Öldürdün kefensiz toprağa gömdün.

İbrahim Akbaş
14.11.1989 salı (3)
Yaz.Yer..Acar köyü taş ocağı başı

İbrahim Akbaş 1
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Hani kar yağacaktı ?

Hani bu gün kar yağacaktı,
Bütün yollar kapanacaktı,
Yani hayat felç olacaktı
Ama şimdi güneş çıkmış.

Araçlar evde bırakılmıştı,
İstanbulu kabus sarmıştı,
Bütün tedbirler alınmıştı
Ama şimdi güneş çıkmış.

kar yok soğuk hava esiyor,
Öyle bir esiyor ki buz kesiyor,
Buz hava faturaya yansıyor
Yansıyor da hani kar yağacaktı.

İbrahim Akbaş
13:19 17.02.2012

İbrahim Akbaş 1
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Hani sen benim idin ?

Karakaş ela gözlü,
Bana gel yalan sözlü,
Hani sen benim idin
Sende mi oldun nazlı.

On iki yaştan beri,
Seni sevdim seveli,
Hani sen benim idin
Mecnun etmişsin beni.

Şeytana lanet olsun,
Kulağın iyi duysun,
Hani sen benim idin
Hain olan kör olsun.

İbrahim Akbaş
15.05.1989 p.tesi

İbrahim Akbaş 1
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Hasretinle yandım

Aylar oldu seni tanıyalı yüzünü görmedim,
Yüzünü görmedim yanaklarından öpmedim,
Kokunu almadım nefesini içime çekmedim
Hasretinle yandım tutuştum vuslata ermedim.

Yanakların elma gibi yüzünden nur saçıyor,
Dudakların kiraz gibi baktıkça içim yanıyor,
Güzel gözlerin var ya onlar yüreğimi yakıyor
Hasretinle yandım tutuştum vuslata ermedim.

Rabbim seni özel yaratmış değerini bil yar,
Senin için yanıp tutuşan nice insanlar var,
Kır kabuğu içindeki suskunluğunu at kopar
Hasretinle yandım tutuştum vuslata ermedim.

İbrahim Akbaş
20.02.2012

İbrahim Akbaş 1
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Hata yaptım

Vardı benim güzel eşim,
Aşkla yoktu benim işim,
Ne ettiysen bilmiyorum
Aklımı aldın bebişim.

Hata yaptım biliyorum,
Bu son olsun diliyorum,
İstemedim desem eğer
Hak'a yalan ediyorum.

Seni görmek bir heyecan,
Temas ederken iki can,
Dalarken zevk i sefaya
Aklıma gelmedi kocan.

Yaptığımız bir kaçamak,
Yürek ister bunu yapmak,
Doğru değil arkadaşlar
Yaptığımız dinen yasak.

Allahım akıl ver bize,
Bir engel koy sevgimize,
Yanlış yaptık günahkarız
Sök bu aşkı at denize.

İbrahim Akbaş
12:55 29.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Hatun Ve Dizi

Hatun unuttu bizleri,
Aç bıraktı üçüzleri,
Ne meraktır bilmiyorum
Kaçırmıyor dizileri.

Tüm kanalları tarıyor,
Günlük diziyi arıyor,
Acı hayat, Hırsız Polis
Ne zaman diye soruyor.

Saat epey ilerliyor,
Bizim hatun uyumuyor,
Dizi mizi derken saat
On iki biri buluyor.

Sinema magazin dizi,
Ekrana bağladı bizi,
Sevgi saygı bırakmadı
Ayrı koydu ikimizi.

İbrahim Akbaş
06 01 2007 Cumartesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Hayallerim Boş çıktı

Benim hayalim vardı gençliğimi yaşayacaktım,
Arkadaşım olacaktı onunla gezip tozacaktım,
Bir sırdaşım olacaktı sırlarımı paylaşacaktım
Ama olmadı kurduğum tüm hayaller boş çıktı.

Saçlarım uzayacaktı kurdele bağlayacaktım,
Dudaklarıma ruj tırnaklarıma oje sürecektim,
Elimde kova suya giderken takip edilecektim
Ama olmadı kurduğum tüm hayaller boş çıktı.

Büyüyecektim köyün en güzel kızı olacaktım,
Güzele bak güzele diye sesler duyacaktım,
Naz yapıp erkekleri peşimden koşturacaktım
Ama olmadı kurduğum tüm hayaller boş çıktı.

Görücülerim gelecekti heyecana kapılacaktım,
Kahve pişirip görücülerime ikram edecektim,
İkram ederken adayımın gözlerine bakacaktım
Ama olmadı kurduğum tüm hayaller boş çıktı.

Allahın emri peygamberin kavliyle denilecekti,
Her şey tamam denilip Fatiha’mız okunacaktı,
Artık herkes gibi benimde bir sevgilim olacaktı
Ama olmadı kurduğum tüm hayaller boş çıktı.

Yıktılar hayallerimi çıkılmaz bir batağa ittiler,
Kaderimle oynadılar alnıma kara leke sürdüler,
Bembeyaz gelinlik yerine kara kefen giydirdiler
Bırakmadılar yaşatmadılar hayatıma son verdiler.

İbrahim Akbaş
28 11 2010

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayat Bana Kazık Attı

Hayat bana kazık attı,
Acımadı tokadı attı,
Gençliğimde acı tattı
Hayat bana kazık attı.

Ocağıma incir dikti,
Beni har ateşe itti,
Ulan dedi ömrün bitti
Hayat bana kazık attı.

Gençliğimi benden aldı,
Hayatımı benden çaldı,
Beni evden çöle saldı
Hayat bana kazık attı.

Varlığımı aldı çaldı,
Beni çileden çıkardı,
Tuttuğum dalı kopardı
Hayat bana kazık attı.

Şans bitti ömrüm azaldı,
İşlerim Yarıda kaldı,
Beni çileden çıkardı
Hayat bana kazık attı.

İbrahim Akbaş
25 08 2010 (1) çarşamba

İbrahim Akbaş 1
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Hayat Bana Zindan Olur

Varsın diye bu yaşıma kadar hayattayım,
Ümidinle yaşıyorum sayende ayaktayım,
Takmıyorum dünyayı anasını satmaktayım
Sen olmazsan biterim hayat bana zindan olur.

Bu garibanı unuturda bir kenara itersen,
Başkasına aşık olurda gönlünü verirsen,
Ya da Allah korusun benim için bitersen
İşte o an biterim hayat bana zindan olur.

Bir gün gözlerin açılır da zengin ararsan,
Veya zengin bulur da insanlıktan koparsan,
Hele hele fakirim diye bana hava atarsan
İşte o an biterim hayat bana zindan olur.

Gün gelir de bu dünyadan göçersen,
Elveda demeden başını alıp gidersen,
Sonra pişman olur da dizlerini döversen
İşte o an biterim hayat bana zindan olur.

İbrahim Akbaş
26 09 2010

İbrahim Akbaş 1
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Hayat denilir mi ?

Bir gün olsun gülmediysem,
Gönlümce eğlenmediysem,
Sevdiğimi görmediysem
Buna hayat denilir mi?

Doğduğumdan efkârlı isem,
Hep gönlümden yaralı isem,
Hayattan zevk almadı isem
Buna hayat denilir mi?

Sıcak yemek yememişsem,
Soğuk ayran içmemişsem,
Canım annem dememişsem
Buna hayat denilir mi?

   İbrahim Akbaş
 06 07 1993 salı (1)
Saat:15:00/15:30
Yer: Karanfil Elektrik MARDİN

İbrahim Akbaş 1
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Hayat Yendi

Susadım su içemedim,
Acıktım aş yiyemedim,
Hiç kendime gelemedim
Hayat yendi yenemedim.

Hep ağladım gülemedim,
Bir güzeli sevemedim,
Sevgi nedir bilemedim
Hayat yendi yenemedim.

Ben babalık edemedim,
Canım yavrum diyemedim,
Eve dolu gelemedim
Hayat yendi yenemedim.

İbrahim Akbaş
07 10 2006 C.Tesi (1)

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayranım Hamide'me

Denizin mavisine,
Kızların meclisine,
Hamide'nin sesine
Hayranım ben kurbanım.

Akan çayın seline,
Bir güzelin eline,
Hamide'nin beline
Hayranım ben kurbanım.

Ataların sözüne,
Bir nazlının yüzüne,
Hamide'nin gözüne
Hayranım ben kurbanım.

    İbrahim Akbaş
 30 12 1990 pazar (1)
Saat:10:30/11:30
Yer: Taşocağı kenarı köprü yanı
Acar köyü Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Hazal Güneş

Arkadaşım Hazal güneş,
Doğmamışken kızıl güneş,
Ayağını çok uzatma
Sen git yaşıtlarla güreş.

Biliyorum çok güzelsin,
Belki bir ömre bedelsin,
Kaderine inat gitme
Yazık olur sen özelsin.

Yaşıyorken bunca millet,
Kısmetin de çıkar elbet,
Kaderine isyan etme
Biraz dayan biraz sabret.

İbrahim Akbaş
15:36 19.11.2013

İbrahim Akbaş 1
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Hazar Gölü

Hazar gölü başında,
Bir ağacın altında,
Oturup ağlıyorum
Boş kayığın yanında.

Elazığ’a geldik biz,
Ne yazık ki kimsesiz,
Böyle kimsesiz yerde
Kalmasın benden bir iz.

Şeyhdavutlar yüzüyor,
Yüzüp kulaç atıyor,
O yetmiyormuş gibi
Karpuzla top oynuyor.

 İbrahim Akbaş
20 07 1989 perş. (3)

İbrahim Akbaş 1
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Helin

Saat aldım Heline,
Taktım sol bileğine,
Sevgilim olsun diye
Kına sürdüm eline.

Oje sürdüm tırnağa,
Ruju sürdüm dudağa
Sevgilim olsun diye
Makyaj yaptım yanağa.

Kızlar tilkiden kurnaz,
Herkes kız kandıramaz,
Belki kandırır ama
Boynuna sarılamaz.

İbrahim Akbaş
25 05 1989 perş. (2)

İbrahim Akbaş 1
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Hem Pişmanım Hem Çaresiz

Düşünmeden kara kara,
Köyden geldim buralara,
Hem pişmanım hem çaresiz
Kapanmışım dört duvara.

Önüm arkam sağım solum,
Dört duvardır yoktur yolum,
Hem pişmanım hem çaresiz
Hani benim Anadolu’m.

Pencereye çıkıyorum,
Etrafıma bakıyorum,
Apartmanlar göğe çıkmış
Gökyüzünü görmüyorum.

Sabah öğle akşam evde,
Seyrettiğim tek şey perde,
Kucak açtım acılara
Anavatan oldum derde.

İbrahim Akbaş
16 08 2006 çarş. (1)

İbrahim Akbaş 1
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Hep Beraber Yaşayalım

Allah’ım bitsin bu savaş,
Barış gelsin yavaş yavaş
Hep beraber yaşayalım
Dünya hepimizin kardaş.

Anacıklar ağlamasın,
Bebeler yetim kalmasın,
Hep beraber yaşayalım
Bundan böyle kan akmasın.

Uykular harap olmasın,
Şehirler viran olmasın,
Hep beraber yaşayalım
Savaş denen şey olmasın.

Ciğeri yanan olmasın,
Ocağı sönen olmasın,
Hep beraber yaşayalım
Gözyaşı döken olmasın.

Karşıyız lanet savaşa,
Taraftarız biz barışa,
Hep beraber yaşayalım
Bitsin artık bu kargaşa.

İbrahim Akbaş
 31.10.2006 Salı (1)

İbrahim Akbaş 1
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Her zaman

Profildeki resmin değişsin değişmesin,
Değişen resmin benzesin benzemesin,
İster gülsün tebessüm etsin ister etmesin
Önemi yok sen her zaman gönlümdesin.

Nasıl ki ilkbahar mevsiminde gezmeyi,
Kavurucu sıcaklarda denizde yüzmeyi,
Düşürmediğim kalemimle şiir yazmayı
Seviyorsam işte seni de öyle seviyorum.

On dördünde değil yaşlı başlı olsan,
Yumuşak başlı değil taş başlı olsan,
Akrabam değil Antep Maraşlı olsan
Önemi yok seni her zaman seveceğim.

İbrahim Akbaş
12:18 24.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Hicret Çerçeve ve Elemanları

Hicret büyümüş sayı çıkmış sekize,
Nazar etmeyin maşallah deyin bize,
Bizler çoğaldıkça hizmet ederiz size
Üretir kazanır kazandıkça geliriz kendimize.

Aynı semt aynı okuldan Faruk Ali Burak,
Günün yarısı talebe yarısı Hicret'te çırak,
Hicret çerçeve onlar için karlı bir durak
Ya adam gibi gelin ya hiç gelmeyin durun ırak.

Serdar emektar kadrolu tek eleman,
Uykusunu hatırlatır öğlen okunan ezan,
Kendi Türkmen Türkçe konuşur yaman
Dili sürçer şive değişir güldürür zaman zaman.

Fatih kendi halinde sakin bir insan,
Namazında niyazında bir ehli iman,
Temiz kalbi merhamette bir liman
Liman ki ne liman bir ucu yer öbür ucu asiman.

Azmi abi işin piri işini tam yapıyor,
Pir oluşu müşteriye biraz tuzlu geliyor,
Kimi çözüm ümidiyle alo şikayet diyor
Varsın alo şikayet desinler bilen zaten biliyor.

Mehmet kaçakları seven acayip adam,
Züccaciye kırtasiye çerçeve ayna cam,
Yumuşak yüzlü ticarette toy henüz ham
Akıl fikir herşey var da neden cepte para natamam.

Büyük küçük demeden herkesi saydım,
Acemi çırak kalfa usta bir bir sıraladım,
Ya ben kimim neden kendim saymadım
Adım ibrahim Faruk'un babası Ali Burak'tan da yeniyim.

Şiirimi kapatmıştım Umut geldi Serdara çırak,
Akabinde Devran Devlet dükkana bastı ayak,
Yusuf bir gelir on gelmez belli değil ki sayak
Varsa on bir, yoksa onda kaldık on kez de saysak..:)

İbrahim Akbaş
15:47 27.05.2014.
Yaz. Yer. Hicret Çerçeve Şirinevler İstanbul

İbrahim Akbaş 1
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Hoş geldin 2011

Sabah saat üçe geliyor,
İki bin on bir yılı başlıyor,
Halkın çoğu daha eğleniyor
Hoş geldin iki bin on bir yılı.

Milli piyango çekişi bitti,
Kimi kazandı sıkıntısı bitti,
Kimi tutturamadı kaybetti
Hoş geldin iki bin on bir yılı.

İki bin on bir bereket getir,
Barış ve bolluk havası estir,
Savaşı dalaşı kargaşayı bitir
Hoş geldin iki bin on bir yılı.

İbrahim Akbaş
01 01 2011
Saat : 02:45 Yer Efe Taksi

İbrahim Akbaş 1
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Huzni Ailesi Vardı

Eskiden bir Huzni vardı,
Tüm evleri o yapardı,
Yardıma ilk o koşardı
Köyden kopardın İstanbul.

Hamarat bir eşi vardı,
Tandırları o yapardı,
Hayvanlara o bakardı
Köyden kopardın İstanbul.

Bir Abdullah oğlu vardı,
Arızalara koşardı,
Tespihlere ip takardı
Köyden kopardın İstanbul.

Bir İbrahim oğlu vardı,
Taksiyle servis yapardı,
Teyp onarır saz çalardı
Köyden kopardın İstanbul.

Bir Şeyhdavut oğlu vardı,
İnşaatlarda yanardı,
Arasıra top oynardı
Köyden kopardın İstanbul.

Sondan iki Hamid vardı,
Sarışın saçları vardı,
Köyde berberlik yapardı
Köyden kopardın İstanbul.

En küçüğü Kadri vardı,
Çobanlıktan hep kaçardı,
Okul için can atardı
Köyden kopardın İstanbul.

  İbrahim Akbaş
26 04 2006 (4)PERŞ. Saat:21:30/22:00 arası
Yaz. Yer: Küçük Odamız. Yenibosna/İSTANBUL

İbrahim Akbaş 1
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Huzur Köylerdedir

Teknoloji göklerdedir,
Neşe huzur köylerdedir,
Ocakları yıkıp geçen
Yalan dolan şehirdedir.

Köylünün ev reisi var,
Avlusunda koyun davar,
Beni köyüme götürün
Bana kulak verin havar.

Sahtekârlığın ocağı,
İhanetin tam odağı,
Şehirlerde isim yapmış
Çetecilerin dayağı.

 İbrahim Akbaş
15 03 2006 çar.(1)
Yer: yıldırım Elektronik İstanbul

İbrahim Akbaş 1
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Hür bir Yar

Yanımda oturacak
Dizimde uyuyacak
Bana sadık kalacak
Hür bir yar arıyorum.

Öleceksem ölecek,
Güleceksem gülecek,
Beni mutlu edecek
Hür bir yar arıyorum.

Beni kalben sevecek,
Bana gönül verecek,
Sevgilimsin diyecek
Hür bir yar arıyorum.

Hastalıkta doktorum,
Kötü günde sağ kolum,
İyi günde gururum
Olanı arıyorum.

      İbrahim Akbaş
    18.07.1989salı (1)
Yer: Mardin Acar Köyü

İbrahim Akbaş 1
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Hüseyin Akbaş

Acarköyün muhtarıydın,
Yalnızlığın diyarıydın,
Zekiydin çok akıllıydın
Benim güzel dayıcığım.

Dünya alem bildi seni,
Bilen bildi değerini,
Kim alır senin yerini
Benim güzel dayıcığım.

Her ortama sen uyurdun,
Her taraftan sorulurdun,
Her derde deva bulurdun
Benim güzel dayıcığım.

Naçare çare olurdun,
Bikese yoldaş olurdun,
Halkın için yorulurdun
Benim güzel dayıcığım.

Az ama öz konuşurdun,
Konuşunca oturturdun,
Kaleyi içten vururdun
Benim güzel dayıcığım.

Çocukla çocuk olurdun,
Büyükle büyük olurdun,
İnsanla insan olurdun
Benim güzel dayıcığım.

Güzellikleri överdin,
Kötülükleri sezerdin,
Davaları sen çözerdin
Benim güzel dayıcığım.

İbrahim Akbaş
18 09 2010

İbrahim Akbaş 1
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Hüseyin Hamamcı

Aramıza yeni bir arkadaş gelmiş katılmış,
Gazi Yibo da okumamış keşke okusaymış,
Sevimli mi sevimli tam da kafa dengiymiş
Aslan parçası adı Hüseyin Hamamcı'ymış.

Aramıza hoş geldin Bay Hüseyin Hamamcı,
Hamamcı sen isen, söyle bana kim hancı,
Ciddiye alma şaka yaptım görme beni alaycı
Sevdim seni ey aslan parçası başımın tacı.

Buluşurken Kadri Fatih Mustafa ile Derya Ören,
İşte o gün ne demişti hakkımda Aydın Erden,
Aydın; öyle böyle mi demişti, duyayım senden
Korkma ele vermem seni, bahsetmem senden.

Ne dedi anlat ki musallat olmayayım başınıza,
Yoksa kara kedi olur fitne yapar girerim aranıza,
Karizmatik filan dinlemem yapışırım yakanıza
Kızma şaka yaptım tekrar hoş geldin aramıza.

İbrahim Akbaş
02 06 2011

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hüsne Güven

Sene bin dokuz yüz seksen iki,
Altıncı ay yani haziran on iki,
Samsun Terme Örencikte doğdu
Hüsne Güven Duyguların Dili.

Herkes bilir onu Terme Samsunlu,
Oysa Hüsne Güven Akkuş Ordulu,
Üçü kız dördü erkek yedi kardeşler
En küçüğü şiir yazan dili duygulu.

İbrahim Akbaş
06.12.2013

İbrahim Akbaş 1
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Islah et beni

Artık ben de günahkarım,
Yanlışlarda ben de varım,
İnsan kılıklı davarım
Rabbim sen ıslah et beni.

Ne yoktayım ne vardayım,
Nerde yanlış ben ordayım,
Şaftım kaymış ben hurdayım
Rabbim sen ıslah et beni.

Eski yolum doğru yoldu,
Yolllar açık menzil boldu,
Bu son hatam sonum oldu
Rabbim sen ıslah et beni.

İbrahim Akbaş
00:26 06.09.2012

İbrahim Akbaş 1
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İbrahim 1

İbrahim sevmiş belli,
Aşkından olmuş deli,
Sazı almış göğsüne
Çalıyor alt üst teli.

İbrahim kederinden,
Yara almış derinden,
Yatalak olmuş kalmış
Kalkamıyor yerinden.

İbrahim özel biri,
Onun başkadır yeri,
Bir kere sevmiş ise
Hep sever dönmez geri.

İbrahim Akbaş
16 05 1989 salı(2)

İbrahim Akbaş 1
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İbrahim 2

Bebekken hastalandım,
Doktora kaldırıldım,
Doktor bir iğne vurdu
İğneden sakat kaldım.

Bebekken güzelmişim,
Nazara layıkmışım,
İşte nazar yüzünden
Böyle sakat kalmışım.

Bana iğne vuranın,
Sağlığımı çalanın,
Her iki gözü çıksın
Bana nazar edenin.

 İbrahim Akbaş
20 07 1989 perş. (4)

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İbrahim Akbaş 1

Adım Şair İbrahim,
Elektrik mesleğim,
Elektronik hevesim
Hamide benim eşim.

Şarkta doğdum doğuluyum,
Yetmiş iki doğumluyum,
Huzni Akbaş’ın oğluyum
Ben bir köylü çocuğuyum.

Abdullah’ın kardeşiyim,
Acar köyün güneşiyim,
Hamide’nin can eşiyim
Mardin’in tek keleşiyim.

Far-fur-öz’ün babasıyım,
Hamdullah’ın dayısıyım,
Kadir kiymet yanlısıyım
Yiğitlerin halısıyım.

İbrahim Akbaş
01.11.2006 Çarşamba (2)

İbrahim Akbaş 1
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İbrahim Akbaş 2

Ay mayıs gün yirmi sene yetmiş iki,
Şair İbrahim Akbaş dünyaya geldi,
Sene doksan üç ay ocak gün yedi
İbrahim Akbaş Hamide ile evlendi.

Başlangıçta engeller çıktı aşıldı bitti,
Yıllar yılı kovaladı hasretlikleri bitti,
Evlendiler mutlular şükür her şey bitti
Şükür rabbime mutluluğu onlara hibe etti.

Yaşadıkları yer Mardin'e bağlı Acar köydü,
İbrahim Hamide çifti tam dört çocuk gördü,
Üç oğlan sağ ilk doğan kızları Özlem öldü
Sevimli aile oldular bunu herkes gördü.

Dilerim ömür boyu böyle mutlu yaşarlar,
Karşılaşacakları her türlü engeli aşarlar,
Mutluluklarını gören kıskanır şaşarlar
Ömür boyu bu çiftlere dilerim başarılar.

İbrahim Akbaş
24 11 2011

İbrahim Akbaş 1
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İbrahim Hamide Ailesi

Doksan üç aralık on beş,
Doğdu Özlem doğdu güneş,
On dört şubat doksan beş
Öldü Özlem battı güneş.

Altı Mayıs doksan beş,
Özleme geldi kardeş,
Doğdu biricik Özgür
Nur yüzlü sanki güneş.

Doksan altı yirmi beş,
Zar attım geldi düşeş,
Ay kasım doğdu Furkan
Özgüre geldi kardeş.

Çarşamba on dört ocak,
Sevindi köy ilçe bucak,
Doksan sekiz yılında
Doğdu Faruk yavrucak.

Bin dokuz yüz yetmiş bir,
Dördüncü ay nisan bir,
Doğmuş canım Hamidem
Huy su Her şeyimiz bir.

Dokuz yüz yetmiş iki,
Ben ibrahim çok zeki,
far-Fur-Öz ün babası
Doğmuşum na müşteki.

İbrahim Akbaş
14 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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İbrahim Usta

Babadan kalma televizyon mu bozuldu,
Çatı anteni yerine çanaklar mı kuruldu,
Çanak kuruldu da ayarsız mı kaldı uydu
Ne bekliyorsun çağır İbrahim usta gelsin.

Kış günü havalar soğuk soba mı ısıtmıyor,
Leğende hamur mini dalga mı çalışmıyor,
Karanlık bastı evde lambalar mı yanmıyor
Ne bekliyorsun çağır İbrahim usta gelsin.

Dikiş makinesi ha bire ip mi koparıyor,
İğnesi kırık yenisi yuvaya mı oturmuyor,
Pedal kayışı kopmuş yenisi mi uymuyor
Ne bekliyorsun çağır İbrahim usta gelsin.

Ne oldu hanımın ayağına iğne mi battı,
İğne battı da fena halde canını mı yaktı,
Ağrısından gözlerinden yaşlar mı aktı
Ne bekliyorsun çağır İbrahim usta gelsin.

Komşu evin çocuğu havale mi geçirdi,
İbrahim Usta çocuğu acile mi yetiştirdi,
Çocuk taburcu oldu iğne saati mi geldi
Ne bekliyorsun çağır İbrahim usta gelsin.

Ak dedenin seyrek saçları mı kesilecek,
Kesilmeyecek sadece şekil mi verilecek,
Favori veya dağınık ensesi mi düzelecek
Ne bekliyorsun çağır İbrahim usta gelsin.

Dünya haritası şeklini mi almış badana,
Sıkıldın da dekor mu vereceksin odana,
Meraklanma sen rahat ol takma kafana
Ne bekliyorsun çağır İbrahim usta gelsin.

Duvara kara kalemle resmini çizeceksen,
Yanına şöyle güzel bir şiir ekleyeceksen,
O şiiri İbrahim'in şiirlerinden seçeceksen
Ne bekliyorsun çağır İbrahim usta gelsin.

İbrahim Akbaş
19 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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İbrahim’in İsyanı

Acar Köyde bir düğün var,
Düğün de Hamide oynar,
İbo çekilmiş kenara
Düşünür düşünür ağlar.

Düğün köylünün düğünü,
Sevilenin neşe günü,
Sevip sevilmiyor diye
İbrahim’in zindan günü.

Bu düğünde kimi güler,
Kimi ağlar feryat eder,
Başlık ödenmiyor diye
Kimi bekâr isyan eder.

İbrahim diyor sevdim ben,
Yalvarırım yardım et sen,
Tam on yıldır seviyorum
Sevilmedim hala neden?

       İbrahim Akbaş
    08 10 1991 salı (1)
Yer: Karanfil Elektrik MARDİN

İbrahim Akbaş 1
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İbrahim'i Üzmeyin

İbrahim değerlidir ihmal etmeyin,
Zehir gibi çalışıyor ondaki beyin,
Ne derse desin baş üstüne deyin
İbrahim'e değer verin üzmeyin.

Farketmez kaç olursa olsun yaşın,
Sıkışırda çaresiz kalırsa başın,
İhtiyacın olur da bitersese aşın
İbrahim olsun ilk ve tek arayışın.

Gözü aç değildir bakmaz maaşa,
Kibirli değil bakmaz sakala yaşa,
Ha sen gitmişsin yanına ha paşa
Hakikatı söyler bakmaz karakaşa.

Durumu ne kadar olursa vahim,
Onun için insaniyet çok mühim,
Kopukları pençinler sanki lehim
Çünkü o bir dahidir adı İbrahim.

Dürüsttür yalan dolanı sevmez
İyi niyetlidir art niyet düşünmez
Sevdalıları kavuşturur üşenmez,
Yorulsa bitkin düşse vazgeçmez.

Dedikodudan kaçar olmaz maşa,
Nerde çıkarsa ağır bir münakaşa,
Kaşlarını çatmak mı yok haşa
Üşenmez gider çözer paşa paşa.

İbrahim Akbaş
 23:27 11.09.2012

İbrahim Akbaş 1
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İki Canız

Güzel sevdiğim sen bana,
Kavuşsan da gelsen bana,
Bu dünya benim olacak
Yalanım yok inan bana.

Nasip olsa göreceksin,
Beni candan seveceksin,
Nasıl insan olduğumun
Denklemini çözeceksin.

İkimizde bir insanız,
Aynı ırk aynı soydanız,
Belki birbirimiz için
Yaratılmış iki canız.

İbrahim Akbaş
07 07 2006 Cuma (1)
Yer: İstanbul

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İlgi Hastanesi

Ah ilgi ah senin yören,
Adresinle beni gören,
Yüreğime duvar ören
Özledim seni Güngören.

Bizi buluşturan dükkân,
Seni seni kutsal mekân,
Aşkımıza kucak açan
Özledim ey Ana vatan.

Seni bana getireni,
Sonra geri götüreni,
Bıraktığın izlerini
Özledim hasret treni.

İbrahim Akbaş
15:37 07.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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İlkler unutulmaz

İlk göz göze gelmeler,
İlk kol kola gezmeler,
Format bile atılsa
Hafızadan gitmezler.

İlk aşkım dedikleri,
İlk aşka verdikleri,
Beyinler çökse bile
O kalır sevdikleri.

İbrahim Akbaş
11:32 09.10.2013

İLKLER UNUTULMAZ-2

İlk aşkın tattığı heyecan,
İlk aşkların buluştuğu an,
Asırlar bile geçse aradan
Unutulmaz hiç bir zaman.

İbrahim Akbaş
09.10.2013

İbrahim Akbaş 1
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İmamız Derler

Bir gün abdest almazlar,
Asla namaz kılmazlar,
Kesin zekât vermezler
Bir de imamız derler.

Yeminlidirler her an,
Sahtekârdırlar inan,
İlk sözleri de yalan
Birde imamız derler.

Rehber midir insana,
Bence şeytandan yana,
Yazık böyle yapana
Bir de imamız derler.

  İbrahim Akbaş
17.05.1989 çar.(1)

İbrahim Akbaş 1
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İman'a gel kardeşim

Belki haram günah şeyler hoştur,
Ama her kes bilsin bunlar boştur,
Varsa takatin ahiretin için koştur
Dünya boştur imana gel kardeşim.

Seneler önce dedemiz de yaşardı,
Dimdik ayaktaydı dağı taşı aşardı,
Benim gibi senin gibi o da koşardı
O da öldü gitti imana gel kardeşim.

Nasıl ki dedemiz göçtüyse faniden,
Habersizce ayrılıp gittiyse aniden,
Musalla taşına alındıysa o beden
Biz de öleceğiz imana gel kardeşim.

İbrahim Akbaş
08:28 01.11.2013 (1)

İbrahim Akbaş 1
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İmdadına yetişmedim mi

Herkes güle oynaya mutlu yaşarken,
Dost bildiklerin yüz çevirip coşarken,
Sen yaralı ceylan gibi aksak koşarken
İmdadına yetişmedim mi senin...

Tek başına yalnızlıkla boğuşurken,
Mutsuz umutsuz biçare yaşarken,
Tutunacak bir dal bir el ararken
İmdadına yetişmedim mi senin.

İhanete uğramış bunalımdayken,
Hayattan bıkmış isyanlardayken,
Genç yaşında ecelini beklerken
İmdadına yetişmedim mi senin..

Bir tek dostun bile kalmamışken,
İnsanlara güvenini kaybetmişken,
Hep ağlayıp bir kerecik gülmemişken
İmdadına yetişmedim mi senin..

İbrahim Akbaş
21:10 05.06.2013

İbrahim Akbaş 1
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İnandır beni

Ben yokken başkasıyla görüştün mü?
Görüştüysen dengin miydi örtüştün mü?
Örtüştüysen doğru söyle öpüştün mü?
Yalan söyle öpüşmedim de inandır beni.

Bizler ayrılmışken başkasını sevdin mi?
Sevdiysen ona da aynısından verdin mi?
Söyle mutlu musun muradına erdin mi?
Erdiysen de ermedim de inandır beni.

Bu aralar başkasına kameranı açtın mı?
Cam açıkken kıvırtarak dozu aştın mı?
Ya da öpücükler atıp aşırıya kaçtın mı?
Kaçtıysan da kaçmadım de inandır beni.

İbrahim Akbaş
17:44 21.08.2013

İbrahim Akbaş 1
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İncir Reçeli

Daha dün bir İncir vardı,
Bu gün yok bizden ayrıldı,
Kim bilir ne derdi vardı
İncir gitti hüznü kaldı.

Nerdesin incir reçeli,
Hüzün var gittin gideli,
Özledik biz görmeyeli
Geri gel İncir Reçeli.

Sana arkadaş demiştik,
Arkadaşça çok sevmiştik,
Reçeline doymamıştık
Gittin gidişine şaştık.

İbrahim Akbaş
04 08 2011

İbrahim Akbaş 1
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İnsafsız Amca

Saat on bire geldi,
Herkes uykuya girdi,
Benim şu gözlerime
Neden uyku girmedi.

Gece uykum olmadı,
Kalbim neşe dolmadı,
Amca neden o kızın
Benim eşim olmadı.

Neden beni üzdünüz,
Yoksa hor mu gördünüz,
Yeni damadı benden
Çok mu iyi gördünüz.

Ben aç isem o tok mu?
Fakirsem malı çok mu?
Neden kızı vermedin
Sen de hiç insaf yok mu?

Yarını düşünmezsin,
Hayat tatlıdır dersin,
Benim gibi birine
Neden kızı vermezsin.

Amca vazgeç sözünden,
Işık saçsın yüzünden,
Dar çukura düşmeden
Yaş akmadan gözünden.

İbrahim Akbaş
 11 09 1989  P.tesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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İshal iken kabız ettin

Deli cadı sana uydum,
Reflor içtim kabız oldum,
İshal iken rahat idim
Karnım şişti davul oldum.

Bu ne ilaç bu ne usul,
Mutsil deme bir çare bul,
Dar geliyor bu İstanbul
İshal olsun bu garip kul.

Yeme içmeden kesildim,
İnandım sana güvendim,
Reflor dedin aldım içtim
Düzelme yok iyileşmedim.

Başım çatlamak üzere,
Her an düşebilirim yere,
Bir an evvel iyileşmeli
Bu gariban bu biçare.

İbrahim Akbaş
09 11 2012

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul 1

Eskiden İbrahim vardı,
Altında Şahini vardı,
Mardinde dükkânı vardı
Sildin süpürdün İstanbul.

Ritim diye yeri vardı,
Usta diye namı vardı,
Toplumda bir yeri vardı
Sayende bitti İstanbul.

Küçücük odası vardı,
Odada masası vardı,
Masada tablası vardı
Köyde bıraktın İstanbul.

   İbrahim Akbaş
 26 04 2006 perş.(2)
Yer: Yıldırım Elektronik
Saat:14:00/17:00 arası

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul 2

Bende huzur bırakmadın,
Bende neşe bırakmadın,
Güldürmeyip hep ağlattın
Neşemi çaldın İstanbul.

Eskiden ben kâh gülerdim,
Kâh oynardım kâh coşardım,
Dosta derdimi açardım
Onu da çaldın İstanbul.

Eskiden İbrahim vardı,
Saygı itibarı vardı,
Ona göre yeri vardı
Onu da yuttun İstanbul.

Eskiden bir adım vardı,
Saygı itibarım vardı,
Ortamda bir yerim vardı
Onu da sildin İstanbul.

   İbrahim Akbaş
26 04 2006 perş. (3)
Yaz. yer: Yıldırım Elektronik
Saat:17:00/19:30 arası

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul 3

İstanbul çok güzel yerdir,
Benim için cehennemdir,
Zorluğu beni aşıyor
Benim için hep engeldir.

Görünürde çok güzeldir,
İçi bozuk bir kelektir,
Buralarda yaşayamam
Benim yerim memlekettir.

Böyle yaşam kısa olur,
Bu gün yarın sonu bulur,
Hep kahrını çekiyorum
Kahrı benim sonum olur.

     İbrahim Akbaş
 19 05 2006 (1).cuma
Yer: Yıldırım Elektronik
       İSTANBUL

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul 4

İstanbul’a alışmadım,
Yeni dostla tanışmadım,
Candan sevdiğim eşimle
Doğru dürüst bakışmadım.

Çocuklarım ilgisizdir,
İlgisizken bilgisizdir,
İstanbul’a alışmadım
İçim nefretle gizlidir.

Abime bir saygım vardı,
Kardeşlere sevgim vardı,
Sevmediğim bu İstanbul
Tüm bunları benden aldı.

İbrahim Akbaş
27 05 2006 (1) C.Tesi

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul Bana Göre Değil

Bana göre değil bura,
Eriyorum dura dura,
Buralarda yaşadıkça
Erişemem ben huzura.

Ben köylüyüm değişemem,
Bu diyarda yetişemem,
Sanatım elden gidiyor
İstanbul’da gelişemem.

Kâbusumdur Merdivenler,
Yoktur beni güldürenler,
Hele hiç yok gezdirenler
Yaktı beni bu yâd eller.

Burada geçen her günüm,
Benim için sanki ölüm,
Fidan idim eriyorum
Dalımda kalmadı gülüm.

İbrahim Akbaş
20 12 2006 çarş.(4)

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul Bir Bataklıktır

Ayıp yazık diyenlere,
Haram günah bilenlere,
Yaşamayı sevenlere
İstanbul bir bataklıktır.

Köye özlem duyanlara,
Malı hiçe sayanlara,
Dost peşinde koşanlara
İstanbul bir bataklıktır.

Köyde ev ev gezenlere,
Amca dayı sevenlere,
Kadir kıymet bilenlere
İstanbul bir bataklıktır.

 İbrahim Akbaş
08 07 2006 C.Tesi (2)
Yer: İstanbul Bizim Ev

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul Da Kış

İstanbul’da yağmur yağar,
Yolu trafiğe kapar,
Alçak evlere su basar
İstanbul’da bir kış günü.

İstanbul’da yağan dolu,
Kapatıyor suyla yolu,
Rahat vermiyor gün boyu.
İstanbul’da bir kış günü.

İstanbul da kar yağıyor,
Halkı perişan ediyor,
Ulaşımı engelliyor
İstanbul’da bir kış günü.

Sokaklarda rüzgâr eser,
Tozu sağa sola serper,
Halkı bundan isyan eder
İstanbul’da bir kış günü.

İbrahim Akbaş
18 10 2006

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul değiştirdi

İstanbul benim için sıradan bir şehirdi,
Koca denizi anlamsız gözümde nehirdi,
Gezip tozmalar zevksiz mecburi seyirdi
Devir değişti anılarımla doldu İstanbul.

İstanbul'un ayaz geceleri beni de ağlattı,
Âşık etti mecnun etti yüreğimi dağlattı,
Dostlarımdan kopardı yapa yalnız bıraktı
Devir değişti İstanbul hatıralarımla doldu.

Gizli gizli hayranlarım oldu uzaktan izledi,
Çıkış saatimi ezberledi görmeyince özledi,
Senden çocuğum olsun dedi durdu bekledi
Günahım yok bütün bunlar eserindir İstanbul.

Deniz nedir bilmiyordum sayende gördüm,
Geceleri çıktım sabahladım içinde yüzdüm,
Umut verdim geri kaçtım insanlar üzdüm
Ben bunları sende öğrendim koca İstanbul.

İbrahim Akbaş
17:40 27.08.2013

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İstanbul Evlatları

Yaptığım yok ki paralar,
Ettiğim yok ki dualar,
Yardım ettiğim analar
Yok ki dua okusunlar.

Babacığım anacığım,
Yok, artık eski İbrahim
Benden size hayır gelmez
İnan bunun farkındayım.

Allah yardımcınız olsun,
Kalbinize neşe koysun,
Konu komşunun şerrinden
Yüce Allah’ım korusun.

İstanbul’da evlatların,
Parasından yararlanın,
Hayır, mayır beklemeyin
Hayrı yok bu evlatların.

 İbrahim Akbaş
13 04 2006 (1) Perş.
Yer. Yıldırım Elektronik
 Yenibosna İSTANBUL

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul kar altında

Meteoroloji memurları bu tahmini bildiler,
Üç gün evvel kar geliyor diye haber verdiler,
Beklenen kar geldi daha yağacakmış dediler
Tedbir alın toplu taşımayı tercih edin dediler.

Karın yağacağı sabah erkenden göründü,
Yağdı yağıyor İstanbul beyaza büründü,
Yedi tepe bembeyaz hali gibi örtüldü
Hava soğuk yollar buz pistine dönüldü.

Doğalgaz kombi ayarı maksimuma alındı,
Avrupa yakası dondu buz sarkıtlar sarkıldı,
Sobalar kuruldu yakıldı mısır keyfi yapıldı
Sokaklar karla doldu taştı halk perişan kaldı.

İbrahim Akbaş
07 01 2013

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul Lanet Olsun

İstanbul’da viran olduk,
Abi kardeş düşman olduk,
Anne babamızı yorduk
Lanet olsun bu diyara.

Abi kardeş bir tek candık,
İstanbul’da parçalandık,
Sevgimize tekme attık
Lanet olsun bu diyara.

Bu hayata lanet olsun,
Yaşam buysa sonu bulsun,
Gözlerime toprak dolsun
Lanet olsun bu diyara.

Sevgimizi yitirdiysek,
Kardeşliği bilmediysek,
Bu diyarı yenmediysek
Lanet olsun bu diyara.

İbrahim Akbaş
21 09 2006 PER.(2)

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul Özgürlüktür

Para pula tapanlara,
Mal peşinde koşanlara,
Dosta kazık atanlara
İstanbul bir özgürlüktür.

Sarhoşlara sersemlere,
Her kılıfa girenlere,
Özgürlüğü sevenlere
İstanbul bir özgürlüktür.

Deniz plaj sevenlere,
Yarı çıplak gezenlere,
Ben özgürüm diyenlere
İstanbul bir özgürlüktür.

Sokak sokak gezenlere,
Balli tiner çekenlere,
İçki şarap içenlere
İstanbul bir özgürlüktür.

İbrahim Akbaş
08 07 2006 C.Tesi (1)
Yer: İstanbul Bizim Ev

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul’da Geçersizdir

Hani babamız içeriye girerken ayağa kalkardık ya,
Hani babamız konuşurken bizler susardık ya,
Hani babamız yanımızda iken sigara içmezdik ya
İşte o yok artık, İstanbul’da geçersizdir.

Hani Bayramlarda ev ev gezer şeker toplardık ya,
Hani düğünlerde el ele tutup halay çekerdik ya,
Hani bir misafir geldiğin de etrafında pervane olurduk ya
İşte o yok artık, İstanbul’da geçersizdir.

Hani birileri hastalanırken ziyaretine giderdik ya,
Hani birileri ölürken üç ay müzik çalmazdık ya,
Hani birileri ölürken taziyesine giderdik ya
İşte o yok artık, İstanbul’da geçersizdir.

Hani koca tokmaklarla dibekte bulgur döverdik ya,
Hani sabahlara kadar pekmezin kaynamasını beklerdik ya,
Hani Mercedes yerine at sırtında gezerdik ya
İşte o yok artık, İstanbul’da geçersizdir.

İbrahim Akbaş
26 05 2006 (1) Cuma

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul’da Kiralık Ev

İstanbul’da gün geçiyor,
Mevsim nedir bilinmiyor,
Yazı kışı hep dumanlı
Hiç güneşi görünmüyor.

Güneş binaya vuruyor,
Arkası gölge kalıyor,
Öyle evler var ki sorma
Asla güneşi görmüyor.

Hem güneşsiz hem karanlık,
Hem çok alçak hem daracık,
Öyle evler var ki sorma
Kira yüksek yer minnacık.

Kiralık ev bulunmuyor,
Bulunan oturulmuyor,
Öyle evler var ki sorma
Kışın suda kayboluyor.

Evleri çok pahalıdır,
Normali üç odalıdır,
Öyle evler var ki sorma
Dört tarafı kapalıdır.

İbrahim Akbaş
02.11.2006 Perş.(2)

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul’da Uyku

İstanbul’da yaşıyorum,
İki üçte yatıyorum,
Saat on ya on buçukta
Uyanıyor kalkıyorum.

Yatağımı topluyorum,
Lavaboya gidiyorum,
Saat on bir on iki de
Kahvaltımı yapıyorum.

Bazen erken yatıyorum,
Uykum kaçar kalkıyorum,
Bir sigara sarıyorum
Pencerede içiyorum.

Dünyadan zevk almıyorum,
Hep uyumak istiyorum,
Gece uykum gelsin diye
Erken kalkmak istiyorum.

Yatağıma giriyorum,
Dalıp dalıp gidiyorum,
Bazen hayal kuruyorum
Hep uyumak istiyorum.

Yanlış yolda gidiyorum,
Farkındayım biliyorum,
Ama çaresizim dostum
Sonum nedir bilmiyorum.

Bilmem nereye gideyim,
Uyulacak yer göreyim,
Bu duruma ne edeyim
Vallah dostlar biçareyim.

İbrahim Akbaş
10 02 2007 C.tesi(1)

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul’da Yaşam

Gün geçiyor ay geçiyor,
Mevsim nedir bilinmiyor,
Yazı baharı dumanlı
Hiç güneşi görünmüyor.

Geceleri silah susmaz,
Vurur öldürür bulunmaz,
Gümbürtüye gider insan
Vay zavallı diyen olmaz,

Hiç tanımadığın biri,
Gelip soyuyor evini,
Görüp kovaladığın an
Dönüp kurşunluyor seni.

Her gece bir can ölüyor,
Katiliyse görünmüyor,
Hâşâ katil Allah mıdır?
Neden katil bulunmuyor.

Tek başına gezemezsin,
Gezsen korkuyla gezersin,
Hele bir de paralıysan
Eve geri gelemezsin.

Her gün taksici ölüyor,
Çocuğu yetim kalıyor,
Bunu yapan katillerse
Yakalanmayıp geziyor.

İbrahim Akbaş
21 12 2006 perş.(3)

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul'a düştü kar

İstanbul’a düştü kar,
Kombiler yüksek ayar,
Patronlar etti zarar
Kar işçiye kaldı kar.

İstanbul’a düştü kar,
Kapandı dar sokaklar,
Böyle yağarsa bu kar
Yarın tüm yeri kaplar.

İstanbul’a düştü kar,
Bir kar bir yağmur yağar,
Doldu taştı kanallar
Felç oldu bütün yollar.

Yarın günlerden Pazar,
Pazar olmuş ne yazar,
Gezmeye imkân mı var
Cehennem olmuş yollar.

 İbrahim Akbaş
  24 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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İstanbul'a Geldim Bittim

Bir yıl önce köyümdeydim,
Dostlarımla birlikteydim,
İstanbula geldim bittim
Koca şehre boyun eğdim.

Köyde evin reisiydim,
İyilerden birisiydim,
İstanbula geldim bittim
Ben eskiden böyle miydim?

Sevdiklerim yanımdaydı,
Neşe huzur kanımdaydı,
İstanbula geldim bittim
Hani dostluk buradaydı.

İbrahim Akbaş
11 08 2006 Cuma (1)

İbrahim Akbaş 1
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İster red ister kabul

Esen rüzgâr serindir,
Benim canım senindir,
Merak etme sevgilim
Bize Allah kerimdir.

Gözlerini sevmişim,
Sana gönül vermişim,
İster red ister kabul
Kapıda beklemişim.

İbrahim Akbaş
15 06 1989 perş. (1)

İbrahim Akbaş 1
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İstiyorsan

Şarkta doğdum doğuluyum,
Mardin Acar doğumluyum,
Modernliği bilmiyorum
Ben bir köylü çocuğuyum.

Bu halimle seviyorsan,
Beni böyle istiyorsan,
Durmadan gel sarıl bana,
Köyde yaşarım diyorsan.

Köy hayatı ağır gelir,
Ağırlığı yenebilir,
Katlanıyorum diyorsan
Hayat bize gülebilir.

İbrahim Akbaş
01 11 2006 Çarşamba (3)

İbrahim Akbaş 1
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İşçi

Kazma kürekle çalış,
Esnaf olmaya alış,
En güzeli bunların
Dürüstçe alış veriş.

Çalışmak ayıp değil,
Kürekle yere eğil,
Çalışan emekçinin
Asla karnı aç değil.

Allah demişse olur,
Çantaları doldurur,
Fazla yorma kendini
Nasip neyse o olur.

     İbrahim Akbaş
  17 05 1989 çar.(4)

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İşçi grubu

Etrafı korur bekçi,
Emek verir emekçi,
Çok pratik çalışır
Karınca gibi işçi.

Memur ağır çalışır,
Oturmaya alışır,
Alışır tembelleşir
Nadir halka karışır.

Masa başında müdür,
Masasında bir mühür,
Hiç yorulmaz oturur
Oturarak iş görürür.

  İbrahim Akbaş
13:30 22.10.2013

İbrahim Akbaş 1
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Kadın Gördüm

Bir kadın gördüm pisliğin piri,
Sevgisi yapmacık aşkı elin kiri,
Vurur öldürmez gömer diri diri
İşte gördüğüm kadın böyle biri.

Gördüğüm kadın yalan ustası,
Sevda bilmez macera hastası,
Maskesi düşmüş bitmiş hayâsı
İşte gördüğüm kadın böyle biri.

Uzun sevmez sıkılır aylık sever,
Sevince tam sever yüceltir över,
Köle eder acı verir bırakır gider
İşte gördüğüm kadın böyle biri.

Gördüğüm kadın şu an elin malı,
Ücret sormaz verir zevkine bağlı,
Gerçek bir orospu sahte vesikalı
İşte gördüğüm kadın böyle biri.

Kadın evli eşi sağ çocukları var,
Eş farkında ses çıkarmıyor davar,
Bu nasıl geniş mezhep ey havar
İşte gördüğüm kadın böyle biri.

İbrahim Akbaş
15:49 12.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Kadın o dur

Kadın kocasını kapıda karşılıyorsa,
Kapı açılır açılmaz gülümsüyorsa,
Hoş geldin aşkım deyip öpüyorsa
Kadın o dur başka kadın tanımam.

Kadın kocası gelmeden uyumuyorsa,
Eşi olmayınca yatağında üşüyorsa,
Gözüne bir saniye uyku girmiyorsa
Kadın o dur başka kadın tanımam.

Kadın kocasına gözü gibi bakıyorsa,
Hastalandığında başında duruyorsa,
Üzüntüsüne dayanamayıp ağlıyorsa
Kadın o dur başka kadın tanımam.

Kadın erken kalkıp geç yatıyorsa,
Eşinin bir dediğini iki etmiyorsa,
Tebessümüyle eve neşe katıyorsa
Kadın o dur başka kadın tanımam.

İbrahim Akbaş
15:32 16.03.2012

İbrahim Akbaş 1
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Kadın vardır

Kadın vardır yarı çıplak giyinir,
Gündüz çalışır gece barda eğlenir,
Belki ağzı bozuk habire söylenir
Ama yüreği temiz tertemiz kadındır.

Kadın vardır çarşaf giyer örtünür,
Müslümanım diye gezer övünür,
Halka kadın budur diye görünür
Ettikleri affedilmez pislik kadındır.

İbrahim Akbaş
09:13 09.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Kadınlar

Kadın evde koca işte,
Dünya kanunu bu işte,
Koca eve geldiğinde
Kadın karşılar girişte.

Kadının yeri evidir,
Kocası onun eridir,
Çocukları birer meyve
Meyve onun zaferidir.

Kadınsız ev kurulamaz,
Kurulsa neşesi olmaz,
Kadınsız ev, ev değildir
Çöker o ev toplanılmaz.

Kadın yardıma muhtaçtır,
Kocası bakmazsa açtır,
Kadınlar birer melektir
Koca ya bir ihtiyaçtır.

İbrahim Akbaş
08 05 2010 Cumartesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Kadri Aynur Nişanı

Bu gün pazar Kadri'nin nişanı için millet toplandı,
Eş dost Nusaybin yoluna koyuldu nişan yapıldı,
Allah tamamına erdirsin her şey uygun yapıldı
Bir yastıkta kocayın Aynur yenge Kadri kardeş.

Allah düğün gününü tez zamanda nasıp eylesin,
O gün kazasız belasız selametle huzurla gelsin,
Aynur Kadri çiftleri mutlu olsun yüzleri gülsün
Kadri Aynur'u Aynur Kadri'yi sevsin üzmesin.

Evlilikleri örnek olsun mutluluk kaynağı olsun,
Sevmeyenleri kıskandıracak kadar güzel olsun,
Bir yastıkta kocasın kesinlikle pişmanlık olmasın
Kalplerinde bir şüphe varsa çıksın huzur dolsun.

İbrahim Akbaş
20:01 04.11.2012

İbrahim Akbaş 1
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Kaldım muhtaç

Ne fesim ne de tacım,
Bir nefese muhtacim,
Suan karnim zil calar
Ağzim kokar ben acım.

Ne koyun ne de kuzum,
Ne verecek yem tuzum,
Vallahi yaz temmuzu
Çok susadim susuzum.

Ne ilkbahar ne yazım,
Ne mehtap ne ayazım,
Öyle bitap düştüm ki
Ölsem çıkmaz avazım.

Ne mal kaldı ne araç,
Ne derdime bir ilaç,
Bitti tükendim artık
Kaldım ortada muhtaç.

İbrahim Akbaş
23 02 2018
Yaz.Yer. Öncel Nakış
Güneşli Bağcılar

İbrahim Akbaş 1
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Kameraman Susık

Susık kameraman oldu,
Tüm çektikleri bozuldu,
Bu çekim zamanlı dedi
Bundan moralim bozuldu.

Çekimler senin neyine,
Güvenme çektiklerine,
Senden adam olmaz Susık
Bırak geri dön evine.

Telefonla çekim olmaz,
Çektiklerin değer almaz,
Yorma nazik bedenini
Çekimler senden sorulmaz.

İbrahim Akbaş
04 11 2006 C.tesi (4)

İbrahim Akbaş 1
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Kan Davası

Dedesinin torununun minik bebesi,
Hiyar tarlasından üç beş hıyar yemesi,
Çeşmesinden bir yudum su içmesi
Dövüş gerektirmez bitsin kan davası.

Bir bahçeden suyun yan bahçeye taşması
İki kara sevdalının bir birine kaçması,
Görenlerin bu gençlere çamur atması
Katli gerektirmez bitsin kan davası.

Oyun oynarken kavga etmişse birileri,
Tehditler savurup konuşmuşsa ileri geri,
Araya girmiş ayırabilmişse yanındakileri
Mesele bitmiştir ne gerek var kan davasına.

Bir avuç toprak için kavgaya tutuşmak,
Silahlara sarılarak karşılıklı vuruşmak,
Tehdit edip meydanlarda buluşmak
İnsanlığa yakışmaz bitsin artık kan davası.

Birçok yavrunun öldürüldü babası,
Biçare kaldı zavallı gariban anası,
Buna sebep lanet olası kan davası
Bitsin artık kan davası insan olalım.

Hiç uğruna kan döktüler asırlarca,
Kin güttüler vuruştular aptalca,
Bilmediler yaşamayı insanca
Bitsin artık kan davası insan olalım. insan...hayvan değil...

 İbrahim Akbaş
13:39 31.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Kapısını Çalın

Yar kapısını çalın,
Açmazsa camdan dalın,
Selamımı söyleyin
Gelsin onu da alın.

Geldiğimi demeyin,
Açık verip gülmeyin,
Yolunuzu gözlerim
Almadan da gelmeyin.

Kına sürsün eline,
Kemer taksın beline,
Öyle bir süslensin ki
Taş çıkarsın geline.

İbrahim Akbaş
22 05 1989 p.tesi (3)

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kar 1992

Dokuz yüz doksan iki,
Doğuya bir kar geldi,
Gece gündüz hep yağdı
Yedi gün kesilmedi.

Otuz Ocak Perşembe,
Dağı taşı örtmeye,
Büyük hızla yağmaya
Geldi kar bölgemize.

Kesilmedi hep yağdı,
Acar Köyü kapladı,
Her taraf karla doldu
Halkı perişan kaldı.

       İbrahim Akbaş
   04.02.1992 pazar(1)
Yaz.Acar Köyü MARDİN

İbrahim Akbaş 1
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Kara kış

Lapa lapa kar yağıyor yollar kapandı,
Erzak tükendi ahali sefil oldu tıkandı,
Mahsur kaldık ne tuz ne şeker kaldı
Bu sene de gösterdi yüzünü kara kış.

Yollar buz tutmuş kayıyor arabalar,
Saat başı meydana geliyor kazalar,
Donan araçlarda mahsur kalanlar
Bu sene de gösterdi yüzünü kara kış.

Yine gök gürlüyor çakıyor şimşekler,
Sağanak yağmurla taşıyor nehirler,
Kafamızdan inmiyor koca şemsiyeler
Bu sene de gösterdi yüzünü kara kış.

Toprak damlar gölet oldu damlıyor,
Silindir iş başında ha bire dönüyor,
Silindirci çamurlaşan dama batıyor
Bu sene de gösterdi yüzünü kara kış.

Soğuk hava başladı soba yerini kaptı,
Oduncular fırsat zammı oduna yaptı,
Yağmur yağdı dere taştı suları saptı
Bu sene de gösterdi yüzünü kara kış.

İbrahim Akbaş
19 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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Kara kız

Kara dedim fıstık çıktın,
Deli dedim zeki çıktın,
Sözlerinle beni yaktın
Ah kara kız vah kara kız.

Hayvan dedim darılmadın,
Uyuz dedim aldırmadım,
Aptal dedim saldırmadın
Ah kara kız vah kara kız.

Al giymiştin gördüm seni,
Görür görmez sevdim seni,
Bülbül sesli melek seni
Ah kara kız vah kara kız.

       İbrahim Akbaş
      16:05 04.02.2012
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Karanfil Elektriğin Derdi

Merdiven gitti kayıplara karıştı,
Kargaburnu gitti ayrıldı kaçtı,
Peşin para borçlarla karıştı
Ah bu Karanfil Elektriğin derdi.

İbrahim patron oldu kürsüye,
Çırak sayısı çıktı yediye,
Otomatlar edildi hediye
Ah bu Karanfil Elektriğin derdi.

İbrahim patron Bülent usta,
Bozuyor her gün bir susta,
Derdinden İbrahim hasta
Ah bu Karanfil Elektriğin derdi.

Hilal ikinci patronum dedi,
Özgürü dövdü affetmedi,
Aldı başını Karanfili terk etti
Ah bu Karanfil Elektriğin derdi.

Karanfilin durumu böyle olsa,
Ayvayı yemiş sayılır usta,
Dükkan düpe düz teksasta
Ah bu Karanfil Elektriğin derdi.

           03.09 1992 Perş.(2)

İbrahim Akbaş 1
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Kararsızım

Bir yıl oldu ben yalnızım,
Ne edeyim kararsızım,
Şarjım bitti beynim durdu
Hiç fikrim yok çaresizim.

Artık beynim çalışmıyor,
İstanbul’da yıpranıyor,
Kanatlarım kırık benim
Kırık kanat uçurmuyor.

Köy desem kargaşası var,
Şehir desem masrafı var,
İstanbul desem olmuyor
Bana sonsuz engeli var.

Talihsizim ben bahtsızım,
Sevenim yok ben yalnızım,
Ne edeyim bilmiyorum
Beynim durmuş çaresizim.

İbrahim Akbaş
15 08 2006 Salı (2)
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kardeş atılır mı

İnsan yerle değişir mi?
Mala mülke güvenir mi?
Candan sevdiği kardeşi
Yargısızca devirir mi?

Eski sevgi atılır mı?
Öz kardeşlik satılır mı?
İnsan sevdiği kardeşi
Bir köşede bırakır mı?

Kardeşlik yeri dolar mı?
Onun sevgisi solar mı?
İnsan sevdiği kardeşi
Kalpten silip hiç kovar mı?

Herkes eşini seviyor,
Ama kardeş atılmıyor,
Kardeş kardeşe muhtaçtır
Kardeşsiz hayat olmuyor.

İbrahim Akbaş
19 12 2010 ?

İbrahim Akbaş 1
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Kardeş gruplar

Sohbetlerinde bazen tatlı bazen acı
Gırgır şamata kaynaşmanın aracı
İnsanlara dostluğu aşılamanın ilacı
Melekler Şehri Sürgün Sevda Dost Ağacı

Dostane amaçlıdır gruplarımızın her biri
Bu gruplar var oldukça neşemiz kalır diri
Yorumda paylaşımda kardeşliğin piri
Sürgün Şevda Dost Ağacı Melekler Şehri

Kardeş gruptur “Hayata Dair Dostluklar”
Paylaşımları güzel üyelerin hepsi kibar,
Hepsi mevki sahibi hepsinde tam itibar
İsim nafile amaç insanlıktır arkadaşlar,

     İbrahim Akbaş
      12 08 2011

İbrahim Akbaş 1
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Kartuş

Kartuş aldım yazıcıya,
Oturtamadım rayına,
Belki oturtmuştum ama
Uymuyordu yazıcıya.

Tamda bir hafta uğraştım,
Bir türlü de yazamadım,
Bu Epson kartuşlarına
Neden çözüm bulamadım.

Dört ay oldu yazıcı yok,
Yazıcı var kartuşu yok,
Şiirlerim rafta kaldı
Yazacak dört kartuşu yok.

İbrahim Akbaş
08 11 2006 Çarşamba (1)

İbrahim Akbaş 1
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Kasımiye Medresesi

Nakışların her birisi,
İnce sanatın incisi,
Dizilerin tek zirvesi
Kasımiye medresesi.

Odaların her birisi,
Dizilmişler dizi dizi,
Mardin tarih abidesi
Kasımiye medresesi.

Medeniyetin ilkesi,
Din dillerin güvencesi,
Güneydoğu’nun gözdesi
Kasımıye medresesi.

Avlusunda dut ağacı,
Gölgesi sevda ilacı,
Mardin şehrimizin tacı
Kasımıye medresesi.

İbrahim Akbaş
16 03 2018 (2)

İbrahim Akbaş 1
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Kaşar kadın

Ben özgürüm özgür doğdum özgür yaşarım,
Otuz beş yetmişlik devirir bardağımı taşarım,
Korkmam engel tanımam her engeli aşarım
Ben kim miyim? Her kes bilsin ben kaşarım.

Gece barda masa gezer çağırana koşarım,
Yolda otostop çeker sıcacık tenler okşarım,
Keyfime keyif katar zevk u sefadan coşarım
Kaşarım ya sabah kalkar o teni de boşarım.

Ben bu yolun yolcusuyum anlasana aslanım,
Her gece içer sarhoş olur duvarları toslarım,
Satıldım kirlendim mahvoldum soldu astarım
Buyum artık böyle bilin kaşarım ben dostlarım.

   İbrahim Akbaş
18:19 05.09.2013

İbrahim Akbaş 1
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Kaybettim Beceremedim

Sevgim vardı sevgimi kaybettim sevgisizim,
Başım döndü yolumu kaybettim çaresizim,
Yar uğruna aldım başımı kayıplara karıştım
Dostlarımdan koptum tek başıma yalnızım.

Ne ilkbaharım kaldı ne kışım ne de yazım,
Kopuk telleriyle duvarda asılı kaldı sazım,
Derdimi anlatacak kimim kimsem kalmadı
Ne de dramatik yazılmış kaderim alın yazım.

Ne akıl kaldı bende ne zeka ne de heves,
Bana yararı olmadı boştur aldığım nefes,
Acılar içinde kıvranırken eğleniyor herkes
Dünyam daraldı yaşama alanım mini bir kafes.

Neyim var neyim yok her şeyimi kaybettim,
Elde avuçta kalanı da hak edene devrettim,
Günah mı işledim yoksa ben mi hakkettim
Bilmem ama tek bildiğim kendimi mahvettim.

Acılar topyekun geldi ezildim yenemedim,
Gülmeye çalıştım hayat vurdu gülemedim,
Acılara boyun eğdim sustum beceremedim
Ağır geldi zor geldi üstesinden gelemedim.

İbrahim Akbaş
12:48 07.01.2012

İbrahim Akbaş 1
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Kaybolan Aşkım

Ey benim yıllar önceki biricik vefasız aşkım,
Çok sevdiğim ceylan gözlüm kaybolan aşkım,
Beni dertlerimle baş başa bırakıp giden aşkım
Yıllar sonra ancak rüyada görebildiğim aşkım.

Bu gece rüyamda seni gördüm ıslanmıştın,
Yağmur yağıyordu yağmurdan kaçmıştın,
Belli ki dünyan kararmış yolunu şaşırmıştın
Doğru tercih yapıp benim kapımı çalmıştın.

Kapıyı açıp seni karşımda görünce dondum,
Biran olsun ne edeceğimi bilemedim durdum,
Ne bu hal nereden geliyorsun diye sormadan
Bekletmeden aldım seni içeriye buyurdum.

Oturduk konuştuk birbirimize sıkıca sarıldık,
Ağladıkça eski mazilerimize yenilikler kattık,
Sen gözlerime ben gözlerine saatlerce baktık
Uykumuz yoktu uykuyu yendik hiç yatmadık.

Sabahın seheriydi yorgun başını dizime koydun,
Uykusuzluktan gözlerin kapanıyordu yorgundun,
Kafan allak bullaktı yorgundun dizimde uyudun
Yıllar geçmesine rağmen bana hala vurgundun.

Çok güzel uyuyordun uyandıramıyordum,
Sen uyudukça ben saçlarını okşuyordum,
Seninle geleceğe dair hayal kuruyordum
Uyanıp kaybolmandan çok korkuyordum.

İbrahim Akbaş
17 12 2010 (1) cuma

İbrahim Akbaş 1
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Kazım Duyan

Tarih gün dokuz ekim çarşambaydı,
Yıl bin dokuz yüz doksan bir yılıydı,
Dört araç zincirleme kazasıydı
Yer Türkmen Asfaltlı köprü yanıydı.

On bir dakika kalmıştı sekize,
Kaza geliyordu demedi bize,
Hamit musiki ile kazım duyan
Aynı arabada veda ettiler bize.

Başkanın gelmiş olmalı ki vakti,
Bu kazayla ayrıldı göçtü gitti,
Allah rahmet eylesin gani gani
Vefatı acı çok acı bizi mahvetti gitti...

İbrahim Akbaş
09.10.1991 Çar.(2)
Yer: Köydeki evimizde

İbrahim Akbaş 1
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Kederden Başka

Hava soğuk uçan kuşlar donuyor,
Yarım kadeh içtim başım dönüyor,
Yeni yıl başladı yaşım geçiyor
Ne anladık dünya kederden başka.

Kar yağıyor dostlar her taraf beyaz,
Gece kararmış dondurmuş ayaz,
Bir elimde kadeh bir elimde saz
Ne anladık dünya, kederden başka.

Gök yüzüne kara bulutlar hakim,
bidost kalmışım hani dostum kim,
Benim bin derdim var ne yapsın hekim
Ne anladık dünya, kederden başka.

Şimşekler çakıyor ödüm patlıyor,
Gök gürlüyor ayaklarım titriyor,
Korku bir tarafa yalnızlık yakıyor
Ne anladık dünya, kederden başka.

Bir gün olsun kader gülmedin bana,
Zalim kader söyle ne ettim ki sana,
Sayende bu dünya dar geldi bana
Ne anladık dünya, kederden başka.

İbrahim Akbaş
30 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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Kervanım

Şahin güzel süslüdür,
Tüyü süslü püslüdür,
Kız seni seviyorum
Yüzün güzel gözlüdür.

Asfaltlıdır bizim yol,
Gel benimle yoldaş ol,
Spor yapmış olursun
Terler dökersin bol bol

Çeşmemize gidersen,
Gider de su içersen,
Kurban olurum sana
Bana haber edersen.

Ben yollarda kervanım,
Yaşım küçük civanım,
Yerim yurdum belirsiz
Olmadı bir divanım.

İbrahim Akbaş
30 05 1989 salı (1)

İbrahim Akbaş 1
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Kes nikahı

İnebildim bağlara,
Çıkamadım dağlara,
Düğüne gelsin diye
Haber sal ağalara.

Bir ayna bir de tarak,
Kur masayı oturak,
Hem imam ol hem şahit
Kes nikâhı kurtulak.

Bitsin artık yalnızlık.
Adak olsun damızlık.
Yalnızlık sona ersin
Şenlensin bizim yazlık.

       İbrahim Akbaş
    16.06.1989 Cuma

İbrahim Akbaş 1
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Kır çiçeğim papatyam

Hasta etmiş ince belin ay yüzün,
Tutsak etmiş kara kaşın yar gözün,
Etkilemiş mecnun etmiş son sözün
Seviyorum kır çiçeğim papatyam.

Unutma ki sana dostum her zaman,
Ben var isem seni saramaz duman,
Gönlüm geniş senin için bir liman
Seviyorum kır çiçeğim papatyam.

Güven anlat dök içini yar bana,
Ben aşığım sevdalıyım yar sana,
Var oldukça zarar gelmez o cana
Seviyorum kır çiçeğim papatyam.

İbrahim Akbaş
10:40 14.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Kış 1

Kışta kar dolu yağar,
Her tarafı beyazlar,
Kardan hoşlanan herkes
Kardan adam yaparlar.

Gök gümler şimşek çakar,
Yüksek yerleri yıkar,
Korunmak isteyenler
Çakarken yere yatar.

Dere çay ırmak taşar,
Etrafı suya boğar,
Tarla bağ bahçe bostan
Bir güzel suya doyar.

  İbrahim Akbaş
  26 05 1989 cuma (2)

İbrahim Akbaş 1
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Kış 2

Yağmurla kar yağıyor,
Serin hava esiyor,
Hava soğudu diye
Sobalar kuruluyor.

Soğuk hava nemlidir,
Aşk yolu dikenlidir,
Beni seven kızların
Gözleri sürmelidir.

İbrahim Akbaş
27 05 1989 c.tesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Kışımız kurak geçti

Bu sene kış olmadı,
Göllerimiz dolmadı,
Her taraf kurak kaldı
Toprak suya doymadı.

Kışımız kurak geçti,
Çiftçiler ekin biçti,
Ama nasıl ekindi
İflasa yemin içti.

Allah korusun bizi,
Harman korkuttu bizi,
Tarlalarda kalmamış
Bir tek sümbülün izi.

İbrahim Akbaş
17 05 1989 çarş (5)

İbrahim Akbaş 1
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Kıta & Okyanus

Gelişen kıta Amerika,
Güney kutbunda Antarktika,
Her dem açtır güney Afrika
Bu üç satırı ezberleyin.

Büyük okyanus dünyada tek,
Atlas okyanus orta direk,
Hint okyanusu ufacık ek
Bu üç satırı ezberleyin.

     İbrahim Akbaş
    03 06 1989 (1) C.tesi

İbrahim Akbaş 1
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Kıyma canına

Zehir alma tasına,
Girme aşk komasına,
Gerçekten seviyorsan
Kıyma şu genç yaşına.

İki adım sen bana,
Beş adım da ben sana,
Kulak asma komşuya
Yaşayalım yan yana.

Kıyma tatlı canına,
Kanma dünya malına,
Seviyorsan hemen gel
Kalmayalım yarına.

İbrahim Akbaş
12 08 2006

İbrahim Akbaş 1
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Kız Çocuğu

Pabuçlarım yırtılmış yenisini alacak babam yok,
Üşüyorum beni koynuna alıp ısıtacak anam yok,
Saçlarım darmadağın tarayacak bir ablam yok
Ben yetim ben öksüz ben yalnızım arkadaşlar.

Elimden tutup beni parka götürecek kimsem yok,
Para verip akülü arabaya bindirecek kimsem yok,
Başımı okşayıp canım kızım diyecek kimsem yok
Ben yetim ben öksüz ben çaresizim arkadaşlar.

Seneye ana okul başlıyor beni kim kaydedecek,
Farz et kaydoldum Kim götürecek kim götürecek,
Her sabah kim bana al kızım buda harçlık diyecek
Ben yetim ben öksüz ben zordayım arkadaşlar.

Veli toplantıları olacak toplantıda velim olmayacak,
Velim gelmedi diye de benden hesap sorulacak,
Fakirim şık değilim diye okulda herkes azarlayacak
Bu durumda verecek tek cevabım bile olamayacak.

Yıllar sonra genç kızlar gibi bende liseli olacağım,
Bende zorunlu olarak beden derslerine katılacağım,
Herkes spor giyerken sabit kıyafetlerimle olacağım
Yanıp tutuşacağım ama dışarıya yansıtmayacağım.

Herkesin sevgilisi olacak benim sevgilim olmayacak,
Fakirim diye benim yüzüme bir tek kişi bakmayacak,
Tek başıma oturup ağlayacağım içim içimi yakacak
Kahrımdan ölürken beni benden başkası anlamayacak.

ÖSS sınavına girip inşallah sınavı kazanacağım,
Kaydım yapılacak ben de üniversiteli olacağım,
Herkes ders çalışırken ben gizliden ağlayacağım
Soruya cevap yerine çektiğim acıları yazacağım.

Mezuniyet töreni olacak herkesin velisi gelecek,
Kimim kimsem yok benim için kimse gelmeyecek,
Mezun olacağım ama benim yüzüm gülmeyecek
Bu acı sahne mezuniyet sevincimi silip bitirecek.

Kadrom gelecek yetiştirme yurduna atanacağım,
Oradaki kimsesizlere gözüm gibi bakacağım,
Herkesi seveceğim çeşitli hediyeler alacağım
O zaman belki hayatı sevip hayata bağlanacağım.

Bir iki sene çalışıp az çok birikim yapacağım,
Üst baş alıp biraz olsun kendime bakacağım,
Helal süt emmiş birini bulup âşık olacağım
Ve inşallah evlenip mutlu bir yuva kuracağım.

Eşime dört elle sarılacağım baş tacı edeceğim,
Kızım olacak, görmediğim sevgiyi ona vereceğim,
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Kızıma çektiğim acıları asla hissettirmeyeceğim
Böylece belki inşallah kendime gelebileceğim.

İbrahim Akbaş
18 11 2010

İbrahim Akbaş 1
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Kız Sen Benimsin

Kız sen alınyazımsın,
Su içtiğim tasımsın,
Varlığınla huzurum
Yokluğunla yasımsın.

Kız sen iki gözümsün,
Dilimde ilk sözümsün,
İki cihan bir olsa
Er geç benim sözlümsüm.

Kız sen mutluluğumsun,
Kalpten vurulduğumsun,
Askım sevgilim diye
Ele duyurduğumsun.

İbrahim Akbaş
12 02 2018

İbrahim Akbaş 1
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Kızıltepe 1

Kızıltepe Beyleri,
Beylerden kalmış geri,
Ne Tüccardır ne Banker
Boşadır hevesleri.

İlçemiz fakirleri,
Topraktandır evleri,
Bir soğan bir ekmektir
Üç öğün yedikleri.

Kızıltepe gençleri,
Boşadır sevinçleri,
Çünkü bu İlçemizin
Viran olmuş her yeri.

 İbrahim Akbaş
07.08.1989 P.tesi(1)

İbrahim Akbaş 1
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Kızıltepe 2

Kızıltepe Beyleri,
El âlemden ileri,
Hem Tüccardır hem Banker
Bundan kalmazlar geri.

İlçemiz fakirleri,
Düzelecek halleri,
Bu gün yarın gelecek
Allah’tan ümitleri.

Kızıltepe gençleri,
Olmalı sevinçleri,
Çünkü bu ilçemizin
Modernleşmiş her yeri.

  İbrahim Akbaş
07 08 1989 P.tesi (2)

İbrahim Akbaş 1
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Kızımız Vardı

Bizim bir kızımız vardı,
Adı Özlem gül kokardı,
Güler sevince boğardı
Rabbim onu bizden aldı.

O biricik kızımızdı,
Bizim alınyazımızdı,
İsteğimiz şöhret değil
Bize kızımız lazımdı.

Özlem gitti kaldık dertle,
Yapayalnız kaldık yine,
Her anımız dertle çile
Yanıyoruz hasretiyle.

Acep onsuz ne yaparız,
Özlem’siz neye yararız,
Kaybettiysek kızımızı
Söyle biz nasıl yaşarız.

İbrahim Akbaş
27 02 1995 P.tesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Kızın Adı

Kızın adı Melek,
Giymiş kara yelek,
Niçin kara dedim
Dedi sebep felek.

Kızın adı sevgi,
Bana kafa dengi,
Seviyorum dedim
Hemen soldu rengi.

Kızın adı Şule,
Yüzü benzer Güle,
Seviyorum dedim
Dedi güle güle.

Kızın adı Selma,
Yanakları elma,
Seviyorum dedim
Dedi gel geç kalma.

Kızın adı Binnaz,
Yanakları kiraz,
Seviyorum dedim
Dedi yaklaş biraz.

İbrahim Akbaş
30.10.2006 P.Tesi(1)

İbrahim Akbaş 1
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Kimdir ?

Lakap takmada birinci,
Çobanlıkta on ikinci,
Yolculuğu uzun sürer
Gündüz değil hep gececi.

Bilin bakalım bu kimdir,
Çocuk değil yetişkindir
Tanı şu meşhur adamı
Yabancı değil ehlindir.

Sigara içer saramaz,
Susuz yerde yaşayamaz,
Misafir olduğu evden
Nedense kolay kalkamaz.

              İbrahim Akbaş
          27 04 2006 (1)PERŞ
Yaz. Yer: Yıldırım Elektronik

İbrahim Akbaş 1
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Kimseler bilmiyor söyleme anne

Hastalığımla boğuşup geceleri ağladığımı,
Ölümle yaşam arasında sıkışıp kaldığımı,
Sevdiklerim bilmesinler diye sakladığımı
Kimseler bilmiyor, bilmiyor söyleme anne.

Ölümün yaklaştığını süremin dolduğunu,
Acılara yenilen bedenimin yorulduğunu,
Yıldızımın çoktan kaymış,  yok olduğunu
Kimseler bilmiyor, bilmiyor söyleme anne.

Sayılı gün değil sadece anlık yaşadığımı,
Uzatmaların son saniyelerini oynadığımı,
Ömrümün tükenip sayfamın kapandığını
Kimseler bilmiyor,  bilmiyor söyleme anne.

İbrahim Akbaş
13:40 29.11.2013

İbrahim Akbaş 1
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Kimsesizim

Kimsesiz bir insanım,
Dertle yaralı canım,
Hele bir kontrol edin
Bak kalmış mı sağ yanım.

İnsan mı denir bana,
Hayvan mı denir bana,
Bunu anlamıyorum
Sorun bir anlayana.

Benim halim perişan,
Yok mu? Derdime derman,
Benim gibi şansıza
Hiç bulunmaz ki derman.

         İbrahim Akbaş
     20 07 1989 perş.(5)

İbrahim Akbaş 1
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Koca çınar canım baba

Ana hakkı tamam nerde baba hakkı,
Ana kurar yuvayı baba sağlar ittifakı,
Hakkın ödenmez koca çınar alnımın akı
Sen çok yaşa koca çınar canım baba.

Sensiz hayat olmaz istemem baba,
Sen olmazsan ne yapsın garip ana,
Kızdın sevdin hep oldun benden yana
Sen çok yaşa koca çınar canım baba.

Varlığına güvendim yedim içtim oturdum,
Varsın diye har vurup harman savurdum,
Bazen yanında bazen karşında durdum
Sen çok yaşa koca çınar canım baba.

İşlerim ters gitti iflas ettim sana geldim,
Başım sıkıştı sana geldim para dedim,
Sayende düze çıktım kendime geldim
Sen çok yaşa koca çınar canım baba.

İbrahim Akbaş
23 11 2011

İbrahim Akbaş 1
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Koca Devlet borçlu bana

işkura kayıt yaptırdım,
Yirmi yıl prim yatırdım,
Hizmeti kendim bitirdim
Koca devlet borçlu bana.

Rapor dedim yok dediler,
Yüzde on dokuz verdiler,
Benim hakkımı yediler
Koca devlet borçlu bana.

Yaşamaya hakkım vardı,
Benim derdim ufak kardı,
Temel bozuk herşey zardı
Koca devlet borçlu bana.

İbrahim Akbaş
18:07 25.09.2012
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Komşu kızı 1

İnat etme komşu kızı,
Gel yanıma bırak nazı,
Ya cama çık bir el salla
Ya taşa sar fırlat yazı.

Saat başı gözüm arar,
Arayışım gözüm yorar
Pencereye çık göreyim
Görmeyince canım yanar.

Cama çıkıp bakıyorsun,
Bakıp beni görmüyorsun,
Karşıya bak bir el salla
Neden acı veriyorsun.

Bir saattır ayaktayım,
Karşıdaki binadayım,
Hele bir bak bu tarafa
Bak görürsün kapıdayım.

Yaşın küçük biliyorum,
Ama olsun seviyorum,
Bir saniye görmeyince
Hasretinden yanıyorum.

İbrahim Akbaş
30 05 2011
Yaz Yer: Efe Taksi İstanbul
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Komşu kızı 2

Balkondaki oturuşun,
Penceredeki duruşun,
Gözlerinle bir vuruşun
Öldürüyor komşu kızı.

Fiziğin yakıyor beni,
Yıpratıyor şu bedeni,
Silip atıyor gideni
Sen neymişsin komşu kızı.

Seni gördüm görüşeli,
Güldü yüzüm çok neşeli,
Oldum zevkten dört köşeli
Teşekkürler komşu kızı.

      İbrahim Akbaş
          30 05 2011
Yaz Yer: Efe Taksi İstanbul
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Komşu kızı 3

Bir haftadan beri ilgimi çekiyorsun,
Beni etkilemek için mi uğraşıyorsun,
Bir cama çıkıyorsun bir kayboluyorsun
Bağlandım sanki artık çok etkiliyorsun.

Beni görmek için çok şey yapıyorsun,
İlgini çekeyim diye hep uğraşıyorsun,
Bakıştığımız halde neden gülmüyorsun
Yoksa gören olur diye mi korkuyorsun.

Ödevimmiş gibi her saniye kapıdayım,
Tüm kalbimle yüreğimle yanındayım,
Seni görmek için nöbetini tutmaktayım
Ha çıktın ha çıkacaksın diye durmaktayım.

Benim sayemde çok hamarat kız oldun,
Bir cama bir balkona çıka çıka yoruldun,
Giyindin kuşandın yerinde durmaz oldun
Söylesene komşu kızı evim olur mu yurdun.

Pencerenize gözüm dikildi ayıramıyorum,
Çıkarsın da göremem diye ayrılamıyorum,
Görmeyince nerde kaldın merak ediyorum
Her saniye aklımdasın seni unutamıyorum.

İbrahim Akbaş
30 05 2011
Yaz Yer: Efe Taksi İstanbul
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Komşu kızı 4

Bu gün de akşam oldu karanlık bastı,
Komşu kızı bana baktı yüreğimi sarstı,
İçim içimi yedi kalbim beynimle savaştı
Velhasıl deliye döndüm kafam karıştı.

Gecem zifiri karanlık her taraf sessiz,
Komşu kızı yoksun bedenin yalnız,
Dört duvar içindeyim gecem anlamsız
Sen bensiz ben sensiz hayat anlamsız.

Sabah olacak her taraf cıvıl cıvıl olacak,
Bedenim yapa yalnız ortada kalacak,
Yokluğun kalbime hançer gibi vuracak
Yaram kanacak akacak hayatım son bulacak.

İbrahim Akbaş
  04 06 2011
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Komşu kızı 5

Komşu kızı söyler misin?
Bekâr mısın evli misin?
Saat başı pencerede
Hep sigara içer misin?

Komşu kızı orda mısın?
Orda isen bakar mısın?
Bakıp bir el sallar mısın?
Bir gülücük saçar mısın?

Komşu kızı hele bir bak,
Bak şu deli kalbimi yak,
Al eline çakmağını
Cama çık sigaranı yak.

Artık sana çok alıştım,
Sayende aşkla tanıştım,
Acımasız hayat ile
İnan sayende barıştım.

İbrahim Akbaş
15 12 2011
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Korkak adam

Erkek erkekse biraz cesaretli olmalı,
Gerektiği yerde yetkisini kullanmalı,
Ya göründüğü ya olduğu gibi olmalı
Erkek dediğin adam gibi adam olmalı.

Direksiyonunu başkaları çeviriyorsa,
Kumanda elinde ama eşi tuşluyorsa,
Evde bir cansız robot gibi yaşıyorsa
Allah belasını versin o korkak adamın.

Karısından her saniye azar işitiyorsa,
Kimseler bilmiyormuş gibi saklıyorsa,
Dışarıya çıkınca ben erkeğim diyorsa
Allah belasını versin o korkak adamın.

Eşinin yanında sesi soluğu kesiliyorsa,
Eşi yanında yokken ahkâm kesiliyorsa,
Kendi kendini zeki sanıp kandırıyorsa
Allah belasını versin o korkak adamın.

İbrahim Akbaş
07 12 2011
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Koru bizi çetelerden

Gece her yer çeteyle dolar,
Gözü kestireni çevirir soyar,
Direneni döver gözünü oyar
Koru bizi çetelerden Allah’ım.

Geceleri çeteler volta atar,
Dinlemez ana bacı laf atar,
Uç kuruşa kendi canını satar
Koru bizi çetelerden Allah’ım.

Namus hayâ kalmadı bitti,
Merhamet yok taşındı gitti,
Allah’ım koru bizim milleti
Koru bizi çetelerden Allah’ım.

Ne günlere kaldık biz kullar,
Sokağa çıkamaz oldu dullar,
Örgütlendi çete doldu okullar
Koru bizi çetelerden Allah’ım.

İbrahim Akbaş
11:56 01.11.2013 (4)
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Kör Talihim

Doğar doğmaz tokat attın,
Gençliğimde beni yaktın,
Ayaktan sakat bıraktın
Kör talihim zalim felek.

Hayatıma zehir kattın,
Yaşamadan acı tattın,
Güldürmedin hep ağlattın
Kör talihim zalim felek.

Hiç peşimi bırakmadın,
Bir gün olsun acımadın,
Bana bir şans tanımadın
Kör talihim zalim felek.

Çabaladım bırakmadın,
İlerledim geri aldın,
Hep sıramı benden aldın
Kör talihim zalim felek.

İbrahim Akbaş
02 08 2006 çarş.(1)
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Kötü evlat

Kötü evlat insan diye atılmaz,
Değeri yok para etmez satılmaz,
Kötü evlat başa beladır dostlar
Dert küpüdür ağır çeker tartılmaz.

Kötü evlat evde huzur bırakmaz,
Hazırdan alır yer bitirir katmaz,
Kötü evlat başa beladır dostlar
Ana babayı üzer huzur tatmaz.

Gezer tozar sokaklardan ayrılmaz,
Bir kez olsun eve varıp oturmaz,
Kötü evlat başa beladır dostlar
Sözü yalan özü kayıp adam olmaz.

Yalancıdır düzenbazdır uslanmaz,
Zarar verir taş üstüne taş koymaz,
Kötü evlat başa beladır dostlar
And içer söz verir sözünde durmaz.

İbrahim Akbaş
16:26 09.12.2012
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Kötü haber

Kötü haber geldi bana,
Kız gidiyormuş yabana,
Söyle bana söyle ana
Ne edeyim onsuz cana.

Sevdim sevmedi bir kere,
Tek verdiği yara bere,
Ağlamaktan sızlamaktan
Göz pınarım oldu dere.

Vurulduysa kalbime ok,
Yaşamamın anlamı yok,
Aha bittim gidiyorum
Arayacaklar beni çok.

İbrahim Akbaş
20 07 1989 Perş (2)
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Köy Deme Bana

Dayan ağabeyim dayan,
Bu ülke de, bizim vatan,
Sakına köy deme bana
Buradır bizi doyuran.

Köyde olsan sürünürsün,
Hep fukara görünürsün,
Sakına köy deme bana
Gitsen derde bürünürsün.

Dayan beş altı yıl daha,
Belki yükseliriz şaha,
Sakına köy deme bana
Güven yaradan Allah’a.

Sıkıntını anlıyorum,
Çok bunaldın biliyorum,
Sakına köy deme bana
Yükselmeni istiyorum.

Bir iki üç derken beş ev,
Bizim için bu bir görev,
Ağabeyim n’olur sabret
Dayan belki oluruz dev.

İbrahim Akbaş
02.11.2006 Perş.(1)
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Köydeki Evimiz

Bizim köydeki evimize gittim çok değişmiş,
Balkondaki portakal ağacı kurumuş gitmiş,
Tavanlarda mantar çıkmış tahtalar küflenmiş
Velhasıl o sıcacık evimizden eser kalmamış.

Bahçe duvarı yıkılmış iki bahçe bir olmuş,
Üst bahçenin toprağı alt bahçeye yürümüş,
Avluya gölge veren incir ağacımız kurumuş
Velhasıl o sıcacık evimizden eser kalmamış.

Üç kapılı avlumuzun sağlam bir kapısı kalmamış,
Mini banyomuz demode olmuş diye boşaltılmış,
Güzelim mutfak yıkılmaya mahkûm bırakılmış
Velhasıl o sıcacık evimizden eser kalmamış.

Sınıf yaptığım odam farelerin havalimanı olmuş,
Astığım fişler sökülmüş yerine banyo kurulmuş,
İlime bilime ara verilmiş son nokta konulmuş
Velhasıl o sıcacık evimizden eser kalmamış.

Balonlarla süslediğim minik odam değişmiş,
Açık pembeye boyamıştım pembesi gitmiş,
Özenle süslediğim odamın güzelliği bitmiş
Velhasıl o sıcacık evimizden eser kalmamış.

Emektar anamın yaptığı tandır bakımsız kalmış,
Bahçedeki şöminemiz harabe üstü açık kalmış,
Tahta yemlikler kırık sökük bir çivi çakılmamış
Velhasıl o sıcacık evimizden eser kalmamış.

 İbrahim Akbaş
02 11 2010 (1)
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Köylerde

             ----------KÖYLERDE----------
Sabah herkes kalkar giyinir namaza giderler,
Namazdan sonra topluca mezarlığa giderler,
Mezarlık dönüşü ev ev gezer ziyaret ederler
Bayramı bayram eder güne güzellik verirler.
          ----------İbrahim Akbaş------

Köyün ortak malları koca kazanlar kurulur,
Koca kazanların içi buğday ile doldurulur,
Altına ateş yakılır uyulmaz nöbete durulur
Kaynayan buğday tad değiştirir bulgur olur.
          ----------İbrahim Akbaş------
                            2010
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Köylü çocuğum

Kurban olayım eline eteğine,
Öl intihar et beni seveceğine,
Ben köylüyüm köylü çocuğuyum
Var git yetiş kavuş sevdiğine.

Sen şehre alışmışsın ben köye,
Sen denize alışıksın ben sürüye,
Ben köylüyüm köylü çocuğuyum
Vasıfsızım ne muhtarım ne de üye.

Ben bizim dağların bülbülüyüm,
İlkbaharımın rengârenk gülüyüm,
Ben köylüyüm köylü çocuğuyum
Köyden kopamam onsuz ölüyüm.

İbrahim Akbaş
27 10 1989 Cuma (1)
Yaz Yer:Taş ocağı civarı
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Köyüm

Ben köyümün toprağını,
Gece esen rüzgârını,
Temiz kokan havasını
Özledim ben çok özledim.

Benim köyüm kıraç olsa,
Rengi solup renksiz kalsa,
İstanbulu para boğsa
Köyüm yine özlemimdir.

Köyüm büyüdüğüm yerdir,
Huzuru bulduğum yerdir,
İnsan sayıldığım yerdir
Bu yüzden özledim köyü.

İbrahim Akbaş
11 08 2006 Cuma (2)
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Köyümü Özledim 1

Ben köyümün toprağını,
Gezdiğim o yollarını,
Bıraktığım dostlarımı
Özledim ben çok özledim.

Acar Köyün taşlarını,
Keklik Bülbül Kuşlarını,
Dağları Yokuşlarını
Özledim ben çok özledim.

Oynadığım oyunları,
Otlattığım koyunları,
Amcaları dayıları
Özledim ben çok özledim.

Köyün eski evlerini,
Sarı pembe güllerini,
Delikanlı Beylerini
Özledim ben çok özledim.

 İbrahim Akbaş
03 03 2008 Pazartesi(1)
Yaz Yer: Ev İstanbul
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Köyümü Özledim 2

İstanbul’da yaşanmıyor,
Yaşayanı tanınmıyor,
Kadir kıymet bilinmiyor
Acar köyümü özledim.

Köyümün temiz havası,
Türkmen deresi yaylası,
İnsanlığın tek aynası
Acar köyümü özledim.

Baharda açan gülleri,
Boyu aşan sümbülleri,
Kalem kaşlı bülbülleri
Acar köyümü özledim.

İstanbul da yaşanmıyor,
Güzelliği kar etmiyor,
Dertliyim derdim bitmiyor
Acar köyümü özledim.

İbrahim Akbaş
13 07 2010 (1) Salı
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Köyümü seviyordum

İhanetler doğmamışken,
Kırgınlıklar olmamışken,
İnsaniyet ölmemişken
Ben köyümü seviyordum.

Baharı çiçek açarken,
Etrafa koku saçarken,
Halkı mutlu yaşarken
Ben köyümü seviyordum.

Yardıma herkes koşarken,
Bayramda ev ev gezerken,
Herkes herkesi severken
Ben köyümü seviyordum.

Öğlen vakti toplanırken,
Damda misket oynanırken,
Oynanırken eğlenirken
Ben köyümü seviyordum.

Köyde çiçek gül açarken,
İlkbahar koku saçarken,
Düğünlerde halk coşarken
Ben köyümü seviyordum.

İbrahim Akbaş
14:20 16.11.2012
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Kul hakkını yedirme

Allah’ım her şeyin hayırlısını ver,
Hakkımı yiyeni devir yerlere ser,
Neydim ne oldum hepsini göster
Hakkımı al kul hakkını yedirme.

Kimsenin tavuğuna kış demedim,
Haramdan kaçtım el sürmedim,
Helal yedim kul hakkını yemedim
Hakkımı al kul hakkını yedirme.

İyiliğe vardım kötülüğe kördüm,
İnsanlık yaptım kötülük gördüm,
Kötülüğü gizledim setini ördüm
Hakkımı al kul hakkını yedirme.

Sesimi çıkardıkça suçlandım,
Hakkımı aradıkça taşlandım,
Kendimi savundukça dışlandım
Hakkımı al kul hakkını yedirme.

Yardım ettiğim sürece iyiydim,
Akıllı dürüst adamın dibiydim,
Sözüm söz sözümün eriydim
Hakkımı al kul hakkını yedirme.

İbrahim Akbaş
09:05 01.10.2013

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kulun suçlu değildir

Bir güzel karşısında şuur yok olur,
Güzelleri gören kulun aklı kaybolur,
İnsan kuldur elbet kulun yanlışı olur
N’olur yargılama kulun, suçlu değildir.

Sevdi diye atma kulu yaban eline,
Sevse yâri köle olsa yârin ince beline
Bırak Rabbim öyle kalsın kendi haline
Yargılama kulu, kulun suçlu değildir.

Kulun suçu sevmektir bunu bilesin,
Affedersen bil ki kulu mutlu edersin,
Yâri olsun mutlu olsun ister dilensin.
Yargılama kulu, kulun suçlu değildir.

İbrahim Akbaş
09:10 28.10.2013
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Kumralım

Ey sevdiğim güzel kumral,
Güzelliğin bilmez kural,
Gel yarim ol sarıl bana
Sarıl dolan gönlümü al.

Tatlı kumralım esmerim,
Balım kaymağım şekerim,
Gel yarim ol sarıl bana
Yalvarır rica ederim.

Esmer kumral buğday tenlim,
Boyu uygun eşit enlim,
Gel yarim ol sarıl bana
Sarıl aşkım canım benim.

Kumralın burnunda hızma,
Bir resminde güzel yazma,
Gel yarim gel sarıl bana
Dokun artık mesaj yazma.

İbrahim Akbaş
15.03.2014
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Kumtanesi

Kumtanesi kumtanesi,
Grupların bir tanesi,
Saygı sevginin diyarı
Örnek grup yok böylesi.

Kardeşliktir çıkan sesi,
Dostluktur onun ibresi,
Soruyorum ey kardeşler
Var mı bunun bir ötesi.

İbrahim Akbaş
17:01 07.09.2012
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Kurtar ağrımayan başını

Tehlikeli günler saklı paylaşımlarda,
Başın ağrır tutsak kalırsın darda,
Biran önce kurtar ağrımayan başını
Yoksa tehlikeli günler gelir ard arda.

Fazla merak dert getirir keder feryat,
Özüne dön yüzündeki maskeyi fırlat,
Biran önce kurtar ağrımayan başını
Başın dik kalsın alnın ak huzurlu yat.

Her paylaşım bir tuzaktır bunu unutma,
Dikkatliyim deyip sen kendini avutma,
Biran önce kurtar ağrımayan başını
Sanal alem kor ateştir ellerinle tutma.

İbrahim Akbaş
16:29 10.12.2012
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Kübra Melis

Ey güzel kız Melis Kübra,
Her erkek konuşmaz dobra,
Erkeklere pek güvenme
Her bir erkek birer kobra.

Sen güzelsin sevdim seni,
Ruhun bu âlemde yeni,
Erkeklere pek güvenme
Hemen kızma dinle beni.

Güzel Bayan Kübra Melis,
Evlilikse mevzu bahis,
Erkeklere pek güvenme
Kimi çakal kimi iblis.

İbrahim Akbaş
15:02 19.11.2013
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Küçük Bir Köyde Doğdum

Yükü araba yerine at sırtında olan,
Yazlık yerine yaylada göçebe olan,
Villa yerine tek göz odası olan
Küçük ama şirin bir köyde doğdum.

Geceleri gaz lambası ile aydınlanan,
Doğalgaz yerine sobada tezek yakan,
Küvet yerine koca leğende yıkanan
Küçük ama şirin bir köyde doğdum.

Sabahları horoz ötüşüyle uyanan,
Her tarafı mis gibi reyhan kokan,
Anayı seven babaya saygı duyan
Küçük ama şirin bir köyde doğdum.

Tokmaklarla dibekte bulgur döven,
Çayırda bayırda koyun keçi güden,
Her türlü canlıya değer veren
Küçük ama şirin bir köyde doğdum.

İbrahim Akbaş
03 09 2010
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Kürdi - Amedê

Surê Amedê bi kevrê reşe,
Sembola Amed sur u zebeşe,
Rengê Amedê kesk u sor xweşe
Kesk u sor xweşe rengê zebeşe,

Dora Amedê sur u bedene,
Nava bedenê bağ u baxçene,
Nav bağ u bexça gülê sor hene
Gülê sor xwina şehidêmene.

Dora Amedê tevdi çimene,
Ew çimen keske güle vê zere,
Xvina şehida güle sor hene
Gülê sor xwina şehidêmene.

Amed mezine paytexta kürda,
Amed sifaye jı küll u derda,
Jibona Amed pir mêra can da
Jibona Amed em xwedkin feda.

İbrahim Akbaş
14 03 2018
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Kürdi - Derdê Dınyê

Felekê dev jı mın berde,
Dılêmın tev kül u derde,
Derdêmın lı mın zêdeye
Ne go dert ki dın tıb serde.

Zaten şensê mın nemayı,
Dılêm nav külla de mayı,
Hıngi go derda dıkşinim
Rıh dı laşêmın nemayı.

Derdê dınyê paramın ket,
Berê yek bu iro bu set,
Nema karım bınde rabım
Xêr u xweşi buye hesret.

İbrahim Akbaş
16 10 2007 (1)

İbrahim Akbaş 1
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Kürdi - Ev dera

Ev dera Muş''e,
Çola wê puşe,
Hewa wê xweşê
Bextê wê reşe.

Ev dera Wan'e,
Dor bı hevale,
Xebata merva
Cot u merdane.

Ev dera Qersı,
Bı xof u hêrsı,
Lı diji neyar
Mêrı natırsı.

İbrahim Akbaş
19 04 2000 (1)

İbrahim Akbaş 1
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Kürdi - Ew dema çu disa nayê

Kani wexta ez ciwan bum,
Ez bı dostum bı mêvan bum,
Lı cıvat u lı koman bum
Ew dema çu disa nayê.

Kani wexta ez bı dıl bum,
Dıqaqıbim wek bılbılbum,
Ne bı dert bum ne bı kül bum
Ew dema çu disa nayê.

Kani wexta ez insan bum,
Dıpeyıvim bı zıman bum,
Çol u çiya wez şıvan bum
Ew dema çu disa nayê.

Malamın lı serê günd bu,
Xaniyêmın sero bınd bu,
Diwarê hewşam bılınd bu
Ew dema çu disa nayê.

İbrahim Akbaş
09 10 2006 Düşem (1)

İbrahim Akbaş 1
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Kürdi - Gündê Aqres

Warê dımsê gündêmını,
Gündê bav u kalê mını,
Hınık xani bı qabênın
Hınık xani ser u bını.

Gündê Aqres pır mezını,
Kız u bukê wê bı gazını,
Xortê wê wek egidanın
wek şêrê stü bı bazını.

Dora Aqres tevdı rezı,
Dora reza keryê pezı,
Ava Serebê pır xweşı
Pır cemıdi wek terezı.

Ava serebê pır xweşı,
Dermanê mêrê çavreşı,
Ew zarokê go nameşı
Vedıxü pê zu dımeşı.

İbrahim Akbaş
09:38 19.03.2012

İbrahim Akbaş 1
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Kürdi - Jı bon xatre şteğaliye

Keçık daket ser kaniyê
Çavlımın ket mal dawiyê
Jıbon xatrê şteğaliyê
Cere ava xwe daniyê

Qizê dorê giha malê
Ew ma lı rê bê hevalê
Jıbon xatrê şteğaliyê
Mı xwe jı jor berda balê

Gava go qiz gıha malê
De go qizê ev çı hale
Go yadê cerêm qelıbi
Qey vala nedhatım malê

İbrahim Akbaş
01 05 1998 cuma(1)

İbrahim Akbaş 1
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Kürdi - Jınbavê

Ax lê zalım jınbavê,
Kemera zêr lı navê,
Te ez küştüm hılandım
Mane bese bêbavê.

Dınya germbu jınbavê,
Paldabu bın pervanê,
Kel kela vê germê bu
Ez derxıstım ber tavê.

Xewamın lı axür bu,
Balgiyanım kevır bu,
Gawır qiza gavıra
Lı ber sihê hündır bu.

Gawır qiza gawıra,
Bıra qetand jı bıra,
Nava mın dıqetinı
Wextê tavin awıra.

Jınbav lı devsa dêye,
Ew kin lı qarşi kêye,
Emanetê xwedêmım
Çavêm lı destê wêye.

İbrahim Akbaş
22 12 2006 (2)

İbrahim Akbaş 1
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Kürdi - Ka Kani

Dınav zıbıl lı wan gova,
Bı ğırak u bı wan kava,
Carna ji bı veşartonkê
Me dilist heta êvara.

Ka pênç kevır kani heftok,
Ka beqlaçoç kani ew gog,
Heçêl erdê tina wan bu
Dıcıvıyan hemmu zarok.

Ka ew den u kani ew cer,
Ka papora çaydan lıser,
Ka tenura pirek lıber
Ka ew curnê mirküt lıser.

Ka cercera ser bêndera,
Ka ew haletê du kêra,
Ka gündorê ser xaniya
Ka havin vextê mahsera.

Ka wan ba'lifê kapekê,
İro tünne me dayı kê,
Ka çıra lempe u destar
Te çıkır bı wan felekê.

İbrahim Akbaş
24 12 2006 (2)

İbrahim Akbaş 1
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Kürdi - Kela Mêrdin

Kela Mêrdin pır bılındı,
Lı hemberi kelê gündı,
Navê günd Carêdêrêyı
Meskenê şêr u pılıngı.

Carêdêrê gündê meyı,
Warê bav u kalê meyı,
Bihna nefela buharê
Şıfa derdu küllê meyı.

Dora gündêm tevdi rezı,
Dora reza keryê pezı,
Ava bırce gelek xweşı
Pır cemıdi wek terezı.

Carê gova sükra meyı,
Qerecürnê mêrga meyı,
Gırê buka çola meyı
Axa şêrin axa meyı.

İbrahim Akbaş
13:10 08.03.2007

İbrahim Akbaş 1
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Kürdi - Qiza Ciran

Dora gündêm tevdi kızın,
Lê dıçêrı mıh u bızın,
Dılêmın ket qiza ciran
Qiza bıçuk ne ya mezın.

Dora gündêm tevdi niskı,
Lê dıçêrı kar u giskı,
Dılêmın ket qiza ciran
Emir bıçuk nozde bistı.

Mêrga gündêm gelek xweşe,
Lê dıçêrı bızın reşe,
Dılêmın ket qiza ciran
Ru şêrıne gelek xweşe.

Malê gündêm çar xaniyı,
Dora gündêm tev kaniyı,
Dılêmın ket qiza ciran
Xaniyê wan lı baniyı,

İbrahim Akbaş
18 01 2008 (1)

İbrahim Akbaş 1
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Küsüm

Can dediğim birine,
Küsüm böyle biline,
Gitmiş şikayet etmiş
Çok sevdiğim birine.

Sevdiğim ceza verdi
İki gün ses etmedi,
Ağladım yaşım aktı
On mendil kar etmedi.

İbrahim Akbaş
15:38 12.04.2014

İbrahim Akbaş 1
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Laz kızıyım

Laz kızıyım hür yaşarım,
Bir tek Allahtan korkarım,
Bana kem gözle bakanın
Gözüne yumruk koyarım.

Laz kızıyım yalanım yok,
Çevrem geniş ahbabım çok,
Sanmayın ki gözlerim aç
Aşka doydum gözlerim tok.

Laz kızıyım örtülüyüm,
Karadeniz’in gülüyüm,
İnancım var inançlıyım
Hak yoluna gönüllüyüm.

Ölü değil ben canlıyım,
Güler yüz sıcakkanlıyım,
Elden düşmez kalemim var
Kalemime sevdalıyım.

Laz kızıyım öz Laz kızı,
Sevmem çikleti sakızı,
Ayarı altın olsa da
Sevmem yalancı arsızı.

İbrahim Akbaş
08 11 2013

İbrahim Akbaş 1
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Maalesef yapamıyorum

Unutabilsem bir saniye durmam unuturum,
Siler yıkar durular sünger çeker kuruturum,
Kurumazsa uyku hapı verir gün boyu uyuturum
Yapabilsem yaparım da maalesef yapamıyorum.

Yapamam yapan varsa buyursun kurban olurum,
Ne gerekiyorsa söylesin boyun eyer köle olurum,
Kurtulmalıyım çünkü yolun sonu bana uçurum
Anlıyorum anlıyorum da maalesef yapamıyorum.

Kesinlikle kurtulmalıyım bu lanet olası illetten,
Allah korusun ayan olsa kurtulamam milletten,
Ne dost ne düşman ne de akrabanın dilinden
Kurtulmalıyım da maalesef kurtuluş bulamıyorum.

İbrahim Akbaş
20:34 27.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Madem öyle neden böyle

Madem onu seviyordun,
O alçağı koruyordun,
Alçak için ölüyordun
Neden benle oluyordun.

Madem vardı bir sevenin,
Aşkın o alçaktı senin,
Ona inmişken yelkenin
Neden benim oldu tenin.

Madem beni sevmemiştin,
Bana gönül vermemiştin,
Bir kez aşkım dememiştin
Neden kendinden geçmiştin.

Madem ben bir oyuncaktım,
Bir gün ayrı kalacaktım,
Boş yastığı saracaktım
Neden sana kucak açtım.

Madem öyle neden böyle,
Gel karşıma tek tek söyle,
De şu şöyle bu da böyle
Son kez olsun haydi söyle.

İbrahim Akbaş
16:28 25.09.2013

İbrahim Akbaş 1
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Mahmut Akbaş

Bir zamanlar Mahmut vardı,
Köyden ana yola vardı,
Vardı da varmaz olaydı
Kaza geldi onu aldı.

Oynamayı çok severdi,
Miskete kejê şêş derdi,
Kazanırdı kaybederdi
Terk etmez devam ederdi.

Mahmut iyi bir insandı,
Oyuna neşe katardı,
Ad Mahmut göbek Serhan’dı
Sevinirdi hiç kızmazdı.

Oyunda hep rakibimdi,
İyi günde o dengimdi,
Hayatla baş edemedi
Yenik düştü yenemedi.

Taş ocağında çalıştı,
Kamyon aldı çalıştırdı,
Mermerci dükkânı açtı
Kaza onu bizden aldı.

Tam da Türkmeni geçmişti,
Bizim köye yetişmişti,
Şoför kördü delirmişti
Günahsız Mahmut’u biçti.

Kör olasın zalim araç,
Kırsaydın sola bir kulaç,
Etmeseydin Zelal kızı
Bu fani dünya da muhtaç.

İbrahim Akbaş
15 09 2010 Çarş (1)

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mahmut Fidancı

Yirmi altı eylül pazartesi günü,
Bıraktı memleketi bıraktı köyünü,
Metropole yerleşti korudu özünü
Efeye gösterdi o güler yüzünü.

Yeni şoför eski sıvacı eski boyacı,
Durağımızın neşesi başımızın tacı,
Sayın Diyarbakırlı Mahmut fidancı
Yine mi boş döndün ya bu kaçıncı.

Kral şoför efe taksinin umudu,
Otoban faresi adreslerin kurdu,
Gelişiyle efe taksi ayakta durdu
Tam durdu deviremez koca ordu.

Çok aradık aylarca dağıttık davetiye,
Nihayet bulduk eriştik kafa dengiye,
Navigasyondur haritadır hepsi hikâye
Mahmut varken her şeyi atın geriye.

İbrahim Akbaş
01 10 2011

İbrahim Akbaş 1
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Mahmut Fidancı Çözemedin Davayı

Arayan Mustafa, cevap veren Memo, giden Eyüp,
Eyüp’ün yaşadığı şansızlık, müşterinin yaptığı ayıp,
Memo sanık, Mesut tanık, Eyüp mağdur hakkı kayıp
Hakim Mahmut Savcı Mahmut inan o da bir acayip.

Mahmut dedik adil sandık güvenilir dedik,
Dava çıktı biz bakmadık Mahmut’a verdik,
Saatlerce dinledik başa aldık çözemedik
Başımız ağrıdı ağrıyan başımızla eve gittik.

Ertesi gün yarım kalan dava yeniden başladı,
Mahmut kararlıydı ha bire suçsuzu taşladı,
Bozuk plak gibi hep aynı yerde durdu kaldı
Olan bize oldu dinleye dinleye başımız çatladı.

Olayın içyüzünü bilmeden olayın içine daldın,
Daldın çözersin diye dikkatleri üstüne aldın,
Suçladın suçlandın haklıyı haksızı ayıramadın
Mahmut kusura bakma bu defa sınıfta kaldın.

İbrahim Akbaş
30 10 2011

İbrahim Akbaş 1
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Manita aramazsınız

Eşlerinizin al yanaklarından öperseniz,
Canım cicim aşkım diye hitap ederseniz,
Azarlamayı bırakıp adam gibi severseniz
pişman olmaz manita aramaya çıkmazsınız.

Sabah işe akşam eve dönmeyi bilirseniz,
İmkanlar dahilinde eve eli dolu dönerseniz,
Kapıyı açan eşinizin alnından öperseniz
Pişman olmaz manita aramaya çıkmazsınız.

Her mini giymişe kötü gözle bakmazsanız,
Dekolte giymişin arkasından koşmazsanız,
Rujlu dudaklara özenip kanmazsanız
Yanlış yapmaz manita aramaya çıkmazsınız.

 İbrahim Akbaş
16:59 31.08.2012

İbrahim Akbaş 1
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Mardin 1

Bizim şu Mardin dağı,
Kaplamış bin bir bağı,
Ne yazık ki evleri
Sarmış örümcek ağı.

Yolları dik yokuştur,
Servisleri dolmuştur,
Hastaya şifa olan
Serin havası hoştur.

Nüfusu kırk dört bin yüz,
Ovası çok hem de düz,
En güzel mevsimleri
Bir ilkbahar birde güz.

Mardin deyip geçmeyin
Mardin’i hor görmeyin,
Mardin eski vilayet
Deyip küçümsemeyin.

 İbrahim Akbaş
08. 06. 1990Cuma (2)
Yer: Burak Muhasebe MARDİN

İbrahim Akbaş 1
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Mardin 2

Mardin’in eski evleri,
Yüksek yüksek tepeleri,
Hormonsuz köy meyveleri
Gözümde tütüyor benim.

Dorukta duran kalesi,
Türkmen’den geçen caddesi,
Işık saçan yaz gecesi
Gözümde tütüyor benim.

Tarih olmuş bu diyarı,
Sembol olmuş üç radarı,
Karlı geçen kış ayları
Gözümde tütüyor benim.

Mardin’in koca ovası,
Şifa olan o havası,
İnsanlığın tek aynası
Gözümde tütüyor benim.

Mardin’de geçen yıllarım,
Ayrı kalan tüm dostlarım,
Bıraktığım umutlarım
Gözümde tütüyor benim.

İbrahim Akbaş
18 01 2007 Perşembe (1)

İbrahim Akbaş 1
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Mardin 3

Birçok ilin anasıdır,
Birçok dinin yuvasıdır,
Birçok dilin sofrasıdır
Medeniyet şehri Mardin.

Yalım köy bıttım kirazı,
Zınnar köyün manzarası,
Amansız derdin devası
Medeniyet şehri Mardin.

Tarihi evleri tastan,
Öyle örülmüş ki taştan,
Akıl şuur alır baştan
Medeniyet şehri Mardin.

İbrahim Akbaş
16 03 2018 (1)
Yaz Yer Öncel Nakış

İbrahim Akbaş 1
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Mardin İstasyon 1

Ey Mardin ovasındaki koca istasyon,
Nedir bu sende oynanan kötü aksiyon,
Ne diye bu kadar yükselmiş tansiyon
Ne oldu sana neden bu hale geldin.

Ne oldu neden olayların bitmiyor,
Biri bitti derken ikincisi ekleniyor,
Kâbus kaplamış bir türlü bitmiyor
Ne oldu sana neden bu hale geldin.

Dedikodular almış başını ilerliyor,
Kardeş kardeşin kuyusunu kazıyor,
Dost acımadan dosta kazık atıyor
Ne oldu sana neden bu hale geldin.

Son birkaç yılın çok acımasız geçti,
Kimi intihar etti kimi kesti kimi biçti,
Kimi intihara teşebbüs etti ilaç içti
Ne oldu sana neden bu hale geldin.

Gümbürtüye giden faili meçhuller,
Sinsice oynanan oyunlar dümenler,
Düzenine darbe vurup lekeleyenler
Ne oldu sana neden bu hale geldin.

Tertemiz adını kötüye çıkaranlar,
Gizliden darbesini vurup kaçanlar,
Güzelim ovaya kara leke saçanlar
Ne oldu sana neden bu hale geldin.

            İbrahim Akbaş
               09 12 2010

İbrahim Akbaş 1
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Mardin İstasyon 2

Geniş ovada okulların anayurdusun,
Her tarafın okul, cehaletin sonusun
Mardin şehrimizin tek umudusun
Hakkın ödenir mi ey güzel istasyon.

Okuma yazmayı ilk sende öğrendik,
Tren nedir bilmezdik sayende bildik,
Bu hayatı sevmezdik sayende sevdik
Hakkın ödenir mi ey güzel istasyon.

İlk kez böyle yakın gördük helikopteri,
Sabah sporunda türkü söyleyen erleri,
Sayende gördük bütün bu güzellikleri
Hakkın ödenir mi ey güzel istasyon.

Hayatımızda acıyı tatlıyı sende tattık,
Kışı sende geçirdik sende ıslandık,
Sende âşık olduk sende sevdalandık
Hakkın ödenir mi ey güzel istasyon.

Sendeki Gazi Yibo da yatılı okuduk,
Yemeğimizi orda yedik orda uyuduk,
Zavallıydık karnımızı orda doyurduk
Hakkın ödenir mi ey güzel istasyon.

İbrahim Akbaş
10 06 2011
Yer: Efe Taksi

İbrahim Akbaş 1
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Mardin Kızları

Bizim Mardin kızları,
Fazla olur nazları,
Gece gündüz durmadan
Çalınıyor sazları.

Bunların arkasına,
Düşerim ara sıra,
Al kırmızı gül taktım
Bir kızın yakasına.

Al kırmızı gül sevmek,
Sarı ayrılık demek,
Al gülü taktım diye
Beni sevecek demek.

      İbrahim Akbaş
  08 06 1989 perş.(2)

İbrahim Akbaş 1
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Mardinspor Kıraathanesi

Fahri’ye iki çay dedim,
Sonra bir saat bekledim,
Baktım çaylar gelmeyecek
Adnan Fahri nerde dedim.

İki istedim üç geldi
Tüm suçu bana yükledi,
Fahri üçü kimin dedim
Abi garson işi dedi.

Bir çay desem ayran gelir,
Kola desem lezzo gelir,
Vallah bunu benden başka
Her gören müşteri bilir.

Garsonların biri Zeyni,
Bir Adnan biri Fahri,
Bekler kalkar çay içmeden
Kahveye gelen müşteri.

Çay gelmezse suç Zeyni’nin,
Unutulursa Adnan’ın,
Geç gelirse suç Fahri’nin
Aziz abi suç bunların.

Fahri desem duymuyor ki,
Adnan kulak asmıyor ki,
Nasıl çay istiyem kurban
Bunların nesi doğru ki.

            İbrahim Akbaş
    15:06:1990 CUMA (1)
Burak Muhasebe  MARDİN

İbrahim Akbaş 1
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Marsan Şoförleri 1

Sabah güneş doğarken,
Şoför işe başlarken,
Nefret ediyoruz biz
Tonajı hesaplarken.

Bir gideriz ocağa,
Bir gideriz kantara,
Günümüz geçer ama
Çok az verirler para.

Geceyi gündüz yaptık,
Bu ay sözleşme yaptık,
Sözleşme olumluysa
İki yıl daha kaldık.

       İbrahim Akbaş
     29 06 1989 perş.(2)

İbrahim Akbaş 1
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Marsan Şoförleri 2

Necdet arabayı yüklüyor
Siraç fazla yükleme diyor
Buna kızan Aziz Kerelti
Sinirlenip paydos ediyor.

Kızmakla işler yürümez,
Çalışmadan yemek yenmez,
İşten memnun değilsen git
Sana kimse gitme demez.

Biraz olsun sık dişini,
Kantara git al fişini,
Sabret biraz daha çalış
Aksatma elin işini.

İbrahim Akbaş
29 06 1989 perşembe (4)

İbrahim Akbaş 1
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Mavi gözlü

Yolların fordu olam,
Dağların kurdu olam,
Mavi gözlü kızların
Meskeni yurdu olam,

Çorbaya kaşık olam,
Geceye ışık olam,
Mavi gözlü birine
Gönülden aşık olam.

Şansımla düşeş olam,
Parlayan güneş olam,
Mavi gözlü birine
Ömür boyu eş olam.

     İbrahim Akbaş
29.07.1989 c.tesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Mehmet Çınar (memo Zaza)

Murat dürüst diye birini tanıştırdı,
Kazansın diye doblo aldı işe alıştırdı,
Çalıştı şans yürümedi habire bağlandı
Dobloydu sattı yerine hundai era aldı

Adı Mehmet lakabı ise Memo Zaza,
Yalanı yoktur harbidir gelmez naza,
Yerli yersiz konuşur düşkün avaza
İyidir ama nedense çabuk gelir gaza.

Memo Zaza hem dürüst hem uygar,
Tam üç kez bağlandı tutmadı kumar,
Bakırköy Ataköy Ekrem’den otogar
Yaktı Memo’yu yaktı değdirdi nazar.

Birkaç aydır Memo Zaza bizde çalışır,
İş olmaz köpürür şikâyet eder yakınır,
İş yoğunlaşır Memo kaybolur kaytarır
Kaytarır suçlanır yakayı çabuk kurtarır.

İbrahim Akbaş
  25 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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Mehmet Kavak (terzi Mehmet)

Terzi Mehmet çalışkandır iki yerde çalışır,
Hem otelde hem durakta vızır vızır çalışır,
Şık giyinir temiz giyinir giydikleri yakışır
Tebrik eder kutluyorum Terzi Mehmet.

Bizim işte fena değil adresleri biliyor,
Kaytarmıyor çalışınca gayet iyi gidiyor,
Temizlikte ilk sırayı Terzi Mehmet alıyor
Tebrik eder kutluyorum Terzi Mehmet.

Ramazan beyin pala bıyıklarına karışır,
Der ki bıyıkları kesersen daha çok yakışır,
Bayanlar beğenir hasta olur sana yanaşır
Ah Terzi ah milletin bıyığından ne istersin.

Konu açılır izinsiz konuya dalar karışır,
Eyüp’le ters düşer bir küser bir barışır,
Biri wow biri armada otelciler yarışır
Ah Terzi ah diline hakim olsan ne olur.

Terzi Mehmet ben yakışıklıyım demiş,
Ramazan beye sen yaşlanmışsın demiş,
Ramazan bey sinirlenmiş küplere binmiş
Ah Terzi ah diline hakim olsan ne olur.

Kimi der Terzi yüksek sesle konuşur,
Kimi der konuşunca kalabalık oluşur,
Kimi der Mehmet gayri meşru buluşur
Ah Terzi ah biraz dikkat etsen ne olur.

          İbrahim Akbaş
           27 12 2011
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Mehmet Kızılboğa (mehmet 47)

Mehmet daha önce hiç bağlanmamıştı,
Çok çevrilmişti ama hep bırakılmıştı,
Çoğu zaman film için sorun yaşamıştı
Ama yine de kurtulmayı başarmıştı.

Tarih gün on dokuz mart cumartesi,
Mehmet şaşkına döndü tutuldu nefesi,
Onunla tükendi efe taksinin hevesi
Çünkü olamazdı ucuz tuzağın böylesi.

İkindi vakti telefon çaldı saat on dört kırk bir,
Abone yok adres bahar sokak yetmiş bir,
Daire beş yolcu sayısı üç değil sadece bir
Suç kimde bilmiyorum ama alamadık tedbir.

Yolcu ben polisim diye avaz avaz bağırdı,
Bana araç gönder bağlayayım diye çağırdı,
Mehmet duymadı kimseyi sanki sağırdı
Aslında sağır değildi otogarda işi vardı.

Tam da yolcuyu atacaktı kapı açılmadı,
Geldi meraklı minibüsçü önünü kapadı,
Çok uzak değil sokağımızın başındaydı
Gasp ediyor diye bağırdı ama duyan olmadı.

Saatler geçti Mehmet’ten ses çıkmadı,
Merak ettik aradık telefonu meşgul çaldı,
Telefonu açıldı ama yankılı sesle açıldı
Bağlanmış ve nezarette olduğu anlaşıldı.

On beş güne kadar Mehmet olmayacak,
Çay taze mi diye soru sorulmayacak,
Denge radyonun sesi duyulmayacak
Anlayacağınız kafamız çok rahat olacak.

İbrahim Akbaş
19 03 2011 Salı
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Mehmet Salih Akbaş

Eskiden bir Salih vardı,
Yetişmiş taze fidandı,
O gencecik bir civandı
Felek onu bizden aldı.

Ata binmeyi severdi,
Babasıyla hep gezerdi,
Ağlamazdı o gülerdi
Felek onu bizden aldı.

Kilo uygun, boyu tamdı,
Kulağında beni vardı,
Kocaman gözleri vardı
Felek onu bizden aldı.

İlkokulu bitirmişti,
Erginliğe erimişti,
Her kes onu çok sevmişti
Felek onu bizden aldı.

Bedeni tam sağlıklıydı,
Hem zeki hem akıllıydı,
Futbola çok meraklıydı
Felek onu bizden aldı.

         İbrahim Akbaş
    08 05 2006 (1) P.tesi
Yer: Yıldırım Elektronik
 Yenibosna /İSTANBUL

İbrahim Akbaş 1
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Mehmet Şirin Uçakyıldız (fiesta)

Adı Mehmet Şirin lakabı Ford Fiesta,
Arabasını seviyor arabasına hasta,
Fiesta hakkında olmuş büyük usta
Fiestasını sattı sanırım şimdi yasta.

İşin kurdu olmuş iyi bilir adresleri,
Eli sıkı sağlam yapar gelir giderleri,
Asmaz zamanında verir günlükleri
Bu zamanda az bulunur böyleleri.

Fiesta işe gider fazla alır yolcu kızar,
Yolcu kızar delirir şikâyeti bize yapar,
Fiesta kabullenmez topu yolcuya atar
Bence bu gidişle Efe Taksi kesin batar.

Mehmet Şirin Ford Fiesta kızma bana,
Öylesine bu şiiri anı diye yazdım sana,
İster al ister sakla istersen de at kenara
Dostuz arkadaşız dayanamam kırılmana.

İbrahim Akbaş
26 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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Melekler Adası

Saat üç dört arası,
Neden sessiz burası,
Buranın bir adı var
Ad melekler adası.

Pınar Bitirim Kaan,
Baş Belası Cadh can,
Başka yok mu uyanan
Uyanın dostlar uyan.

İbrahim Akbaş
15:59 09.04.2013
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Melekler Şehri

Muhabbettin en güzeli,
Dostlukların en ezeli,
Türkü şarkıyla gazeli
Sende bulduk melekler şehri.

Dostlukların çok samimi,
Arkadaşlığım hep daimi,
Bağlandım çekemedim elimi
Sen çok yaşa melekler şehri.

Sizden ricam böyle kalın,
Böyle açık böyle yalın,
Neşenizi gruba salın
Sevin sevilin gönüller çalın.

İbrahim Akbaş
04 08 2011

İbrahim Akbaş 1
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Mem ile Zin

Zin beyaz tenli Bey’in can ciğeriydi,
Siti ise esmer tenli selvi boylu biriydi,
Cizre Beyi Mir Zeynuddin, ağabeyleriydi
Cizre Hükümdarı Mir Abdullah dedeleriydi

Tacdin, Beyin Divan Vezirinin oğluydu,
Mem, Tacdin’in manevi kardeşiydi dostuydu,
Birbirlerine sahip çıkmak boyunların borcuydu
Hayat yüzlerine gülmedi ikisine de vurdu.

Bir nevroz bayramıydı vaktiydi sevincin,
Bayan kıyafetine büründü Mem ile Tacdin,
Aynı şekilde erkek kılığına girdi Siti ile Zin
Bundan habersizdi Cizre Beyi Mir Zeynuddin.

Şenlikte Siti Zin’i gören Mem ile Tacdin canlar,
Gözleri döner bayılır yere yuvarlanırlar,
Siti Zin parmaklarına yüzüklerini takarlar
Ayıldıklarında yüzükleri görüp şaşarlar.

Siti ile Zîn anlatırlar dadıları olan Heyzebun’a,
Dadıları hekim kılığında gider Mem’in yanına,
Yüzükleri geri verin takacaklar parmaklarına
Tacdin verir Mem yüzüğü vermez Heyzebuna.

Ekâbirler Tacdin için Siti’yi istemeye giderler,
Tacdin Siti yedi gün yedi gece düğün ederler,
Düğün olur biter Tacdin Siti gerdeğe girerler
Mem Zin kavuşmaz Tacdin Siti murada ererler.

Botanlı olmayıp İran köylerinden Merguverli,
Adı Beko görevi beyin kapıcısı acımasızın biri,
Kara çalı olur kavuşturmaz âşık Mem ile Zini
Bekonun yok ne vicdanı ne imanı ne de dini.

İbrahim Akbaş
19:07 06.01.2013
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Memleket Hasreti

Acar köyün toprağından,
Akraba topluluğundan,
Ana baba ocağından
Aldın beni zalim felek.

Acar Köyün havasından,
Kara Dibek ovasından,
Âşık İbonun sazından
Aldın beni zalim felek.

Taş ocağı köşesinden,
Düğünlerin neşesinden,
Meşelerin gölgesinden
Aldın beni zalim felek.

Baharda açan güllerden,
Öten keklik bülbüllerden,
Otlattığım sürülerden
Aldın beni zalim felek.

 İbrahim Akbaş
 11.09.1991çarş.(1)
 YER: Acar Köyü Mardin
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Memoyla çaresiz kaldık

Hava soğuk kar yağıyor her taraf buz,
Mahsur kaldık gece yarısı saat dokuz,
Allahım dondurma bizi biz de kuluz
Memoyla işyerinde çaresiz kaldık.

Bütün yollar kapanmış araçlar yolda,
Yoldan çıkan kaza yapan ön safhada,
Hayat felç olmuş istanbul kar altında
Memoyla işyerinde çaresiz kaldık.

İbrahim Akbaş
12:37 31.01.2012

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Merdivenlerimiz Minik Serçemiz

Bu sene de mekân oldu bizim merdivenler,
Bir yandan karşı komşu Hanım Cemo Samiler,
Öbür yandan bizim takım karı koca veletler
Akşam olur toplanırız bizim merdivenlerde.

Durduk yerde Cemo güler öper Sami’yi,
Babamın oğlu der neşelendirir geceyi,
Herkesi güldürür kimsenin yokken güleceği
İşte budur bizim kendi küçük derdi büyük minik serçemiz.

Nargilesi kara tren dumanını aratmaz,
Akşamları spor yapar sağlıklı yapmaz,
Sahur vakti gelir uyanık kalır yatmaz
İşte budur bizim kendi küçük derdi büyük minik serçemiz.

Keyfi yerindeyse arada bir fal bakar,
Bakar ama bir şey bilmez azıcık atar,
Kâh umut verir kâh hayatına zehir katar
İşte budur bizim kendi küçük derdi büyük minik serçemiz...

İbrahim Akbaş
15:45 17.07.2013

İbrahim Akbaş 1
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Mesut Ahmetoğlu

Durak henüz yeniydi Mesut daha da yeni,
Farkında değildi bilmiyordu olup biteni,
Gece telefon çalmış adrese atmış kendini
Kendi gerçekleştirmiş bağlamasının ilkini

Bir ay altı gün geçmişt ilk tuzağından,
İş gelmişti E-5 Şirinevler metrosundan,
Yolcu tek kişi Mesut korkmamıştı ondan
Pazarlık bile yapmışlardı yirmi beş liradan.

Tam sekiz ay on beş gün geçmişti aradan,
Havalimanına girecekti izin aldı yolcudan,
Tehlike olursa öpeceğim dedi dudağından
Bayan kabul dedi zarar gelmez bir defadan.

Mesut o gün tehlikeden öyle kurtulmuştu,
Kurtulmuştu ama eminim çok korkmuştu,
Sanki öyle bir şeyin olacağı içine doğmuştu
İşi sağlama almış planı çok güzel kurmuştu.

 İbrahim Akbaş
    08 06 2011
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Mevlana

  Ustayım badanaya,
  Yolcuyum Adana’ya,
  İsteğim oldu diye
  Borçluyum Mevlana’ya.

  Konya’dadır Mevlana,
  Güzel sarma lahana,
  Lahananın öz yurdu
  Bol topraklı Adana.

     İbrahim Akbaş
31 05 1989 çarş.(2)
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Murat Ahmetoğlu

Ey Murat Ahmetoğlu şoförlerin hızlısı,
Kahraman Özgür Eylem Elif’in babası,
Dava adamı Zaza Memo’nun baş belası
Sen çok yaşa ey Murat Ahmetoğlu.

Hürriyet mahallesinde yüksek giriş,
Aradı bırakmadı ne alçak ne düz giriş,
Satılık bulamadı bari Ömer sen yetiş
Ne olacak bu halin ey Murat Ahmetoğlu.

Gündüz yatan geceleri çalışan Murat,
Az mı yedin Yahya’dan baklava kanat,
Yahya bitti sıra kimde kime musallat
Ne bu halin ey Murat Ahmetoğlu.

Sabri ile birlik olmuş Mardin’lide çalışır,
Kons sanatçı abone bazen müşteri taşır,
Akşamları Mesut ile iskambilde yarışır
Sen çok yaşa ey Murat Ahmetoğlu.

    İbrahim Akbaş
    27 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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Mutfağın haline bak

Şu mutfağın haline bak,
Bulaşıklar olmuş kat kat,
Leğeni al suyu doldur
Eline bir eldiven tak.

Aç musluğu suyun aksın,
Aksın hünerine baksın,
Baksın da dikatli baksın
Yüzü kızarsın utansın.

Hiç bilmezdim bulaşığı,
Değildim mutfak aşığı,
Bir sıkıntı sebep oldu
Yıkadım çatal kaşığı.

Mutfağa öyle bir baktım,
İçerlendim sahipsiz sandım,
Yüzüm kızardı utandım
Hemen kollarımı sıvadım.

Ama öyle bir yıkadım,
Gittim mutfağa kapandım,
Hemen kolları sıvadım
Bulaşıklar pırıl pırıl.

İbrahim Akbaş
14:36 12.09.2012
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Mutlu yıllar 1

Sevenlerin buluşacağı,
Gönüllerin konuşacağı,
Âşıkların kavuşacağı
Bir yıl dileğiyle mutlu yıllar.

Ölümlerin olmayacağı,
Anaların ağlamayacağı,
Tüm dünyanın coşacağı
Bir yıl dileğiyle mutlu yıllar.

İnsanların kaynaşacağı,
Savaşların duracağı,
Barışın hâkim olacağı
Bir yıl dileğiyle mutlu yıllar.

İbrahim Akbaş
12:53 19.12.2012
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Mutlu yıllar 2

Yüzlerin tebessüm edeceği,
Şansların yaver gideceği,
Dileklerin gerçekleşeceği
Bir yıl dileğiyle mutlu yıllar.

Kederin hepten biteceği,
Mutluluğun meyve vereceği,
Umut güvercinlerin geleceği
Bir yıl dileğiyle mutlu yıllar.

Sevenin sevdiğine koşacağı,
Engeli aşıp menzile varacağı,
Hedefi on ikiden vuracağı
Bir yıl dileğiyle mutlu yıllar.

İbrahim Akbaş
19.12.2012

İbrahim Akbaş 1
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Mutlu yıllar 3

Güneşin doğacağı,
Doğup nur saçacağı,
Sevgi dolu kalacağı
Bir yıl dileğiyle mutlu yıllar.

Hastanın şifa bulacağı,
Tutsağın azat olacağı,
Mazlumun zincir kıracağı
Bir yıl dileğiyle mutlu yıllar.

İbrahim Akbaş
16:59 30.12.2012
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Mutlu yıllar Delican

Bu gün ayın yedisi,
Doğmuş köyün delisi,
İsmini yazmasam da
Anlıyordur kendisi.

Dünyada örnek insan,
Gözleri mercan mercan,
Doğdun iyi ki doğdun
Mutlu yıllar delican...

İbrahim Akbaş
15:30 07.09.2013
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Mutlu yıllar Deniz

Bin dokuz yüz yetmiş dört senesi,
Şehir Antep ilçeyi bilmem neresi,
Otuz ekim günü geldi bebek sesi
Ses Denizin sesiydi geldi müjdesi.

Aramıza hoş geldin güzeller güzeli,
Dert çile çekmeye mi geldin ey deli,
Ağırdır bu fanide yaşamanın bedeli
Şahsen çektim çekiyorum geldim geleli.

Neyse doğdun artık talihin güzel olsun,
Eşin çocukların sağ salim yanında olsun,
Seni sevmeyen gül de olsa rengi solsun
İyi ki doğdun doğum günün kutlu olsun.

İbrahim Akbaş
17:11 12.10.2012
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Mutlu yıllar Gülve Diken

Bu gün on dört şubat günü,
Can dostumun bayram günü,
Hem yaş hem sevgililer günü
Kutla eğlen aratmasın dünü.

Arkadaşım bu gün sana,
Çifte bayram anlasana,
Huzur gelmiş ayağına
Uyan candost uyansana.

Ey candostum Gülve Diken,
Gülsün yüzün olsun ruken,
Bu gün senin doğum günün
Coş eğlen fırsat bu fırsatken.

Mutluluklar senin olsun,
Umut gelsin seni bulsun,
Arkadaşım Gülve Diken
Doğum günün kutlu olsun.

İbrahim Akbaş
15:31 12.02.2013

İbrahim Akbaş 1
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Mutlu yıllar Htc

Hediye Tomar Civelek,
Bükülmesin güçlü bilek,
Hepimizden sana dilek
Doğum günün kutlu olsun.

Geç haberim oldu diye,
Gönderemedim hediye,
Bu dörtlük olsun hediye
Mutlu yıllar Dost Hediye.

İbrahim Akbaş
10:05 11.06.2013
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Mutlu yıllar İncir Reçeli

Adın yanlızlık neden yanlızlık incir,
Hayat bu bir halkan artı uzadı zincir,
Bu gün senindir senin doğum günün
Gününü kutla başka da edinme fikir.

Bu gün yirmi yedi şubat seksen üç,
Coş kanatlan incir reçeli durma uç,
Bu gün senindir senin doğum günün
Uçarsan uç sayılmaz ne hata ne suç.

Yaşamın ismin reçel gibi tatlı olsun,
Hayatına girecek kişi şefkatli olsun,
Yüzün gülsün masum gözler parlasın
Ve en önemlisi doğum günün kutlu olsun.

İbrahim Akbaş
18:36 27.02.2013
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Mutlu yıllar Özlem Arabacı

Tarih dokuz yüz seksen üç kasım on altı,
Gelmiş dünyaya Ergün teyzenin veliahtı,
Yeşil gözlü Özlem doğmuş gelmiş dünyaya
İnşallah şansı yaver gider açık olur bahtı.

On altı kasım umutların başlangıcı olsun,
Yarım kalan işlerin bitsin rayına otursun,
Umutar yeşersin yüzün gülsün şen olsun
Bu gün senin doğum günün kutlu olsun.

İbrahim Akbaş
19:56 17.01.2012
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Mutlu yıllar Selin Gül

Sene seksen beş Ağustos'un otuz biri,
Saç baş kaşı bilmem ama gözleri iri iri,
Resmine bakılırsa elbise mor siyah gri
Adı Selin soyadı Gül aklı kıt biraz deli.

Gözlerini açmış başkentimiz Ankara’da,
Tek deniz yok diye duramamış karada,
İstanbul’u merak etmiş şimdi burada
Buradan da nice mutlu yıllar Selin Gül.

Doğdu nüfusa eklendi Selin Gül öcü,
Hayata yenilmesin hep artsın gücü,
Yenemesin insanların biri beşi üçü
Doğum günün kutlu olsun Selin Gül.

Yazdıklarım bir şakadır hatıram dursun,
Yalan ise ölem gözüm toprak doyursun,
Dilek arzun neyse Rabbim onu buyursun
İyi ki doğdun doğum günün kutlu olsun...

İbrahim Akbaş
11:25 31.08.2013
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Mümkün değil

Baban beni sevmiyorsa,
Annen nefret ediyorsa,
Ağabeyin yok diyorsa
Evlenmemiz mümkün değil.

 Mümkün değil mümkün değil
 Hey sevgilim mümkün değil.

Babanı eğlendirmezsem,
Abini evlendirmezsem,
Anneni sevindirmezsem
Evlenmemiz mümkün değil.

Mümkün değil mümkün değil
Hey sevgilim mümkün değil.

Bir şeytanlık bulamazsam,
Babanı kandıramazsam,
Seni ben kaçıramazsam
Evlenmemiz mümkün değil.

Mümkün değil mümkün değil
Hey sevgilim mümkün değil.

            İbrahim Akbaş
        01.06.1990.Cuma (1)
  Yer: Burak Muhasebe MARDİN
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Nasıl Güleyim

Yüce Rab yaratmış bir sürü millet,
Beniyse yaratmış tam değil çeyrek,
Herkesten başıma konmuş bu felek
Bütün bunar varken nasıl güleyim.

Benim iki gözüm sararmış solmuş,
Var olan ümidim yanmış kül olmuş,
Nedense başıma bu felek konmuş
Bütün bunlar varken nasıl güleyim.

Mal mülk vermiş bütün millete Allah,
Bana sakat ayak vermiş maşallah,
Bir gün diyemedim elhamdülillah
Bütün bunlar varken nasıl güleyim.

       İbrahim Akbaş
  02 11 1990 cuma (1)
Yer: Karanfil Elektrik 1. cad. no:619
                       MARDİN

İbrahim Akbaş 1
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Nasıl oldun

Nasıl oldun melek yüzlüm,
Ağrın var mı ela gözlüm,
Ne haldesin açık sözlüm
Geçmiş olsun melek yüzlüm.

Geçen hafta gülüyordun,
Mesaj yazıp yolluyordun,
Beni bir dost biliyordun
Melek yüzlüm nasıl oldun.

Pembe giydin nazar değdi,
Başını yastığa eğdi,
Grip miydi migren miydi?
Nerden çıktı bu da neydi.

Hastalandın cadı oldun,
Başköşeye bir oturdun,
Bırak anayı, çok yordun
Merak ettim nasıl oldun.

Ağlayıp anayı yorma,
Başını yastığa vurma
İyileştiysen evde durma,
Canlan biraz hayal kurma.

İbrahim Akbaş
18 10 2010

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Nasıl unuturum

Bana aşkı tattıransın,
Beni aşka doyuransın,
Beni kalbimden vuransın
Nasıl seni unuturum.

Beni adamdan sayansın,
Kalbimi çalan bayansın,
Cazibenle sen ayansın
Seni nasıl unuturum.

Sen gözümde bir hurisin,
Herkes yapay sen sunisin,
Orkestramsın senfonimsin
Seni nasıl unuturum.

   İbrahim Akbaş
15:46 30.03.2013
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Nasip

Bu mutluluğun tadı,
Bize nasip olmadı,
Benim kalbe yazılmış
Güzel yârimin adı.

Benim kadersiz yaşım,
Hani yarla bakışım,
İşte yârin derdinden
Dönüyor benim başım.

Yar nasibim olmadı,
Bir gün bana bakmadı,
Mektup yazdım yolladım
Cevap bile yazmadı.

Seviyorum biliyor,
Kız oralı olmuyor,
Şu yüzüme bakıp da
Bir gülücük vermiyor.

      İbrahim Akbaş
  27 06 1989 salı (1)
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Nazlı

Yörem Mardin ilçesi,
Etrafım gül bahçesi,
Nazlı benim olsun da
Bozuk kalsın lehçesi.

Bizim Acar'ın yolu
Uzar Mardin'e doğru
Nazlı benimdir artik
Ya rabbi bizi koru.

İbrahim Akbaş
28 05 1989 pazar (1)
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Nazlı Yar

Kızı sevdim bile bile,
Gelin ettim para ile,
Çekilmez para derdinden
Bunca sene çektim çile.

Bu kara sevdanın gözü,
Yalana karışmış sözü,
Yârimin sevda yüzünden
Karaya boyanmış yüzü.

Fani dünya vefasına,
Sevgilimin sevdasına,
Sargı bezi olamadım
Nazlı yârin yarasına.

   İbrahim Akbaş
27.07.1989 perşembe(1)
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Ne cılızdır ne tombul

Bir yar sevdim ne cılızdır ne tombul,
Memleket Gaziantep ikametgâh İstanbul,
Hatası var biliyorum hatasız olur mu kul
Evli ama bu gidişle bir gün kalacaktır dul.

Yalvardım yakardım dinlemedi beni,
İnsanları tanımadan sevdi aşkım diyeni,
Kendinden geçti salıverdi narin bedeni
Gün gelecek aratacak gelen çoktan gideni.

Gönül ferman dinlemiyor biliyorum,
Gittiğin yol yanlış yoldur dön diyorum,
Gün gelecek diyeceksin ah ben ölüyorum
Bilemezsin ama inan ben bunları biliyorum.

Düşenin haline gülmek bana yakışmaz,
Gülmem acırım ama yapabileceğim kalmaz,
Canım yanar köz köz olur sanmayın ki yanmaz
Alnın akken dön özüne kararırsa kimse bakmaz.

İbrahim Akbaş
20:16 14.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Ne çabuk unuttun

Ne çabuk unuttun kahrolduğun günleri,
Umutsuzluğa kapılıp ağladığın geceleri,
Yarabbi vuslat diye semaya açtığın elleri
Ne çabuk unuttun seni nankör yalancı...

Resimleriyle avunup hayaliyle yaşadığını,
Bir tebessümü ile yüreğinin çağladığını,
Güzel gençliğini senin için harcadığını
Ne çabuk unuttun seni nankör yalancı...

Güzelliğinin dillere destan olduğunu,
İsminin telaffuzu ile kalbinin durduğunu,
Verdiği ilhamla şiir yazıp şair olduğunu
Ne çabuk unuttun seni nankör yalancı...

Hani kavuşunca baş üstünde tutacaktın,
Kör yaşayacak başkasına bakmayacaktın,
Ona sadık kalacak onu aldatmayacaktın
Ne çabuk unuttun seni nankör yalancı...

İbrahim Akbaş
15:00 21.05.2013
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Ne de zormuş

Ne de zormuş bu zalim gönül işi,
Gülmez ağlar yanar bulaşan kişi,
Sökülür kökünden otuz iki dişi
İşlemden düşer muaf kalır fişi.

Ne de zormuş zalim aşkın cefası,
Acımaz yürek yakar olmaz vefası,
Deprem olur vurur beyni her defası
Ancak tutturana belki olur sefası.

Ne de zormuş aşk ateşin çabası,
Sık dokur ince eler olmaz kabası,
Hayallerin kırılması onun cabası
Yok, bu aşkın başka bir babası.

Ne de zormuş zalim aşkın acısı,
Vücuda girer yayılır durmaz sızı,
Ritim tutar vurur uyutmaz sancısı
Kaptıranın çürür ciğerinin yarısı.

İbrahim Akbaş
10 01 2013

İbrahim Akbaş 1
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Ne dedin de yapmadım

Gel dedin de gelmedim mi,?
Sev dedin de sevmedim mi,?
Ver dedin de vermedim mi?
Ne dedin de yapmadım.

Kal dedin de kalmadım mı,?
Sar dedin de sarmadım mı,?
Yar dedin de yarmadım mı?
Ne dedin de yapmadım.

Vur dedin de vurmadım mı,?
Kur dedin de kurmadım mı,?
Yor dedin de yormadım mı?
Ne dedin de yapmadım.

İt dedin de itmedim mi?
Ez dedin de ezmedim mi,?
Öp dedin de öpmedim mi,?
Ne dedin de yapmadım.

İbrahim Akbaş
16:13 21.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Ne Demeli

Kul güneşi görmeyeli,
Yirmi altı yirmi yedi,
Belki de otuz gün oldu
Yaptığına ne demeli.

Teneffüsü ayda birse,
Yaşayan kul bir deliyse,
Yaptığına ne demeli
Hele bu kul liseliyse.

Kul yaşı otuz beş ise,
Üç çocuklu baba ise,
Yaptığına ne demeli
Yanıtı bıraktım size.

İbrahim Akbaş
16 08 2006 çarş. (2)
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Ne demeli Arkadaşlar

Umut verip kaçanlara,
Sahte sevgi saçanlara,
İffetini açanlara
Ne demeli arkadaşlar.

Namus şeref satanlara,
Meçhullerde yatanlara,
Ar örtüyü atanlara
Ne demeli arkadaşlar.

Yüze maske takanlara,
İnsana kem bakanlara,
Boşa yürek yakanlara
Ne demeli arkadaşlar.

İbrahim Akbaş
11:59 15.11.2013
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Ne dersen de

Seni hayvan aptal inek,
Gel birbirimize binek,
Varış yeri durak olsun
Varır varmaz orda inek.

İster bana bir öküz de,
İster bensiz bir öksüz de,
Ne dersen de ben razıyım
Kök söktür kalayım köksüz.

İstersen seslen de dana,
İstersen manyak de bana,
Aşkından kör bir aşığım
Özledim hasretim sana.

İbrahim Akbaş
15:00 27.03.2013
Yaz yer:Bianco Parseller
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Ne dersiniz

Yalan sevgi saçanlara,
Sahte hesap açanlara,
Zoru görüp kaçanlara
Ne dersiniz arkadaşlar.

Feyste hesap çalanlara,
Çalıp çamur atanlara,
Şer peşinde koşanlara
Ne dersiniz arkadaşlar.

Diken olup batanlara,
Dostlarını satanlara,
Ona buna çatanlara
Ne dersiniz arkadaşlar.

İbrahim Akbaş
13:08 12.03.2013
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ne ettim de bu hallere düştüm

Neden artık cevap vermiyor dileklerim,
Hiç bükülmezken bükülüyor bileklerim,
Sonuç vermiyor heba oluyor emeklerim
Ne ettim de bu hallere düştüm ey Allah’ım.

İnsanlık yolunda ömrümü tükettim,
Şikâyet etmedim dayandım sabrettim,
Hep suistimal edildi sonradan fark ettim
Ne ettim de bu hallere düştüm ey Allah’ım.

Dünya âlem biliyor ki insanlıktı niyetim,
İnsanlık uğruna harcanmıştı servetim,
Dünya malı değil dostluklardı devletim
Ne ettim de bu hallere düştüm ey Allah’ım.

İbrahim Akbaş
10.08 25.12.2012
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Ne halt yemeye

Evliysen ne halt yemeye gözün dışarıda,
Eşinin koynundayken aklın başka diyarda,
Aradığın şey her gece helaliyle kucağında
Daha ne halt yemeye sürtüyorsun yasaklarda.

Seni günaha sokanın elmastan mı yapılmış,
Rabbim eşini idareten onu özel mi yaratmış,
Derdin ne amacın ne eşin çok mu yaşlanmış
Yoksa ne halt yemeye gözlerin harama dalmış.

Eşinin bir tek masum bakışı her şeye bedel,
Helalindir tepe tepe kulan ödemezsin bedel,
Allah'ın bir lütfüdür senindir sev say yok engel
Öküzlüğü bırak insan ol haramı bırak helale gel.

Omuzlarında her şeyi yazan melekler var,
Kayıp olmaz yaptığın bunca pislik günahlar,
Haramdan kaçın unutma cehennem ateşi var
Helali varken haramı bırak ey günahkar ey öküz ey davar ...

İbrahim Akbaş
13:18 25.01.2013
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Ne o ne bu peki ne ?

Ne tarlayım ne bağım,
Ne ovayım ne dağım,
Ne ölüyüm ne sağım
Ne o ne bu peki ne ?

Ne evim var ne Yuvam,
Ne Arzum var ne duam,
Ne düşüm var ne rüyam
Ne o ne bu peki ne ?

Ne yasam var ne ilkem,
Ne yurdum var ne ülkem,
Ne balım var ne sirkem
Ne o ne bu peki ne ?

Ne azdayım ne çokta,
Ne vardayım ne yokta.
Ne sakinim ne şokta
Ne o ne bu peki ne ?

İbrahim Akbaş
15 03 1989 perş (4)
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Ne olacak Efe Taksinin hali ?

Daha sabahtan nöbet için kestim biletimi,
Biliyorum erken şimdiden özledim evimi,
Özlesem özlemesem tutmalıyım nöbetimi
Ne olacak bu gece ki nöbetimin zor hali.

Yollar buzlu diye bazı şoförlerim firarda,
Kimileri kardan mahsur kalmış yollarda,
Kimi evde mahsur çocukların yanında
Ne olacak bu durağın hali kışın karda.

Ertesi gün olmuş öğle vakti saat on iki,
Elimdeki şoförlerin sayısı sadece bir iki,
Gelmeyen şoförlerim korkuyorlar belli ki
Ne olacak İstanbul’un karlı günlerin hali.

Ramazan camdan bakar yağan kara aldanır,
Mehmet kayan araçlara bakar eve kapanır,
Eşref çocuk hastandı deyip yorgana dolanır
Ne olacak halimiz bu şoförlere kim dayanır.

Deneyimli şoförler Ömer  Memo  çalışır,
Mevla’m korusun birbiriyle kıyasıya yarışır,
Bence Şoför demek sadece ikisine yakışır
Çünkü kara günde ağır yükü bu iki şoför taşır.

İbrahim Akbaş
15:49 31.01.2012

İbrahim Akbaş 1
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Ne olacak halimiz ?

Gülmüyorsa yüzlerimiz,
Açmıyorsa güllerimiz,
Tükenmişse pillerimiz
Ne olacak bu halimiz.

Tükenmişse manevimiz,
Dert kaldıysa ödevimiz,
Sönmüyorsa alevimiz
Ne olacak şu halimiz.

Ömrümüz boş geçiyorsa,
Yüreğimiz kanıyorsa,
Karşı taraf bilmiyorsa
Ne olacak bu halimiz.

İbrahim Akbaş
14 01 2012

İbrahim Akbaş 1
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Ne oldu

Aşkım neden böyle oldun,
Bir ayda sarardın soldun,
Neden benden kaçıyorsun
başka birini mi buldun.

Hani beni seviyordun,
Beni sevip sayıyordun,
Ben yok iken duramazdın
Duramazdın arıyordun.

Hani benle gülüyordun,
Ben yok isem ölüyordun,
Bensiz geçen her saniye
Bir mum gibi eriyordun.

    İbrahim Akbaş
 04 09 1991 Çar.(1)
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Ne oldu bana ?

Evden işe işten eve prensibimdi,
Ev eş çocuklarım tek hevesimdi,
Onlardan aldığım sevgi nefesimdi
Ne oldu bana yanlışlara bulaştım.

Mutluluğum vardı güzeldi halim,
Yasak aşk için yapmazdım talim,
Düşünmezdim olmazdı hayalim
Ne oldu bana yanlışlara bulaştım.

Aklıma gelmezdi eşimden başka,
İhtiyacım yoktu gayri meşru aşka,
Sabittim olmak istemezdim laşka
Ne oldu bana yanlışlara bulaştım.

Mutluydum eşim benim için murattı,
Rahat uyur kalkar vicdanım rahattı,
Ne oldu bana yasak aşkı kim arattı
Ne oldu bana yanlışlara bulaştım.

İbrahim Akbaş
12:48 26.04.2012

İbrahim Akbaş 1
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Ne Oldu Bize 1

Sevdim aşık oldum sana adandım,
Peşinden koştum etrafında dolandım,
Yorulmadım usanmadım hep dayandım
Ne oldu ne ettik neden bu hale geldik?

Zaman geldi zaman geçti biz evlendik,
Birbirimize inandık birbirimize güvendik,
Gezdik tozduk beraber eğlendik
Ne oldu ne ettik neden bu hale geldik?

Birbirimize kenetlenmiş bağlanmıştık,
Beraber gülmüş beraber ağlamıştık,
İkimiz de birbirimize sevdalanmıştık
Ne oldu ne ettik neden bu hale geldik?

Hani ölüm vardı da ayrılık olmayacaktı,
Hani açan güllerimiz asla solmayacaktı,
Hani bizim zevdamız baki kalacaktı
Ne oldu ne ettik neden bu hale geldik?

Hani ben sen iki beden bir tek candık ,
Hani örnek çift olarak rekora koşardık,
Aşkımıza ne oldu neden parçalandık
Ne oldu ne ettik neden bu hale geldik?

Hani beraber uyur beraber uyanırdık,
Hani beraber üşür beraber ısınırdık,
Hani beraber düşer beraber kalkardık
Ne oldu ne ettik neden bu hale geldik?

İbrahim Akbaş
22 08 2010
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Ne oldu bize 2

Facebook twitter nedir bilmezdik,
Bilmezdik bilene de özenmezdik,
Eşlerimiz vardı el için üzülmezdik
Ne oldu bize neden bu hale geldik.

Canım bitanem eşlerimize mahsustu,
Başkasına demezdik çünkü namustu,
Adet mi oldu yoksa namus mu sustu
Ne oldu bize neden bu hale geldik.

Facebook yorum paylaşım bilmezdik,
Msn bilmezdik camda görüşmezdik,
Görüşmez kendimizden geçmezdik
Ne oldu bize neden bu hale geldik.

Telefonda sadece tanıdıklar vardı,
Rehbere yabancı isim yazılmazdı,
Yazılmadığı gibi X ler hiç olmazdı
Ne oldu bize neden bu hale geldik.

İbrahim Akbaş
12:48 26.04.2012
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Neden

Seni bir asil sandım,
Rüzgârına kapıldım,
Yalancı sözlerine
Nasıl oldu da kandım.

Aşkımdan ne istedin,
Neydi amacın derdin,
Seni çok seviyordum
Neden beni devirdin.

Hem aşksız hem parasız,
Kaldım ortada sessiz,
Neden yıprattın beni
Seni utanmaz arsız.

Bir garip sevdalıydım,
Sana kanmamalıydım,
Aşkımı korumalı
Senden ayrılmalıydım.

 İbrahim Akbaş
 27 07 2006 Perş.(1)
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Neden geldin

Seni çoktan unutmuştum,
Deli gönlü uyutmuştum,
Sevgi bağı kurutmuştum
Neden geldin be kitapsız.

Unutmayı başarmıştım,
Hayatımla barışmıştım,
İnsanlığa karışmıştım
Neden geldin be kitapsız.

Gittiğin gün bitirmiştim,
Yüzüne bakmam demiştim,
Bu konuda söz vermiştim
Neden geldin be kitapsız.

İbrahim Akbaş
20:54 05.09.2013
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Neden hakkım verilmiyor ?

Sahtekarlık yapmıyorum,
Ben hakkımı istiyorum,
Neden hakkım verilmiyor
Bu cevabı bilmiyorum.

Vallah Billah hak etmişim,
Barajı çoktan aşmışım,
Neden hakkım verilmiyor
Düzenimi kaybetmişim.

Bunca sene emek verdim,
Hep de bu günü bekledim,
Neden hakkım verilmiyor
Ben bugünü çok özledim.

İbrahim Akbaş
26 10 2007 cuma
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Neden kıydın tatlı cana ?

Neler oldu kardeş sana,
Kim kıydırttı tatlı cana,
Dayıoğlu neydi derdin
Diril de gel söyle bana.

Duydum canına kıymışsın,
Yaşamına son vermişsin,
Çoluk çocuk eş demeden
Azrail’e gel demişsin.

Madem cana kıyacaktın,
Bizi yasa boğacaktın,
Ya doğumda ölecektin
Ya da hiç doğmayacaktın.

Yaşın otuz dört otuz beş,
Yaşlı değildin ki kardeş,
Ne acelen vardı senin
Daha doğacaktı güneş.

İbrahim Akbaş
08 10 2015

İbrahim Akbaş 1
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Nedir Farkım

Hem evim var hem de barkım,
Hem dolarım hem de markım,
Seni sevmek benim hakkım
Söyle nedir? Senden farkım.

Zenginsin de fakir miyim?
Güzelsin de çirkin miyim?
Ben toplumdan geri miyim?
Söyle nedir? Senden farkım.

Ben de topraktan gelmeyim,
Köylüyüm köyden gelmeyim,
Yalan nedir? Ne bileyim
Söyle nedir? Senden farkım.

                İbrahim Akbaş
            23 05 2006 Salı (2)
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Nehir & Nevşehir

Ey güzel şehir Nevşehir,
Sende yaşıyormuş Nehir,
Koru aşkımı şanlı şehir
Korumazsan içer zehir.

Nehir insan değil melek,
Melek huri tutulan dilek,
Koru bükülmesin bilek
Korumazsan vurur felek.

Rabbimin özel nakışı,
Bin ömre bedel bakışı,
Ezdirtme hayat akışı
Ritim tutsun kalp atışı.

İbrahim Akbaş
11:23 13.06.2013
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Neler Oldu

Bizim evden ayrılmazdı,
Bensiz sokağa çıkmazdı,
Sevgilimsin dediğimde
Sevinirdi hiç kızmazdı.

Evlerine gidiyordum,
Ellerinden tutuyordum,
Gözlerine bakıyordum
Ara sıra öpüyordum.

Saçlarını okşuyordum,
Gözyaşını siliyordum,
Hep sevecek biliyordum
Ben bu günü bilmiyordum.

Ben ağlarken ağlıyordu,
Ben gülerken gülüyordu,
Peşimden ayrılmıyordu
Acep bize neler oldu.

Neler oldu neler oldu,
Hayatımız zindan oldu,
Gördüklerim hayal oldu
O günlere neler oldu.

İbrahim Akbaş
13 07 2006 Perş.(1)

İbrahim Akbaş 1
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Neler Olmuş (çakallar)

Dünya düzenini bozmuş,
Her taraf çakalla dolmuş,
İyilikler unutulmuş
Bu evrene neler olmuş.

Dünya çakalların olmuş,
Çakallara mesken olmuş,
Yiğitlere karşı koymuş
Bu cihana neler olmuş.

Dünya çakallarla dolmuş,
Güzel dünyamızı bozmuş,
İyi insanlar yok olmuş
Bu âleme neler olmuş.

Yeni nesil çakal olmuş,
Sağa sola kafa tutmuş,
Karşı çıkanları yutmuş
Bu dünyaya neler olmuş.

İbrahim Akbaş
04.11.2006 C.Tesi  (1)

İbrahim Akbaş 1
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Nerde o günlerimiz ?

Gizli gizli görüşmelerimiz,
Dudak dudağa öpüşmelerimiz,
Hareketli sıcak sevişmelerimiz
Nerde şimdi nerde o günlerimiz.

Birbirine dolanan dizlerimiz,
Geride bıraktığımız izlerimiz,
Elden sakladığımız gizlerimiz
Nerde şimdi nerde o günlerimiz.

Öpüşürken kesilen nefesimiz,
Sevişirken haykıran sesimiz,
Doyumsuz kalan hevesimiz
Nerde şimdi nerde o günlerimiz.

Okşarken titreyen ellerimiz,
Sararken bükülen bellerimiz,
Ayrılırken akan sellerimiz
Nerde şimdi nerde o günlerimiz.

Buluşurken inen yelkenlerimiz,
Dokunurken batan dikenlerimiz,
Yasaklarda sevişirken’lerimiz
Nerde şimdi nerde o günlerimiz.

İbrahim Akbaş
16:44 24.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Nerede Arkadaşlarım

Hani Oba Sabri Tarhan,
Fatih Koyun, Murat İlhan,
Abdülkerim, Haluk Turan
Nerede bu arkadaşlar.

Ayşegül, Canan, Müzeyyen,
Aydın Erden, Derya Ören,
İdris, Salih, Çetin Güven
Nerede bu arkadaşlar.

Mahmut Dora, Nuri Uçar,
Nihat Altun, Fırat Dinçer,
Ramazan, Kadri Kardeşler
Nerede bu arkadaşlar.

İbrahim Akbaş
01 02 2007 Perşembe

İbrahim Akbaş 1
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Neredesin çok özledim

Seneler önce hayalini kurduğum,
Göremeyince başıma vurduğum,
Yüzünü görünce huzur bulduğum
Neredesin çok özledim bitanem.

O güzel ismine hayran kaldığım,
Takatsız bedeni peşine taktığım,
Geceleri hasretinden ağladığım
Neredesin çok özledim bitanem.

Zeytin gibi gözlerini özlediğim,
Biçareden özlemini gizlediğim,
Geçtiğimiz yollarını gözlediğim
Neredesin çok özledim bitanem.

İbrahim Akbaş
14:46 23.09.2012

İbrahim Akbaş 1
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Neredesin?

Neredesin bilmiyorum,
Seni merak ediyorum,
Gelen geçen yolculardan
Gülüm seni soruyorum.

Seni görenler olmamış,
Gören varsa tanımamış,
Yalvarırım çık ortaya
Aramaya hal kalmamış.

Adına laf ettirmedim,
Aramayı bitirmedim,
Gün gelir bulurum diye
Umudumu yitirmedim.

İbrahim Akbaş
21 12 2006 Perşembe (1)

İbrahim Akbaş 1
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Nergiz

Kilo tam, kırktır yaşı,
Düzgündür üstü başı,
Erik gözler üstünde
İncecik kalem kaşı.

Yüreği tertemizdir,
Göz bahar yaş denizdir,
İsmi bir çiçek ismi
Yani ismi Nergiz’dir.

Kızı var ismi Ada,
Benzeri yok dünyada,
Anası var ne ana
Cana yakın insana.

İbrahim Akbaş
09 Eylül 2016
Yaz Yer: Öncel Nakış

İbrahim Akbaş 1
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Nergiz Ergül 1 Mayıs

1 Mayısta doğdu bir kız,
O sebeple mutluyuz biz,
Doğum günün kutlu olsun
Özel insan Ergül Nergiz.

Temiz kalbin şenle dolsun,
Kötü günler sonu bulsun,
Güzel yüzün daim gülsün
Doğum günüm kutlu olsun.

Rabbim korusun Ada'yı,
Tez büyütsün Melissa'yı,
Doğum günün kutlu olsun
Şenle doldursun yuvayı.

İbrahim Akbaş
01 04 2018 Pazar (1)

İbrahim Akbaş 1
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Net ile Millet

Köşe başları dolmuş her taraf internet,
Nerden geldi de musallat oldu bu illet,
Namus kalmadı çıkrığından çıktı millet
Allah'ımdan ümmetine ar hayâ diliyorum.

Doluyor kafeler nette ediyorlar sohbet,
Kimi yorum yazıyor kimi sohbet kimi çet,
Bekârlar bir yana evliler korkunç felaket
Allah'ımdan ümmetine akıl fikir diliyorum.

İnternette birbirlerini görüp tanışıyorlar,
Karşılıklı cep telefonlarını alıp yazıyorlar,
Sonra yer belirleyip özgürce buluşuyorlar
Allah'ımdan ümmetine akıl fikir diliyorum.

Çarşının ulu ortasında öpüşüyor gençler,
Yükseliyor kahkahalar fışkırıyor sevinçler,
Ar hayâ kelimeleri bitik, bugün için hiçler
Allah'ımdan ümmetine ar hayâ diliyorum

Ne olacak bu milletin geleceği şaşıyorum,
Merak etmiyorum aslında çok üzülüyorum,
Gittikçe çok daha kötüsünden korkuyorum
Allah'ımdan ümmetine akıl fikir diliyorum.

İbrahim Akbaş
06 01 2011 Perşembe (1)

İbrahim Akbaş 1
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Newroz Nevruz

Gelin birlik olalım,
Meydanlara dolalım,
Bu gün Newroz bayramı
Şehitleri analım.

Gelin ateş yakalım,
Üstünden atlayalım,
Bu gün Newroz bayramı
Kardeşçe kutlayalım.

Newroz barışa umut,
Eğlen coş derdi unut,
Bu gün Newroz bayramı
Dost uyar düşman uyut.

Coşun aşmadan dozu,
Katın dumana tozu,
Kutlu olsun cihana
Yirmi bir mart Newrozu.

İbrahim Akbaş
21 03 2018

İbrahim Akbaş 1
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Neydi Derdin?

Canım sildin süpürdün beni bitirdin,
Ağlattın geceleri uykusuz bıraktın,
Kaldıramayacağım kadar acı verdin
Neydi diri diri gömmek miydi derdin.

Rahatladın mı yargısız infazını yaptın,
Belki bilemezsin lakin beni mahvettin,
Diri diri gömülmeme yokluğunla yettin
Neydi diri diri gömmek miydi derdin.

İbrahim Akbaş
18.05.2012
11:47

İbrahim Akbaş 1
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Nuri Aksoy 1

Şerbetliden çıktı yola,
Ara sıra verdi mola,
Yemek yedi içti kola
Gelecekti İstanbul’a.
                                  
Günay’da işe başladı,
Brodveydi doblo aldı,
Dört elle işe sarıldı
İşi sevdi tam bağlandı.
                                 
Bir sene geçti aradan,
Nuri ayrıldı Günay’dan,
Kayıp oldu oralardan
Yeni doğmuştu anadan.
                                  
Ortaklıktı onun derdi,
Efe için emek verdi,
Uğraştı murada erdi
Allah’ım koru şu merdi.
                                  
Bıraktı eski durağı,
Oldu Efenin ortağı,
Uğurlu geldi ayağı
İşi yükselti bayağı.
                             
O yetmedi laptop aldı,
Laptopunu bırakmadı,
Sabri buna şaştı kaldı
Aklı gitti şaşkın kaldı.

       İbrahim Akbaş
         08 05 2011

İbrahim Akbaş 1
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Nuri Aksoy 2

Ali’nin çocuğu kız mı kaçırdı,
Babası mahkemelik mi oldu,
Şoför Selami eşini mi boşadı
Haber sal şerbetli Nuri gelsin.

Şirinevler’de bir kavga mı çıktı,
Kavga da cemin kolu mu kırıldı,
Cem’in koluna kırıkçı mı lazımdı
Haber sal şerbetli Nuri gelsin.

Şerbetlide muhtarlar mı çatıştı,
Su kanalı komşu tarlaya mı taştı,
Batman’da bazı işler mi karıştı
Haber sal şerbetli Nuri gelsin.

İbrahim Akbaş
18:45 20.12.2011

İbrahim Akbaş 1
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Nuri Aksoy 3

Efe taksi kapandı bitmedi derdi,
Kapandı bitti derken telefon geldi,
Su faturası kabarık rekor devirdi
Ah Nuri Aksoy ah verem ettin beni.

Rabbim gidişatımızı hayır etsin,
Efeden kalma ödemeler bitsin,
İyi gün gelsin kötü günler gitsin
Ah Nuri Aksoy ah verem ettin beni.

Boşaltalım dedim yanaşmadın,
Eşyaları atalım dedim uğraşmadın,
Ödeme dedim hiç yaklaşmadın
Ah Nuri Aksoy ah verem ettin beni.

Telefon yüz elliydi sekiz yüz ettin,
Su abonesi iki yüzdü dört yüz ettin,
Son dört beş aydır beni uyuz ettin
Ah Nuri Aksoy ah verem ettin beni.

İbrahim Akbaş
18:40 04.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Nusret Yusuf Akbaş

Nusret Süreyya ile evlenmişti,
Mardin yeni yola yerleşmişti,
Tesisatçı olmuş ustalığı gelişmişti
Yaşamı güzel mutluluğa ermişti.

Çocuklar yavaş yavaş büyümüştü,
Dedeleri torunlarıyla övünmüştü,
Nusret Süreyya onlarla gülmüştü
Ne yazık ki mutluluk kısa sürmüştü.

Yastıklar bir şerit ile bağlanmıştı,
Çocuklar anlamamış oyun sanmıştı,
Küçük Yusuf’un boynuna dolanmıştı
O şerit Yusuf’un hayatını karartmıştı.

Haber yayılmış babasına ulaşmıştı,
Ulaşınca olan olmuş geç kalınmıştı,
Haberi duyan ana yerlere yıkılmıştı
Ana babayı derinden yaralamıştı.

İbrahim Akbaş
09:05 26.06.2013

İbrahim Akbaş 1
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O kız

Sene bin dokuz yüz yetmiş dört,
O kız doğdu giydirdiler bir tişört,
Büyüttüler everdiler bilemediler
İstanbul’da öküzlerle edecek flört.

O kız şimdi koparmış zincirleri,
Hayatına musallat olmuş birileri,
Kaptırmış kendini tek hedefi ileri
Elin malı oldu artık dönemez geri.

Anne baba bilse onu everir miydi?
Hissetse İstanbul’a gönderir miydi?
Flört senin neyine der fırça atardı
Böyle yapmasına izin verir miydi?

İbrahim Akbaş
16:35 12.10.2012

İbrahim Akbaş 1
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O telimdir

Baba karışmam diyor,
Anne ben bilmem diyor,
Bu kararsız halleri
Beni deli ediyor.

Ben sazım o telimdir,
Benim öz meleğimdir,
Başkasına kaptırmam
Amca kızı benimdir.

Davul zurna çalacak,
Halaylar çekilecek,
Allah nasip ederse
O kız gelin gelecek.

 İbrahim Akbaş
18 05 1989 per.(3)

İbrahim Akbaş 1
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Oku

Ayrılandan
Sıyrılandan
Ağlatandan
Aldatandan
Ezip geçenden
Bırakıp gidenden
Nabız ölçenden
Sever gibi edenden
Ona buna gidenden
Salıveren bedenden
Kin nefreti güdenden
Hep aklını seçenden
Vurup kırıp geçenden
Bıraksan da nisana
Hayır gelmez insana
Bu nasihatim sana
Oku dua edersin bana.

İbrahim Akbaş
15:17 23.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Olan oldu özür dilerim

Arkamdan iş çevirdin bana tuzaklar kurdun,
Beni karaladın kötüledin yerden yere vurdun,
Duygularımla oynadın karşıma çıktın durdun
Şimdi gelmiş ağlıyorsun sus ağlama sen kazandın.

Ben de senin gibi boş durmayıp karaladım,
Arşivimi raftan aldım gerçek neyse sıraladım,
Sıralarken sevinmedim inan bana hep ağladım
Olan oldu yanlış yaptık özür dilerim senden.

Fikrim aynı değişmedi söylüyorum yanlıştasın,
Amacın ne bilmiyorum sanki büyük yarıştasın,
Ömür kısa ergeç biter belki de son karıştasın
Olan oldu çok pişmanım özür dilerim senden.

İbrahim Akbaş
20:20 22.08.2013

İbrahim Akbaş 1
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Olmasaydı ne anlardık ?

Öpülmeyi bekleyen kiraz dudaklar,
Elma gibi parlayan kaygan yanaklar,
Biraz lüzumsuz ama ojeli tırnaklar
Olmasaydı ne anlardık bu dünyadan.

Kaşlar altında parlayan güzel gözler,
Radar gibi İkiz kuleli tombul göğüsler,
Bunlara aç kurtlar gibi bakan öküzler
Olmasaydı ne anlardık bu dünyadan.

Sakıncalı da olsa mini mini etekler,
Malzemesinden çalınmış dekolteler,
Erkeklerin aklını çelen şifreli sözler
Olmasaydı ne anlardık bu dünyadan.

İbrahim Akbaş
16:28 27.09.2012

İbrahim Akbaş 1
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Olmaz mıydı ?

Zalim felek olmasaydı,
Beni derde atmasaydı,
Bu diyara salmasaydı
Daha güzel olmaz mıydı?

Doğar doğmaz güldürseydi,
Hayatıma girmeseydi,
Veya bir şans dileseydi
Daha güzel olmaz mıydı?

Allah’ın kulu deseydi,
Sana karışmam deseydi,
Senden bana ne deseydi
Daha güzel olmaz mıydı?

İbrahim Akbaş
04 06 2007 P.Tesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Olmuyor 1

Olmuyor kardeş olmuyor,
Aklıma bir şey gelmiyor,
Bu kafayla şiir yazmak
İnan bana zor geliyor.

Kolay değil şiir yazmak,
Bir cümleyi yoktan bulmak,
Bulup bir şeyler uydurmak
Kolay değil kafa yormak.

Saçmaladım biliyorum,
Yazamadım yanıyorum,
Sakalımı kaşıyorum
Yine de yazamıyorum.

İbrahim Akbaş
14 07 2006 Cuma

İbrahim Akbaş 1
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Olmuyor 2

Ne ettiysem olmuyor,
Kader bana gülmüyor,
Yüreğim kanlar içinde
Akan kanı durmuyor.

Umutlar tükeniyor,
Kapılar kapanıyor,
Hayat böyle giderse
Yârim elden gidiyor.

Bu aralar zordayım,
Berduşum hovardayım,
Halimi kınamayın
Hassas bir ayardayım.

Ters dönüyor çarkımız,
Dağıldı ev barkımız,
Ne ölüyüz ne sağız
Ölüden yok farkımız.

Bedenim var ruhum yok,
Dert artıyor derdim çok,
Hedef tahtası oldum
Her gün batıyor bir ok.

İbrahim Akbaş
15:42 29.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Olsam

Rüzgâr olsam essem sana,
Yağmur olsam yağsam sana,
Bir kuş olsam uçsam sana
Ne de güzel olur aşkım.

Bulut olsam örtsem seni,
Sana gelsem görsem seni,
Sen de sevsen şu bedeni
Ne de güzel olur aşkım.

Dere olsam sana aksam,
Güneş olsam seni yaksam,
Sende olsam seni sarsam
Ne de güzel olur aşkım.

Deniz olsam bende yüzsen,
Sahil olsam bende gezsen,
Yârin olsam beni öpsen
Ne de güzel olur aşkım.

Petek olsam balım olsan,
Çiçek olsam arım olsan,
Kocan olsam karım olsan
Ne de güzel olur aşkım.

İbrahim Akbaş
22:15 12.10.2012

İbrahim Akbaş 1
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Onu seviyorum

Aşkı bana yetiyor,
Bana huzur veriyor,
Onsuz geçen her saat
Bana acı veriyor.

Onu çok seviyorum,
O yoksa ölüyorum,
Seviyorum bir desin
Bak nasıl uçuyorum.

O yoksa ben bir hiçim,
Onsuz burkulur içim,
Eğer benim olursa
Hayat olur o biçim.

Anlayın duyun bizi,
Kurtarın şu acizi,
Aracı olun bize
Kurtarın ikimizi.

İbrahim Akbaş
19 07 2010 (1) P.Tesi
Saat:11:25/11:45
Yer: Günay Taksi

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Orman

Ormandır yurdumuzun süsü,
İçinde otlanır koyun sürüsü,
Anlatmakla bitmez öyküsü
Her şeyin ilacıdır güzel orman.

Ağlayan bebek beşiğiyle uyur,
Engelliler bastonuyla yürür,
Birçok insan ahşap eviyle büyür
Değerine paha biçilmez orman.

Sınıflarda dizi dizi dizilen sıralar,
Tebeşirin tur attığı kara tahtalar,
Üzerinde ödev yazılan masalar
Ormandan gelir güzel ormandan.

Saray avlusunu süsleyen çınarlar,
Kapı girişlerini örten sarmaşıklar,
Havuz başlarına gölge veren asmalar
Ormanın bir parçasıdır güzel ormanın.

Çakal tilki tavşanlarla kaplanlar,
Sincap karınca arılarla aslanlar,
Çok sayıda nice nice hayvanlar
Yaşarlar ormanda güzel ormanda.

Gemilerin ana temel maddesi,
Marangozun ekmek teknesi,
Her şeyin hasıdır olmaz hilesi
İhtiyaçtır koruyalım güzel ormanı.

İbrahim Akbaş
10 05 2011

İbrahim Akbaş 1
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Öğretmenim

Canım benim Öğretmenim,
Ana baba abla abim,
Tek ümidim sensin benim
Yılma yaşa Öğretmenim.

Doktorların Hekimlerin,
Avukatların Savcıların,
Askerlerin Subayların
Önderisin Öğretmenim.

Karanlığa ışık tutan,
Hastalara şifa bulan,
Miniklere kucak açan
Sensin benim Öğretmenim.

Sanatçılar Futbolcular,
Basketçiler Hentbolcular,
Aya bile ilk çıkanlar
Eserindir Öğretmenim.

Bu kutsal gün senin günün,
Neşe dolsun huzur dolsun,
Kutsal günün kutlu olsun
Canım benim Öğretmenim.

              İbrahim Akbaş
           20.11.2005 pazar (1)
   Yazılan yer:Küçük odamız
      Yenibosna Bahçelievler
               İSTANBUL

İbrahim Akbaş 1
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Ölseydim de

Ey benim uyduruk sahtekar güzelim,
Kırık olsaydı da dokunmasaydı elim,
Arı soksaydı da konuşmasaydı dilim
Ölseydim de sahte yüzünü görmeseydim.

Yasaklarda yasakları yaşıyormuşsun,
Birini bırakıp öbürüne koşuyormuşsun,
Zevke dalmış hayatını yaşıyormuşsun
Ölseydim de ben bunları öğrenmeseydim.

Dediler ki dar sokaklar yurdu olmuş,
Uyduruk yar bu yolların kurdu olmuş,
Çevre geniş kocaman bir ordu olmuş
Ölseydim de ben bunları duymasaydım.

İbrahim Akbaş
11:42 17.08.2013

İbrahim Akbaş 1
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Ölüm var Arkadaş

Malından etme garibi,
Bil ki yok kefenin cebi,
Sağ kalmadı bir tek Nebi
Ölüm var ölüm arkadaş.

Dünya malı elin kiri,
Çıkar harcar elbet biri,
Sanma kalacaksın diri
Ölüm var ölüm arkadaş.

Ölüm yokmuş gibi çalış,
Her an gelir buna alış,
İyilik yap dile barış
Ölüm var ölüm arkadaş.

İbrahim Akbaş
14:51 20.10.2013

İbrahim Akbaş 1
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Ölüm var öleceğiz biz

Olsak bile dünya piri,
Gideceğiz bir gün geri,
Ölecek kalmayız diri
Ölüm var öleceğiz biz.

Niceleri gömen dünya,
Ne padişah ne sultana,
Ne bana kalır ne sana
Ölüm var öleceğiz biz.

Yalvarsak da dirensek de,
Saklansak firar etsek de,
İstesek istemesek de
Ölüm var öleceğiz biz.

İbrahim Akbaş
00:12 11.11.2012

İbrahim Akbaş 1
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Ölürsem dua edin yeter bana

Sevgili eşim biliyorsun seni çok seviyorum,
Senin için varım yavrularım için yaşıyorum,
Ama içimde bir his var ben artık ölüyorum
Şayet ölürsem yavrularım sana emanet.

Gün gelir de ölürsem sakın ola ağlama,
Tutma yasımı üstünü karaya bağlama,
Harap etme kendini yüreğini dağlama
Bir Fatiha oku bol dua et yeter bana.

Buraların kışı çok çetin geçer yazı kurak,
Çocuklarım hastalanmasın onlara iyi bak,
Unutma ki tek seninle şifa bulurlar ancak
Üzülmesin yavrularım duaları yeter bana.

Canım eşim, yavrularım beni unutmayın,
Unutmayın ama sakın yasımı da tutmayın,
Resimlerim kalsın sizde onları yırtmayın
Üzülme yavrularım üzülme sevgili eşim.

Biliyorum beni çok ama çok arayacaksınız,
Yokluğumu hissettiğiniz an ağlayacaksınız,
Yokluğum ağır gelecek ama atlatacaksınız
Kader deyin üzülmeyin dua edin yeter bana.

Faruk Furkan Özgür sana sen Allaha emanet,
Ana baba herşeyleri sensin canım cihat et,
Aratma yokluğumu kimselere etme minnet
Yokum artık Allaha emanet olun canlarım.

İbrahim Akbaş
20:58 15.02.2012
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Ölüyorum

Ey benim bir zamanlar ki metresim,
Neredeysen çık ortaya geldi göresim,
Gel göreyim sarılayım geçsin stresim
Ölüyorum seninle bitsin son nefesim.

Ecel geldi vakit tamam tükendi aşım,
Dışarıda hazır bekler musallat taşım,
Döküldü saçım düm dızlak kaldı kaşım
Ölüyorum gel de dizinde kesilsin başım.

Ne de olsa sevgiliydik bizler bir zaman,
Sevgiliyken geldi geçti yaz kış hazan,
Yağmur yağdı fırtına koptu kar boran
Ölüyorum gel hayrına okut bir kuran.

İbrahim Akbaş
12:34 20.08.2013

İbrahim Akbaş 1
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Ömer Karacan

Eskiden Ömer Karacan diye biri vardı,
Salı pazarında emlak dükkânı vardı,
Yalnız değildi etrafında dostları vardı
İşi bozuldu ne dost ne akrabası kaldı.

Bir ara yok oldu piyasadan silindi gitti,
Emlak işi sona erdi piyasası hepten bitti,
Dosta yanaştı dost bildikleri bile onu itti
Terslik mi yoksa Ömer mi bunları hak etti.

Korsana başladı ilk günler iyi yürüdü,
Kafaya geçti sırası gelmedi durdu,
Şansızlığı diğer şoförlere de vurdu
Ne oldu sana ey Emlakçı’ların kurdu.

Müşteriye gider işi iptal olur güler geri gelir,
Otuz beş liralık yerden yirmi beş lirasını alır gelir,
Amacı para pul değildir o kafasına göre takılır
Kafasına esti mi yolda durur çay içer mola verir.

İçeri girer girmez sorusu olan var mı dedi,
Tahir’le çete kurdu olmadı sonuç vermedi,
Tahir patron oldu Ömer ise kaldı gitmedi
Bilgisayar gitti para kayıp henüz gelmedi.

Bir beklentisi var olur da işi girerse rayına,
Hiç beklemeden koyulacak Batman yoluna,
Bakmayacak arkasına sağına ne de soluna
Yolu açık olsun melekler girsin koluna.

 İbrahim Akbaş
  24 09 2011
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Ömer Sayar

Sen misin pansumancım,
Ben hasta sen ilacım,
Şu yarama bir bak da
Dinsin sızlayan acım.

Doktorum Ömer Bey’dir,
Biz sakatlarca erdir,
İyileşirsem eğer
Bin doktora bedeldir.

Sakat gider Tarsus’a,
Menfaat görür olsa,
Tavsiyem sakatlara
Koşsun Ömer Sayar’a.

         İbrahim Akbaş
     17 05 1989 çar.(3)
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Ömrüm

Eski Acar Köyde doğdum,
Yeni Acar’da büyüdüm,
Okul mokul dükkân derken
Gençliğime nokta koydum.

Müzik dedim yapamadım,
Şiir dedim yazamadım,
Bir ev dedim kuramadım
Bir de baktım ömrüm geçmiş.

Muhasebe’de bir yılım,
Karanfil’de altı yılım,
Ritim’de de sekiz yılım
Aha böyle geçti ömrüm.

Yedi yılım okullarda,
On dört yılım dükkânlarda,
Kalanıysa İstanbul’da
Geçti de geçiyor ömrüm.

İbrahim Akbaş
02 06 2006 (1)cuma
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Ömür boyu güzel kalsın

Bir kız gördüm adı Ebru,
Rabbim onu bana koru,
Yüzünden gitmesin nuru
Ömür boyu güzel kalsın.

Siyah mora pek yakışmış,
Kaş göz dudaklar nakışmış,
Rabbim ne güzel yaratmış
Ömür boyu güzel kalsın.

İbrahim Akbaş
11:55 18.12.2013
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Öncel Tekstil Bayramlaşıyor

Öncel Tekstil toplanmışlar,
Yan kapıda buluşmuşlar,
Karanlığa aldırmadan
Kardeşçe bayramlaşmışlar.

Ben nerdeyim neden yokum,
Hani payım şeker lokum,
Şaka şaka afiyet olsun
Payım size şuan tokum.

Şenle dolsun kalpleriniz,
Dert görmesin elleriniz,
Selam size arkadaşlar
Kutlu olsun bayramınız...

İbrahim Akbaş
31 08 2017
Yaz. Yer. Öncel Tekstil İstanbul

İbrahim Akbaş 1
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Örnek İnsan 3r

İncir reçeli seversin,
Papatya koklar öpersin,
Öyle güzel insansın ki
Önce el sonra ben dersin.

Duruşunla bir örneksin,
Gülüşünle bir bebeksin,
İnsanları üstün gören
Merhametli bir meleksin.

Gereksiz laklak etmezsin,
Geyik sohbeti sevmezsin,
Yanlış yapanı affetmez
Doğru olanı seversin.

İbrahim Akbaş
01 04 2018 Pazar (3)
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Öyle gerekti

Belki anlamadım siz haklıydınız,
Belki haklıydım siz anlamadınız,
Ha ben ayrıldım ha siz ayırdınız
Ne fark eder sonunda ayrıldık ya.

Dosttuk dostluğumuza imrendiler,
Nazar ettiler yüreğimize indirdiler,
Büyü yaptılar kanımıza girdiler
Yaptılar yapacaklarını bizi ayırdılar.

Birbirimizden şikâyetimiz olmadı,
Ne az ne çok ceplerimiz dolmadı,
Şans gülmedi talih kuşu konmadı
Ayrılmayı istemedim öyle gerekti.

Bundan sonra başarılar hepimize,
Gündüzümüzü katalım gecemize,
Canla başla sarılalım işimize
Yollarımız açık olsun üçümüzün.

Sanki çok mu istiyorum oturmayı,
Oturunca düşünüp hayal kurmayı,
Veya sabah öğle akşam uyumayı
İstemedim öyle gerekti işte öyle gerekti...

İbrahim Akbaş
11:08 02.10.2013
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Öyle Zor Ki

Haksız yere suçlanmak,
Ana ocağında tutsak,
Öyle zor ki anlatamam
Hele hele muhtaç kalmak.

Rakibin bir kardeş ise,
Kardeşliği yitirmişse,
Öyle zor ki anlatamam
Kadına boyun eğmişse.

Böyle yaşam olmaz olsun,
Hiç sürmesin sonu bulsun,
Öyle zor ki anlatamam
Yaşam buysa lanet olsun.

İbrahim Akbaş
05 06 2007 Salı (1)
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Öz-ar Mobilya

        Mutfak dolapları dünyası,
Gömme dolapların alası,
Dekorasyon yatak odası
Gel gör Öz-Ar Mobilyası.

Her türlü parke işleri,
Mega kapı sistemleri,
Daha nice hizmetleri
Öz-Ar yapar süperleri.

Öz-Ar Mobilya adresi
Ziya Gökalp mahallesi,
Saraçlar Sanayi Sitesi
Blok sekiz İkitelli incisi.

İbrahim Akbaş
17.01.2012
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Özgür Akbaş

Altı Mayıs doksan beş,
Özlem’e geldi kardeş,
Gelirken ışık saçtı
Sanki gökteki güneş.

Bu gün Özgür’üm doğdu,
Kalbime neşe doldu,
İçimi yakan hasret
Bu haberle son buldu.

Yavrumun adı Özgür,
Simsiyah saçları gür,
Allah’ım sen yavrumu
Salih eyle hep güldür.

Cuma değil ertesi,
Yani bir cumartesi,
Çok sevindim Allah’ım
Var mı bunun ötesi.

İbrahim Akbaş
07 11 2006 Salı (1)

İbrahim Akbaş 1
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Özgür Akbaş Adam Olmamış

Tam dört yıldır Özgür yanlışlara bulaşmış,
Özgür’ün hataları birikmiş boyunu aşmış,
Tam on dokuz buçuk gün okuldan kaçmış
İki sene tekrar etmiş yine adam olmamış.

Okulu bırakmış bir elektrikçide çalışmış,
Bir kaç gün düzenli işe gitmiş işe alışmış,
Tam işine alışmışken işi bırakmış kaçmış
Vallah billâh bizim Özgür adam olmamış.

Tahminimce bir ay zengin rolü oynamış,
Bir ayda tam dört bin liramızı harcamış,
Ticariyle nice sahillerle parklara varmış
Vallah billâh bizim Özgür adam olmamış,

Belki bir gün adam olur da utandırır bizi,
Kendine gelir teslim ederiz servetimizi,
Saraylarda yaşatır annesiyle biz ikimizi
Dilerim bizim Özgür adam olacak bir gün.

             İbrahim Akbaş
       27 12 2011
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Özledim 1

Bana bir suçlu gibi,
Bakıp sırt çevirmeni,
Ya da küsüm demeni
Çok ama çok özledim.

Yanımda oturmanı,
Dizimde uyumanı,
Boynuma sarılmanı
Özledim çok özledim.

Gözlerinden gülücük,
Yanağından öpücük,
Yan ağızdan bir buçuk
Vermeni çok özledim.

İbrahim Akbaş
30 05 2007 çar.(2)

İbrahim Akbaş 1
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Özledim 2

Özledim seni özledim,
Yarim seni çok özledim,
Geceleri hep ağladım
Ağladığımı gizledim.

Şafak gibi gün gün saydım,
Bir ay dedim sonra caydım,
Kusuruma bakma yarım
Ancak bu kadar dayandım.

Özledim o gözlerini,
Pamuk gibi ellerini,
Özledim kokunu tenini
Özledim özledim her yerini.

İbrahim Akbaş
13:47 26.06.2012
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Özledim Anne

Doğup büyüdüğüm köyümün havasını,
Papatyalarla beyaza bürünen yaylasını,
Çardaklara yayılan üzüm asmasını
Özledim anne özledim çok özledim.

Rahmetli dedemin iki katlı konağını,
Fate ninemin yayık yayık tereyağını,
Kahvaltılık sarımsı leziz kaymağını
Özledim anne özledim çok özledim.

Taştan oymalı dört köşe dibekleri,
Tırtırlı siyah taştan el değirmenleri,
Değirmenleri çeviren ana bilekleri
Özledim anne özledim çok özledim.

Dede yadigârı bulgur makinasını,
Yanlara yapışık demir halkasını,
Ön taraftaki ayar mekanizmasını
Özledim anne özledim çok özledim.

Yazın avluya kurduğumuz tahtayı,
Sıcak gecelerde üzerinde yatmayı,
Gündüzleri gölgesinde oynamayı
Özledim anne özledim çok özledim.

İbrahim Akbaş
18 12 2011
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Özlem kırmış şeytanın bacağını

Özlem bacım kırmış şeytanın bacağını,
Oturmuş koltuğa üstüste atmış ayağını,
Köprüyü geçmiş aşmış özlem sapağını
Haydi hayırlısı bulmuş galiba aradığını.

Şeytanın bacağı kırık kalsın iyileşmesin,
Özlem'in özlemi bitsin maziyi özlemesin,
Ömrüne ömür hayatına güzellikler gelsin
Açılan kapı açık kalsın nazar değmesin.

Gelecek aşksa aşkın en kralından gelsin,
Sevgiyse hep sevsin başkasını sevmesin,
Paraysa bol keseden gelsin hiç bitmesin
Gelecek neyse gelsinde hayırlısı gelsin.

İbrahim Akbaş
16:36 18.02.2012
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Özlemim var

Bana şöyle bakmana,
Bakıp gözün kırpmana,
Damarımdan vurmana
Özlemim var Özlem'im.

Yapmacık darılmana,
Kaşlarını çatmana,
Bana hava atmana
Özlemim var Özlem'im.

Mis kokunu almaya,
Tiz sesini duymaya,
Gözlerine bakmaya
Özlemim var Özlem'im.

Doyasıya öpmeye,
Sana içim dökmeye,
Seni ortak etmeye
Özlemim var Özlem'im.

Sana koşup gelmeye,
Yeşil gözlüm demeye,
Yanağından öpmeye
Özlemim var Özlem'im.

                    İbrahim Akbaş
13:49 20.01.2012
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Özlem'in kapıları

Yenibosna'dan taşındı Özlem Arabacı,
Avcılar parseller bir site de oldu kiracı,
Türkay Tekin oldu normal badanacı
İbrahim Akbaş yani ben uzman boyacı.

Özlem Arabacı olmuş her dalda ortacı,
Bir olmuş badanacı bir olmuş boyacı,
Bir badana duvarcı bir boyada kapıcı
Allahtan olamamış alçı işinde sıvacı.

Mubarek kapılar üç beş değil tam yedi,
Yaw çekilmiyor bu ayı kapıların derdi,
Söyleyin kim boyacı diye adımı verdi
Ah Özlem ah bu kapılar ömrümü yedi.

Kapı pencereler kapalıydı bilmiyordum,
Tiner etkilemişti az daha bayılıyordum,
Sanki önümde meze yetmişlik içiyordum
Kafa buldum az daha ahireti boyluyordum.

İbrahim Akbaş
23:29 17.09.2012
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Özlüyorum

Adnan Feyat Sadileri,
Mendoh Osman Alileri,
Abdurrahim Nüsretleri,
İnan bana özlüyorum.

Semet Erkan Zekileri,
Sadun Şükrü Azizleri,
Seyfo Davut Mehmetleri,
İnan bana özlüyorum.

Necat Mamo Halefleri,
Nuri Mahmut Beşirleri,
Şehmus Sait Şerifleri,
İnan bana özlüyorum.

Aslan Sezgin Remzileri,
Halil Rıdvan Cemilleri,
Sıdık Rıfat Eminleri,
İnan bana özlüyorum.

Halim Musa Veysileri,
Tajdin Mesut Selimleri,
Hüseyin ve Kerimleri,
İnan bana özlüyorum.

İbrahim Şah Mecitleri,
Hüsamettin Ömerleri,
Vedat Zahir Fatihleri,
İnan bana özlüyorum.

Süleyman Lokman Neziri,
Felemez Sedat Beşiri,
Ramazan Murat Kadiri,
İnan bana özlüyorum.

Hani Veysi hani Halim,
Hani Musa hani Selim,
Hani Tajdin hani Kerim
Ben sizleri özlüyorum.

    İbrahim Akbaş
27 04 2006 (3) PERŞ
Saat 16:00/23:00 arası
Yer:Yıldırım Elektronik
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Param yok

Ne anam var ne baba,
Ne abim var ne abla,
Bir gün yüzüm gülmedi
Kaldım fakir fukara.

Param yok aşım pişsin,
Yaradan yardım etsin,
Ya gelsin yardım etsin
Ya da vursun bitirsin.

Şansızım bahtım kara,
Her tarafımda yara,
Yarayı sarmak için
Yok, cebimde beş para.

İbrahim Akbaş
28 08 1989 p.tesi (1)
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Paskalya ayırdı bizi

Paskalya bayramı oldu,
Görüşmemiz sonu buldu,
Ev boş iken imkan vardı
Emir evde boşluk doldu.

Sabah akşam konuşurken,
Konuşmadan edemezken,
Bir haftadır konuşmadık
Bir bitse paskalya erken.

Yar ne işin vardı orda,
Ekmeğin mi yoktu burda,
Keşke ya beni alsaydın
Ya dönüş yapsaydın yurda.

İbrahim Akbaş
22.04.2014 21:08:26
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Perican Mutlu yıllar

Dört eylül günü olmuş,
Bizim Perican doğmuş,
Doğmuş iyi ki doğmuş
Mutlu yıllar Perican.

Dört eylülde Perinur,
Olmuş cihana bir nur,
Rabbim yuvasını kur
İyi ki doğdun Perinur.

Alamadım hediye,
Hele bi sor de niye,
Uzaklardasın diye
Şiir yazdım periye.

şiir yarım yamalak,
Bu kadar oldu ancak,
Olsun ya öyle bırak
Selam al kucak kucak.

İbrahim Akbaş
03 09 2012  23:30
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Perinur 1

Evliyim üç tane de yetişkin erkek çocuğum var,
Perinur'um seni sevdim gönlüm senin için yanar,
Allahım nerden çıktı bu aşk ne olur beni kurtar
Tutulursam kaybederim kendimi yaram kanar.

Gönül ferman dinlemiyor deli gönlün gururu,
İbrahim Akbaş'ın Sultanı ay yüzlü göz nuru,
Ay parçası dünya güzeli melek yüzlü Perinur'u
Sevelim birbirimizi incinmesin aşkımızın onuru.

Her iki elim kanda bile olsa çağırırsan gelirim,
Bütün servetimi senin uğruna harcar bitiririm,
Kuş sütü iste yerde gökte arar bulur getiririm
Seninle olmak için ölürüm be güzel Perinur'um.

Dünya kadar güzel gördüm dengini göremedim,
Özde değil sözde sevdim inan içten sevemedim,
Senden gayri başkasına dünya güzeli diyemedim
Bitanemsin benim dünya güzeli güzel Perinur'um.

Şair İbo'nun aklını başından alan bir tek sensin,
İbrahim'in gönlünü çelen dünyada tek güzelsin,
Dünyada başıma ne gelecekse senin için gelsin
Senin için her şeye razıyım be güzel Perinur'um.

Peri ile Nur birleşirse sevdiğimin adı Perinur olur,
Perinur ile İbrahim birleşirse güzel kumrular olur,
Bu bedenler bir olursa hasretlikler biter kaybolur
iki beden bir can olalım ben İbrahim sen Perinur.

                                                     İbrahim Akbaş
                       13 05 2011

İbrahim Akbaş 1
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Perinur 2

Peri Nur Huri melek,
Gel gir kalbime direk,
Birleşsin iki yürek
Az kendimize gelek.

Gözbebeğim peri nur,
Bir ok ol kalbime vur,
Gir kalbime orda dur
Dur otur yuvanı kur.

İbrahim Akbaş
07 08 2011
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Pis nankörler

Canlarım dediklerim düşmanım sizsiniz meğer
Dostunuzu düşmanınızla karıştırıyorsanız eğer,
Yazık olmuş sizin gibilere verdiğim onca değer
Ettiklerim boğazınızda kalsın pis nankörler.

Sizleri sadık dost bildim sırtımdan vurdunuz,
Akıllara durgunluk veren ne planlar kurdunuz,
Kanlınız benmişim gibi bana karşı koydunuz
Ettiklerim boğazınızda kalsın pis nankörler.

Yanlış yaptınız gizledim yanlışlarınızı örttüm,
Tehlike çanları çaldı uyardım sizleri dürttüm,
Yakışanı yaptım yardım ettim helaldi süttüm
Ettiklerim boğazınızda kalsın pis nankörler.

Defalarca sizin için ağrımayan başımı ağrıttım,
Sizi korudum diye sevdiğim çevremi dağıttım
Acınıza ortak oldum ağladım susmadı ağıtım
Ettiklerim boğazınızda kalsın pis nankörler.

Bir zamanlar kapımda havlayan aç köpekler,
Yerin dibinden yeryüzüne çıkan köstebekler,
Korkudan kaçıp girecek delik arayan ödlekler
Ettiklerim boğazınızda kalsın pis nankörler.

İbrahim Akbaş
06 12 2011
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Postacı

Yârdan sıladan mektup gelir diye beklerdik,
Hiç sıkılmadan hasretle yolunu gözlerdik,
Bak postacı geliyor türküsünü söylerdik
Postacı kardeş eskiden seni çok severdik.

Hergün borç makbuzları getirmenden usandık,
Şuraya buraya bir imza at demenden bıktık,
Acımasız günler geldi eskilere hasret kaldık
Özür dilerim artık yüzünü görmekten sıkıldık.

Posta kutularına bakmaya korkar olduk,
Görünmemek için hep kaçtık korunduk,
Kaçmak çözüm olmadı sadece yorulduk
Neydik neden kendimizi bu halde bulduk.

'Sayın pek çok'larla yazılanlar nereye gitti,
Kestane kebap acele cevaplar neden bitti,
Posta güvercinlerimiz yurdu neden terketti
Bu günleri ben mi sen mi o mu kimler haketti.

Eskiden mektuplar haftalarca geç gelirdi,
Olsun razıydık tatlı bekleyişti neşe verirdi,
O günlerde postacıyı herkes çok överdi
Hem över, hem sayar hemde çok severdi.

İbrahim Akbaş
17 09 2010 (1)  Cuma
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Radyo Ekin Dilek Ağacı

Doksan dört nokta üç radyo ekin,
Radyoların bir tanesi yoktur ekin,
Türkülere boğdun bizi sağol ekin
Başarılar sizin olsun radyo ekin.

Dilek hanım dilek ağacının direği,
Türkü sevdalıların ümidiyle dileği,
Ekin radyonun eli kolu güçlü bileği
Başarılar sizin olsun Dilek meleği.

İbrahim Akbaş
03.01.2012
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Ramazan & Aynur

Evliyim üç tane de yetişkin erkek çocuğum var,
Aynur'um seni sevdim gönlüm senin için yanar,
Allahım nerden çıktı bu aşk ne olur beni kurtar
Tutulursam kaybederim kendimi yaram kanar.

Gönül ferman dinlemiyor deli gönlün gururu,
Ramazan Çelebi'nin Sultanı ay yüzlü göz nuru,
Ay parçası dünya güzeli melek yüzlü Aynur'u
Sevelim birbirimizi incinmesin aşkımızın onuru.

Her iki elim kanda bile olsa çağırırsan gelirim,
Bütün servetimi senin uğruna harcar bitiririm,
Kuş sütü iste yerde gökte arar bulur getiririm
Seninle olmak için ölürüm be güzel Aynur'um.

Dünya kadar güzel gördüm dengini göremedim,
Özde değil sözde sevdim inan içten sevemedim,
Senden gayri başkasına dünya güzeli diyemedim
Bir tanesin benim dünya güzeli güzel Aynur'um.

Ramazan'ın aklını başından alan bir tek sensin,
Ramazan'ın aklını çelen bu dünyada tek güzelsin,
Dünyada başıma ne gelecekse senin için gelsin
Senin için her şeye razıyım be güzel Aynur'um.

Ay ile Nur birleşirse sevdiğimin adı Aynur olur,
Aynur ile Ramazan birleşirse güzel kumrular olur,
Bu bedenler bir olursa hasretlikler biter kaybolur
iki beden bir can olalım ben Ramazan sen Aynur.

İbrahim Akbaş
  13 05 2011
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Ramazan Ay'ı

Bu sene de geldi mübarek ay Ramazan,
Niyet et oruç tut namaz kıl sevap kazan,
Sen tut kazan borçlu kalsın orucu bozan
Ritim tutsun sahurda davul, iftarda ezan.

Erken uyu erken kalk sahurda dinç ol,
Sahuru yap abdesti al namaza hazır ol,
O arada kuran oku yasın oku bol bol
Namaz kıl dua et açılsın cennetlik yol.

Abdestli gez kesinlikle kaçırma namazını,
Zorda kalsan geç sünneti geçirme farzını,
Yeter ki kıl yüce rabbim çok sayacak azını
Gittiğin yol doğru yolsa değiştirme tarzını.

Ramazan ayında açık olur cennet kapıları,
Bu ayda nizami olanın yok olur günahları,
Umutları yeşerir canlanır kabul olur duaları
Yeter ki ibadet etsin üzmesin ana babaları.

İbrahim Akbaş
18:35 28.06.2013
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Ramazan Çelebi

Kangosu vardı kango satılmayacaktı,
Günayın duvarına fotoğrafı asılacaktı,
Durak var oldukça baş tacı olacaktı
Niyazi durağı sattı planı askıda bıraktı.

Günay el değiştirdi yeni düzen kuruldu,
Yeni düzenden Ramazan uzak durdu,
Kangosu vardı ama o beklemede durdu
Daire aldı tercih etti Bismili ana yurdu.

Efe açıldı daimi şoför olarak başladı,
Düzenli çalışan ilk şoför unvanını aldı,
Efe onunla başarıya ulaşmaya başladı
Erken kaçar ama düzeni hiç bozmadı.

Mehmet Şakir Ümran Faruk İrfanın babası,
Ailesinin direği hayat arkadaşının ağası,
Amed Bismil Tepe Akköyün şeffaf aynası
Olmazsa olmaz Efe durağın bir parçası.

Erken kaçar erken uyur erken gelir,
Az kazanır çok kazanır onun için vız gelir,
Acıkınca başı döner traş olur şık giyinir
Hatun matun der gitmez sadece söylenir.

Yemek ister beğenmez yemeyince aç kalır,
Et balık işkembe bağırsak kuruya bayılır,
Kalbinde bir şey yok bazen çabuk alınır
Allahtan zekidir işin farkına çabuk varılır.

Şoför gelir tepeden tırnağa gözden geçirir,
Beğenmezse üç beş günde kovar gönderir,
Beğenirse kucak açar işimizi beğendirir
Kızdırır sevindirir velhasıl işi sağlam bitirir.

Artık huyunu suyunu tanır olduk hepimiz,
Olsun varsın kızsın darılsın o bizim abimiz,
Ramazan Çelebi olmazsa olmaz neşemiz
Allah uzun ömürler versin budur dileğimiz.

İbrahim Akbaş
07 05 2011
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Ramazan Çelebi Bağlandı

Günün tarihi iki bin on bir iki haziran,
İlk defa bağlandı çok üzüldü ramazan,
Yolcu kandırıldı diye oyuna geldi biran
Habersizdi bahadır imzaladı oldu olan.

Haksızlık yaptılar diye direndi inat etti,
İptali için Gayrettepe’ye gitti itiraz etti,
Hem Zeytinburnu hem Şirinevler’e gitti
Gitti uğraştı ama uğraşı para etmedi.

Önce bağırmak istedi çıkana kadar avazı,
İptali için uğraştı olmayınca bıraktı itirazı,
Allah’tandır dedi kader kısmet ile alın yazı
Olan olmuş dedi artık kaderine o da razı.

Aslında çok güçlü hislere sahiptir ramazan,
Yolunu değiştir dedi bahadırla misafir bayan,
Tehlikeyi tam atlatmıştı uyarı geldi yolcudan
Devam etti şüphe aldı çaldığı son kornadan.

GBT sine bakmak üzere otoparka gittiler,
GBT temiz çıktı, ya doğru, ya yenisin dediler,
Olan olmuştu dava aç yargı yolun açık dediler
Otoparka giren araç bağlandı geri vermediler.

İbrahim Akbaş
02 06 2011
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Remzi Şimdi

Can kardeşim remzi şimdi,
On üç eylül senin miydi,
Söyle mutlu musun şimdi
Doğum günün kutlu olsun.

Can kardeşim Remzi şimdi,
Mardinde olsaydım şimdi,
Bir hediye alacaktım
Bilirsin uzağım şimdi.

İbrahim Akbaş
17:14 13.09.2012
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Sabırsızım

Bakar mısın buraya,
Koy yemeği sofraya,
Karnım fena acıktı
Gücüm yok dayanmaya.

Yemeği tez getirin,
Tadı yok tuz getirin,
Sabırsız bir insanım
Bana sabır getirin.

İbrahim Akbaş
26 05 1989 cuma (1)
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Sabret gönül

Harap olma dayan gönül,
Dayanırsan koklarsın gül,
Gül koklamak büyük ödül
Sabret gönül dayan gönül.

Sabrın sonu selamettir,
Sabır koca bir nimettir,
Sabır başarı demektir
Sabretmemek felakettir.

Zaman her şeyin ilacı,
Zamanla geçer tüm acı,
Allah bilir her amacı
Sabret gelecek baş tacı.

İyilik yap denize at,
Sebeplensin bir mahlûkat,
Sabret olmasın vukuat
Sabret gönül gelir murat.

İbrahim Akbaş
13:50 15.04.2013

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sabri Tanış

Yıl iki bin on üçüncü ay yani marttı,
Sabri Manisa’da çalışan bir ırgattı,
O günlerde kafamız sakin çok rahattı
Sabri’nin yokluğu hem huzur hem hayattı.

Sabri Manisa’dan İstanbul’a geldi,
Gelir gelmez başladı teybin derdi,
Teypten vazgeçildi sanruf derdi geldi
Velhasıl Sabri’nin derdi hiç bitmedi.

Sanruf da tamam dedik feys başladı,
Adres sorun çıkardı bir türlü açılmadı,
Bewar’dı yerini Sabriyo nokta 47 aldı
Velhasıl Sabri’nin derdi hiç bitmedi.

Kart bastırdı yazı rengini beğenmedi
Gri renk üzerine ak yazı olmaz dedi
Bilmem ama sanırım dolduruşa geldi
Velhasıl Sabri’nin derdi hiç bitmedi.

Sabri wın aldı şebeke yok diye yakındı,
Uyuyorum uykuda bile rahat bırakmadı,
Sabri’nin yüzünden hayatımın tadı kalmadı
Ne günah işledim ikimizi kim tanıştırdı.

              İbrahim Akbaş
 03 12 2010
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Sabri'nin Depremi

Bizler kendi halimizde şöyle oturuyorduk,
Birden bire çok büyük bir gürültü duyduk,
Ne olduğunu anlamadan yerimizde donduk
Anladık ki deprem Sabri’nin depremiymiş.

Sekiz dört şiddetindeki deprem Sabri’nindi,
Deprem dindi dört beşlik artçılar kesilmedi,
Daha çok artçıların devam edeceği kesindi
Neydi o ses nasıl bir depremdi lo Sabriyo.

Şanslıydık telefonu çaldı artçılar kesildi,
Aslında Sabriyo yatarken olacağı belliydi,
Allahtan mitralyözün yönü cama çevriliydi
Neydi o ses nasıl bir depremdi lo Sabriyo.

Sabriyo yatarken herkes dikkatli olmalı,
En az beş metre yakınına oturulmamalı,
Duymayan kalmasın herkes bunu duymalı
Sabri’nin depremine karşı tedbir alınmalı.

İbrahim Akbaş
27 10 2010
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Saf değilim ey çakallar

Saf değil farkındayım bir çok şeyin,
Boş değil tıka basa  doludur beyin,
Meydan sizin ne dilerseniz deyin
Elbet günü gelecek ey uyanık çakallar.

Gün gelecek bu hesabı soracağım,
Sorup tek tek yüzünüze vuracağım,
Gerekirse söke söke alacağım
Ben saf değilim ey uyanık çakallar.

Dikkat ederseniz gülüp geçiyorum,
Ne diyorsanız hepsine olur diyorum,
Bazen el gibi dış mandal oluyorum
Ben saf değilim ey uyanık çakallar.

Eşitlik dediniz tamam dedik olmadı,
Cepler dibe vurdu bir türlü dolmadı,
Gülüm soldu sizin neden solmadı
Ben saf değilim ey uyanık çakallar.

İbrahim Akbaş
22:29 08.09.2012
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Sahiden unuttun mu ?

Sahiden beni bırakıp gittin mi?
Olup biteni kafandan attın mı?
Numaramı kökünden sildin mi?
Yani ben şimdi senin için bittim mi?

Son kararın unutacak mısın?
Bir daha sormayacak mısın?
Arada bir anmayacak mısın?
Söylesene bir daha aramayacak mısın?

Hiç tanışmadık mı diyeceksin
Hiç görüşmedik mi diyeceksin
Hiç sevişmedik mi diyeceksin
Söylesene bunları diyebilecek misin?

İnan seni özlemiş değilim,
Rabbimden dilemiş değilim,
Gittiğine üzülmüş değilim
Sadece merak ettim ondan soruyorum.

İbrahim Akbaş
15:35 08.09.2013
Yaz Yer: Bianco Avcılar İstanbul
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Sahip Çıkın Köyünüze

İstanbul’un taşı toprağı altın dediler bize,
İstanbul çalışmayana mezar demediler bize,
Çok güzeldir dedikleri İstanbul zindandır bize
Birbirinizi üzmeyin sahip çıkın köyünüze.

Köyümün kokusu yok bu hayırsız Vilayet’te,
İstanbul’da yaşayanda ne sevgi var ne de neşe,
Kimse yardım etmez Billâh kardeş kardeşe
Birbirinizi üzmeyin sahip çıkın köyünüze.

İstanbul bir kelektir ondan kaçan kelebektir,
Bunu anlamayan varsa ya çocuk ya bebektir,
Kendi köyünde yaşayan insanlar birer melektir
Birbirinizi üzmeyin sahip çıkın köyünüze.

İbrahim Akbaş
 16 11 2005 (1)
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Saklımdasın

Kalemin Dili, Salman Has, Aşkın Can,
Cengiz Karabulut, Doğubey Murat Can,
Vanlı Şair, Gülay Sen, Abdulkerim Özkan
Saklımdayım Saklımdasın saklımdalar.

Erensoy Nevzat, Melek Zümra, Efe Can,
Kara Sevdalı, Dursun Öztürk, Aleyna Can,
Sbnm Sebnem, Yusuf Şirin, Bahoz Can
Saklımdayım Saklımdasın Saklımdalar.

İbrahim Akbaş
15:21 15.11.2013
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Sana kızmak ne haddime

Seni kırmak istemedim,
Sadece öpmek istedim,
Yok değince boyun eğdim
Sana kızmak ne haddime.

Canım kadar seviyorsam,
Senle olmak istiyorsam,
Sağlığını diliyorsam
Sana kızmak ne haddime.

Biraz kırdım biliyorum,
Senden özür diliyorum,
Affet Cavide’m diyorum
Sana kızmak ne haddime.

Kırmak değildi niyetim,
Kırmakla çok kötü ettim,
Bir an kendimi kaybettim
Sana kızmak ne haddime.

İbrahim Akbaş
25 10 2010 (1)
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Saray yolu

Saray yolu incedir,
Koyu gölge gecedir,
Benim çaldığım çalgı
Üç telli kemençedir.

Saray yolunda sessiz,
Sarıldı bana bir kız,
Baktım kız altın gibi
Sanki gökteki yıldız.

Saray yolu dikenli,
Aşka meşke meğilli,
Bu yolda geçen herkes
Murada ermiş belli.

İbrahim Akbaş
04 06 1989 pazar (1)
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Sarı saçlı

Sarı saçlı sevgilim,
Sana yetişmez elim,
Elmalı yanaklardan
Tat almasın mı dilim.

Sen alnımın terisin,
Gözümün bebeğisin,
Bizim şu Acar köyün
Şirin ve güzelisin.

Canımın yoldaşısın
Derdimin sırdaşısın
Sarı saçlı sevgilim
Cihanda tek varımsın.

 İbrahim Akbaş
22.05. 1989 P.tesi (2)
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Sayemde gülüyor artık

Bir zamanlar bir dertli arkadaşım vardı,
Yüreği yanıktı amansız hastalığı vardı,
İçine kapanık dertli dinler konuşmazdı
Güldürdüm kızdırdım şükür gülüyor artık.

Ne derdin var dedim söylemedi sustu,
Israr ettim az da olsa bir kısmını kustu,
Sevdim o sevdi olduk artık can dostu
Şükürler olsun sayemde gülüyor artık.

Hem hastalığı hem sıla hasreti varmış,
Hastalığı amansız ağır bir hastalıkmış,
Sıla hasretiyse yıllardır yüreğini yakmış
Her şeye rağmen şükür gülüyor artık.

Dün sesini duydum sesi güzel geliyordu,
Sesi güzel de illet öksürüğü sürüyordu,
Sonucu sordum söylemedi o biliyordu.
Her şeye rağmen gülüyorsa mutluyum artık.

İbrahim Akbaş
21.02.2012
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Selami Akyıldız Kayboldu

Altı ekim iki bin on bir perşembe sabahıydı,
Gece vakti saat on iki kırk beş, bir civarıydı,
Kırmızı telefon çaldı arayan kodlu müşteriydi
Kod otuz iki yirmi beş kurultay yirmi yediydi.

Vardiya arkadaşı çekyata uzanmış uyuyordu,
Selami sessizce yola koyulmuş gidiyordu,
Elinde bir değil tam üç telefon bulunuyordu
Aranıyordu çevirmeye girdi Selamiye el konuldu.

Sabah geldiğimizde Selami yoktu kaybolmuştu,
Ben dâhil, herkesin sonradan haberi olmuştu,
Duyduk hepimiz şok olduk ama olan olmuştu
Selami o gece tutuklanmış nezarete konulmuştu.

Müşterinin sayesinde Selaminin yeri bulundu,
Arabası parka alındı, Selamiye el konuldu,
Selamiyi ya Metris ya Silivri cezaevi bekliyordu
Olayın içyüzünü bilmiyorduk ama bilen biliyordu.

Nazarmı değdi göze mi geldik dostlar bize ne oldu,
Dün Selaminin telefonu bu gün Selami kayboldu,
Dikkatli ol sende kaybolma durağımızın tek umudu
Selami kayboldu Allahım kaybettirme Mahmudu.

Bu şiiri yazarken Mahmut kaza yapmamıştı,
Kazadan haberi yoktu neşesi kaçmamıştı,
Köprüyü geçmiş yakındı Mertere ulaşmıştı
Ama olmadı kaza geldi Mahmudu bile aştı.

İbrahim Akbaş
06 10 2011
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Selin Doğmuş

Duydum bu gün selin doğmuş,
Doğmuş iyi ki de doğmuş,
Ne yazık ki akıl yokmuş
Doğum günün kutlu olsun.

Bizim Selin biraz deli,
Yüreği tertemiz belli,
Al selam götür samyeli
Doğum günün kutlu olsun.

Mutluluklar senin olsun,
Ömrün bereketli olsun,
Güzel günler senin olsun
Doğum günün kutlu olsun.

İbrahim Akbaş
13:36 07.09.2012
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Selin Şeker Kardeşler

İki kardeş çok seviyor Müslüm Gürsesi,
Onunla alıyor veriyor tüketiyor nefesi,
Müslümleri gitti Allah rahmet eylesin
Kendi gitti kaldı unutulmaz yanık sesi.

Biri küçük kardeş Bitirim Şeker Şeker,
Diğeri Selin Sinem aynı kanalda gider,
Biri Müslüm biri Hakkı biri Hüseyin der
Bu yüzdendir herkes bu bacıları sever.

Biri yarım biri çeyrek akıllıyım der,
Oysa toplamında üççeyrek akıl eder,
Bunu yazan Şair bile zekâlarına güler
Güler ama kardeş bilir yürekten sever.

İbrahim Akbaş
09:19 24.10.2013

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sen benimsin

Art niyetle seni gören,
Tuzak kurup çorap ören,
Ha benim ha senin yören
Kimse ölsün olsun tören.

Canım diyen canı çıksın,
Aşkım diyen şaftı kaysın,
Göz kırpanın nuru aksın
Sen benimsin herkes bilsin.

Tutmasam da ellerini,
Görmesem de gözlerini,
Sarmasam da bedenini
Sen benimsin vermem seni.

İbrahim Akbaş
17:36 13.04.2014
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Sen olmazsan yaşam bana haram olsun

Seninle gezdiğim yerleri yasakladım kendi kendime,
Güzelleri görmeyeyim diye perde çektim iki gözüme,
Senden gayrisini sevmesin diye kilit vurdum gönlüme
Ela gözlüm sen olmazsan yaşam bana haram olsun.

Seninle geçirdiğimiz güzel anları hatırladıkça ölüyorum,
Her saniye aklımdasın diye ruhsuz bedenle yaşıyorum,
Bir gün mutlaka neslim diyorum o umutla yaşıyorum
Ela gözlüm sen olmazsan yaşam bana haram olsun.

Evliyim diye kavuşmamız şuan imkânsız görünebilir,
Bende asla bitmeyecek, lakin sende sevgim bitebilir,
Karşılıksız sevdim bitse de bitsin uğruna boyun eğilir
Ela gözlüm sen olmazsan yaşam bana haram olsun.

Gittikçe uzaklaşıyorsun bari görüşmemiz bitmesin,
Eski günlerimizin hatırına dostluğumuz baki kalsın,
İstersen gelme sarılma ama tam kopmamız olmasın
Ela gözlüm sen olmazsan yaşam bana haram olsun.

Sensiz mutlu olabileceğimi sanıyorsan yanılıyorsun,
Sayende ayaktayım varlığınla yaşamamı sağlıyorsun,
Sen olmazsan bu can yaşayamaz neden bilmiyorsun
Ela gözlüm sen olmazsan yaşam bana haram olsun.

İbrahim Akbaş
13.5.2011

İbrahim Akbaş 1
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Seni benden ayıran

Karşı yolda yaylalar,
Gözlerim yâri arar,
Açma derin yaramı
Yaram kanar kan akar.

Kadere bak kadere,
Yüklü derdim biçare,
Yâri istemek için
Oturmuştum mindere.

İçtim bir bardak ayran,
Tadına kaldım hayran,
Kansere yakalansın
Yâri benden ayıran.

Leyla mecnun gibiydik,
İkimiz sevgiliydik,
Ne oldu bize böyle
Sözümüzün eriydik.

İbrahim Akbaş
17 06 1989 c.tesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Seni hatırlatır

İlgi hastanesi kolan,
Buralar adresi olan,
İnsanları böyle bulan
Seni bana hatırlatır.

Siyah saçlı buğday tenli,
Şakağının altı benli,
İkametgâh Güngören’li
Seni bana hatırlatır.

Pazara yaklaşık evler,
Aksi cephe pencereler,
Buralardaki esmerler
Seni bana hatırlatır.

İstanbul’daki denizler,
Yüreğimde saklı gizler,
Senden bana kalan izler
Seni bana hatırlatır.

İbrahim Akbaş
10:57 12.09.2013

İbrahim Akbaş 1
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Seni rüyamda gördüm

Bu gece de seni gördüm rüyamda,
Hala vardın duruyordun dünyamda,
Benim idin benim olmuştun yine
Bir kuş gibi tünemiştin dalımda.

Anladım ki beni hala unutmamışın,
Sayfam açık henüz kapatmamışsın,
Rüya bile olsa bir hikmeti var elbet
Ya benimsin ya da benim olacaksın.

Rüya diye geçme tefekkür et düşün,
Unutmadım hala aklımdadır gülüşün,
Yıllar hatta asırlar bile geçse aradan
Gözümün önünden geçmiyor öpüşün.

İbrahim Akbaş
16:28 24.10.2013

İbrahim Akbaş 1
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Seni sen olduğun için sevdim

Ne aşkın ne farkın
Ne aklın ne saklın
Ne gelişin ne gidişin
Ne içişin ne sevişin
Ne sesin ne nefesin
Ne ismin ne cismin
Ne tenin ne bedenin
Ne gülüşün ne öpüşün
Ne doğuşun ne oluşun
Ne çağlayışın ne ağlayışın
Ne kara gözlerin ne güzel sözlerin
Ne kiraz dudakların ne elma yanakların
Ne verdiğin sevgi ne yağdırdığın övgü
Bunların hiç biri benim için vazgeçilmez değildir.
Ben seni bunlar için sevmedim, bunlardan biri için sevmiş olsaydım, birine sahip
olduğum an seni unuturdum.
Ben seni sevdiğim için sevdim, ben seni sen olduğun için sevdim.....

İbrahim Akbaş
22:45 09.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Senin için

Yedi gündür uyumadım,
Ağzıma lokma koymadım,
Gece gündüz hep ağladım
Senin için nazlı yârim.

Ortağımla kavga ettim,
Hissemi ona devrettim,
Ana babamı terk ettim
Senin için nazlı yârim.

Bulduklarımı getirdim,
Yırtıklarımı diktirdim,
Kemer sıktım biriktirdim
Senin için nazlı yârim.

İbrahim Akbaş
05 11 2006 Pazar (1)

İbrahim Akbaş 1
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Sensiz Asla Olmaz'ın olmazları

Benneri Oztirk Nuray Emir Hilal ve Ben Kalemin Dili,
Murat Kaya Zey Zey Münevver Demirtas Efkarın Dibi,
Hıdır Karadağ Cengiz Gümüş Çikin Neco Adaşım Çebi
Sensiz ASLA OLMAZ 'in olmazsa olmazları günaydınlar.

Furkan Can Deniz Yusuf Babayiğit Sıddıka Ertuğan,
TC Sinem Zengin Huseyin Cihangir Murat Bolakan,
Sari Melek Güloo Mert Sağlam Sinem Doruk Elif Can
Sensiz ASLA OLMAZ 'in olmazsa olmazları günaydınlar.

Mehmet Bulut Habıl Yetkın Havva Hüseyin Gürsesliler,
Gülüzar Div Samet Gülten Kadir Ceylani Mutlu Dilber,
Özlem Alıcı Mutlu Bilgehan Ersözlü ve daha nice üyeler
Sensiz ASLA OLMAZ 'in olmazsa olmazları günaydınlar.

Samet Gülay Cuma Boz Polat Onur Hüseyin Aydogdu,
Seher Cayır Murat Zurnacı Veysel çelik Ali Orhanoğlu,
Umut Başçi Hale Bulut Sena Ayla Yılmaz Kfatoş Doğru
Sensiz ASLA OLMAZ 'in olmazsa olmazları günaydınlar.

İbrahim Akbaş
08:30 02.07.2015

İbrahim Akbaş 1
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Sensiz olmuyor deniz gözlüm

Geceler uzun gözlerime uyku girmiyor,
Gözlerim ağlıyor gözyaşlarım dinmiyor
Ha bire kıvranıyorum sabrım gelmiyor
Sensiz olmuyor deniz gözlüm olmuyor,

Sen bensiz yetim, ben sensiz öksüz
Bedenim takatsız düşmüşüm güçsüz
Döküldü yapraklarım dallarım gülsüz
Sensiz olmuyor deniz gözlüm olmuyor.

Çok özledim sensiz vakit geçmiyor,
Saatler durmuş yelkovan tık etmiyor,
Günlerim asır olmuş geçmek bilmiyor
Sensiz olmuyor deniz gözlüm olmuyor.

İbrahim Akbaş
13 01 2011 Perşembe

İbrahim Akbaş 1
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Serap Bacı

Serap bacı kızma bana,
Şiiri takma kafana,
Özür diledim ya sana
Daha kırgın mısın bana.

Bacımsın kıyamam sana,
Atamam seni yabana,
Şiirim başka bir yana
Daha kırgın mısın bana.

İbrahim Akbaş
15:24 26.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Serçe Kuşu

Bir serçe kuş olsaydım,
Daldan dala konsaydım,
Bir yuva yapmak için
Kırda ot toplasaydım.

Sözde kuşu severler,
Korur günahtır derler,
Sapana sarılırlar
Kuşları yok ederler.

Hayvan yurdun süsüdür,
Yok, etmek kötüsüdür,
Kuşlara zarar veren
Merhamet ölüsüdür.

İbrahim Akbaş
17 05 1989 çar.(2)

İbrahim Akbaş 1
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Serdar'ın baba hasreti

Serdar henüz iki üç yaşlarındaydı,
Yürüyordu fakat emziği ağzındaydı,
Annesinin dünyası kararmıştı yastaydı
Çünkü Serdar yetim kalmış hali ortadaydı.

Serdar baba hasretiyle yandı tutuştu,
Annesi baba oldu anne oldu uyuttu,
Yemedi içmedi tam dokuz yıl okuttu
Serdar büyüdü durmadı istanbula uçtu.

Türkiye İstanbul'a geldi oldu çerçeveci,
Namazında niyazında çocuk gerçekçi,
İşyerinde tek demirbaş gündüz gececi
Patronlara çekmiş sütü helal o da bir dinci.

İbrahim Akbaş
15:08 29.05.2014
Yaz. Yer. Hicret Çerçeve İstanbul

İbrahim Akbaş 1
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Sevda Bacı

Sevda bacım git benli yâre şöyle söyle,
De ki nasıl tanıdıysan abim hala öyle,
Ha bir de unutmadan çok selam söyle
Sevda bacı gecikme tez git kurban olayım.

Sevda bacı şu yaralı yüreğimi al,
Sabah erken yâre git kapısını çal,
Gece uyumayın beni anın yanında kal
Resmini çek getir bana kurban olayım.

De ki abim seni çok çok özlemiş,
Senden ayrılalı mecnuna dönmüş,
Parlayan gözleri kör farları sönmüş
Ha bir de selam söyle kurban olayım.

İbrahim Akbaş
10:11 02.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Sevdalıyım

Gözyaşım akar azar,
Sevdiğim şiir yazar,
Benim sevdiğim kıza
İnşallah değmez nazar.

Sevdalıyım sevdalı,
Asma ağacı dalı,
Yârimin tatlı dili
Sanki arının balı.

İbrahim Akbaş
21.07.1989 cuma(1)

İbrahim Akbaş 1
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Sevdim Vazgeçemem

Seni sevdim hem de çok sevdim,
Sayende koca mutluluğa erdim,
Vaktimden çaldım sana verdim
Seninle buluşmaktı tek derdim.

Unutmadıysan daha dün aradım,
Dün aradım bu gün hasret kaldım,
Gözlerini görmek olmuş muradım
Olmuşsun hem adım hem soyadım.

Vazgeçebilseydim vazgeçerdim,
Sevgini kalbime gömer ezerdim,
Aklı yitik divane gibi gezerdim
Unutmaz hatırladıkça söverdim.

Sevdim artık vazgeçemem ben,
Ayrılamam kokundan teninden,
Kolaysa haydi geç bedenimden
Sen geç söz geçerim herşeyinden.

İbrahim Akbaş
11:43 04.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Sevemedim Komşuları

Sevemedim komşuları,
Eksik olsun duaları,
Yarimi meşgul etmeyin
Ayırmayın aşıkları.

Aramışken yarim beni,
Komşusu delirtti  beni,
Aradı telim kesildi
Vay komşusu vay ben seni.

Komşu tamam yaşlı geldi,
Kahve içmek imiş derdi,
Ne yapsın kumralım benim
Aldı yaşlıyı gezdirdi.

 İbrahim Akbaş
23.04.2014 17:28:16

İbrahim Akbaş 1
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Seven

Çocuğunu seven eşini sever,
Eşini seven kaynanasını sever.
Kaynanasını seven dünya âlemi sever,
Dünya âlemi seven Kadir Mevlayı sever.

                 İbrahim Akbaş
                   09 06 2011

İbrahim Akbaş 1
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Sevgi

Sevgi adın gibi sev sevil hayata bağlan,
Sevgisiz kalma yıkılma ayakta kal dayan,
Harap etme yoksa kaybolursun aramızdan
Pes etme etrafına bak herkes sana hayran.

Hayatta olup sevgisiz, küskün yaşanmaz,
Dört duvara kapanıp saklanmak olmaz,
Küsmen kaybındır sana yarar sağlamaz
Yıpranır gidersin arayanın soranın olmaz.

Kır kabuğu çık gel canlan gez dolaş,
Yalnız kalma bul kendine bir arkadaş,
Dinlesin derdini olsun sana bir sırdaş
Böylece alışırsın hayata yavaş yavaş.

Sevgiyi ara bul sevgi yeter gerisi boş,
Nerede sevgi varsa oraya git orası hoş,
Canlan biraz yaşamaya bak eğlen coş
Haydi, durma hızlan biraz haydi koş.

İbrahim Akbaş
12 11 2010

İbrahim Akbaş 1
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Sevgilim

Sevgilim öğrencidir,
Annesi dilencidir,
Annesinden bana ne
İlgilenmem necidir.

Sevgilim on beşinde,
Dünya alem peşinde,
Onu asla bırakmam
Çok hamarat işinde.

Sevdiğim kalem kaşlı,
Gözler iri nakışlı,
Muradımız olmazsa
Gözlerim kalır yaşlı.

İbrahim Akbaş
18 08 1989 cuma (1)

İbrahim Akbaş 1
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Sevgiliyiz

Ben sen farklıyız biz ikimiz,
Biri keskin kılıç biri kalemiz,
Biri karlı dağ biri mavi deniz
Seviyoruz ayrılmaz sevgiliyiz.

Biri kılıç biri kalem de olsak,
Biri dağ biri deniz de olsak,
Dünya buysa biz de buysak
Sevgiliyiz ha serbest ha yasak.

Bizim dinimiz ayrı dilimiz ayrı,
Birimizin İslam birimizin gayri,
Bozuk gösterse de balans ayarı
Sevgiliyiz kaybetsek de bu diyarı.

Gönül ferman bakmaz dine,
Göz konuşur bakmaz dile,
Sevene islam gayrı nafile
Sevgiliyiz günahı olsa bile.

İbrahim Akbaş
23 01 2013

İbrahim Akbaş 1
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Seviyorsan

Şakağında bir benek,
Oldun aşkıma bir ek,
Mademki beni sevdin
Ele kalmadı gerek.

Seviyorsan gel bana,
Kurban olayım sana,
Şu zavallı canımı
Feda edeyim sana.

Zehir alma kanına,
Yazık etme canına,
Gerçekten seviyorsan
Beni geçir adına.

İbrahim Akbaş
28 07 1989 cuma (1)

İbrahim Akbaş 1
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Seviyorum

Boş ver olup biteni,
Gel yeniden sev beni,
Söz veriyorum sana
Üzmeyeceğim seni.

Gül desen güleceğim,
Öl desen öleceğim,
Seni yar etmek için
Ne etsem edeceğim.

Sevgilim seviyorum,
Seni hep anıyorum,
Eğer benim olmazsan
Köyü terk ediyorum.

Âşık olursan eğer,
Veririm sana değer,
Bunu hiç düşünmezdim
Çok kurnazmışsın meğer.

       İbrahim Akbaş
21 05 1989 pazar (1)

İbrahim Akbaş 1
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Seviyorum diye unutmak istiyorum

Hayalimden çıkıp uzaklara başın alıp gitmeni
Beni görünce tiksinip benden nefret etmeni
Seni seven kalbim için biran önce bitmeni
İstiyorum çünkü seni çok ama çok seviyorum

Seven sevdiğini unutmak ister mi demeyin
Sonu karanlık sevdaların peşinden gitmeyin
Sevin sayın benim gibi ölesiye sevmeyin
Sevdim seviyorum sevdiğimden unutmak istiyorum

Belki ilk defa yazılıyor böyle farklı bir şiir
Sevenin sevdiğini unutmak istediğine dair
Eminim çok kişi diyordur kafa yemiş bu şair
Kim ne derse desin seviyorum diye unutmak istiyorum seni

İnsan canından çok sevdiğini unutmak ister mi?
Varlığından huzur bulduğuna beni unut der mi?
Görmeyince hasretinden ağladığı aşkı teper mi?
Hayır, ama ben sevdiğimi sevdiğim için unutmak istiyorum.

İbrahim Akbaş
21:00 20.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Sevkim çıktı

SEVKİM ÇIKTI

Koca dünya benim için daraldı,
Tüm dostlarım küstü bana darıldı,
Kalan ömrüm yüzde elli yarıldı
Sevkim çıktı kabrim bile kazıldı.

Aksilikler geldi çattı başıma,
Zehir kattı ekmeğime aşıma,
Acımadı karagözüm kaşıma
Sevkim çıktı ad yazıldı taşıma.

Etraf boşaldı kaldı yalnızlık,
Gece karardı çöktü sessizlik,
Sakal saça karıştı bitti titizlik
Sevkim çıktı ömür kaldı izinlik.

Yıkıldı viran oldu hayallerim,
Sıkıntıdan titrek oldu ellerim,
Ağlamaktan kurudu gözlerim
Sevkim çıktı azaldı günlerim.

İbrahim Akbaş
16:50 24.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Sevmek suçsa eğer

Gülüm neden bana böyle kem gözlerle bakıyorsun,
Ne ettim ki sana böyle benden ırak duruyorsun,
Ya gel ya sev ya da öldür bu durumda yakıyorsun
Sevmek suçsa ben suçluyum cezam müebbettir benim.

Gördüğümden beri bir türlü unutamıyorum seni,
Deli gibi seviyorum özlüyorum hor görme beni,
Gelmiyorsan gelme ama biraz düşün şu bedeni
Sevmek suçsa ben suçluyum cezam müebbettir benim.

Gönüller bir olmuş artık aşkımız binmişti ciddiye,
Dünya alem görmüş inanmış varmışlar bu kaniye,
Sen bensiz ben sensiz duramayız artık bir saniye
Sevmek suçsa biz suçluyuz cezamız müebbettir bizim.

İbrahim Akbaş
08 04 2011 cuma (2)

İbrahim Akbaş 1
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Sevmek yetmez

Denizi sevmek yetmez,
Yüzmeyi bilmek gerek,
Deniz yutar affetmez
Yüzmeye bilek gerek.

Uçmaya merak yetmez,
Uçmaya sanat gerek,
Uçmak şakaya gelmez
Uçmaya kanat gerek.

Güzeli görmek yetmez,
Huyunu bilmek gerek,
Mutluluk kolay gelmez
Geçmişi silmek gerek.

İbrahim Akbaş
16:10 09.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Seyhan

Baba bu resim benim,
Çeken amcam İbrahim,
Hele bak tanır mısın?
Küçük kızın Seyhan’ım.

Beni görmeyen baba,
Arkamda büyükbaba,
Sol tarafımda duran
Halil ve Kadri amca.

Nasılsın babacığım,
Ellini öpeceğim,
Ey! Babacığım seni
Ne zaman göreceğim?

İbrahim Akbaş
19 06 1989 P.tesi (3)

İbrahim Akbaş 1
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Sıla Aşkın Peri

Sıla aşkın sen perisin,
Akıl eksik tam delisin,
Yari ırak etme benden
Yoksa ölür giderim ben.

Vakti seninle geçiyor,
Varlığın beni siliyor,
Yapma etme Sıla Peri
Bu can da onu özlüyor.

Bu beden onu özlüyor,
Özlemiş görmek istiyor,
Kara kedi oldun bize
Varlığın zarar veriyor.

İbrahim Akbaş
24.04.2014 09:13:09

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sigara 1

İyi günde kötü günde,
Toplumun olduğu yerde,
El üstün de gezinirken
Bu ne zehir diyen nerde.

Nerde insan orda duman,
Dumansız kurulmaz meydan,
Can alıyor mal alıyor
Uyanmıyor neden insan.

Önceleri mal alıyor,
Daha sonra can alıyor,
Sigaranın pis dumanı
Sağlığa kafa tutuyor.

Ciğerleri yok ediyor,
Kalana darbe vuruyor,
Turp gibi sağlam insanı
Emip emip yok ediyor.

Yalnızlığa dostum diyor,
Dumanım ilaçtır diyor,
Sağlam damarı tıkıyor
Ölüme meydan okuyor.

İbrahim Akbaş
14 10 2006 C.tesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Sigara 2

Kömür gibi bu sigara,
Ciğerimi etti kara,
Ne hakkım var çocuklara
Yok mu? bunu bıraktıran.

Sigarayı içtiğim an,
Hayatım oluyor viran,
Ters dönüyor benim devran
Yok mu? bunu bıraktıran.

Bu sigara yaktı beni,
Çürüttü sağlam bedeni,
Yaktı elinden geleni
Yok mu? bunu bıraktıran.

Ah sigara vah sigara,
Ettin beni bir maskara,
Rezil ettin tüm dostlara
Lanet olsun lanet sana.

Demezsin fakir fukara,
Acımazsın insanlara,
Dert verir açarsın yara
Ah sigara vah sigara.

İbrahim Akbaş
10 02 2007 C tesi(2)

İbrahim Akbaş 1
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Silmekle öldürdün beni

Benim suçum seni sevmek,
Seni sevmek hayal etmek,
Gözlerine değer vermek
Silmekle öldürdün beni.

Bilirsin ki seni sevdim,
Seninle sevgiye erdim,
Huzurundu benim derdim
Silmekle öldürdün beni.

Gözlerine hayran ettin,
Etkiledin kölen ettin,
Benim için neden bittin
Silmekle öldürdün beni.

Ne de güzel sevdim seni,
Bekledim beni sevmeni,
Hiç sevmedin sildin beni
Silmekle öldürdün beni.

Oysa seni çok sevmiştim,
Bir gün seversin demiştim,
O umutla beklemiştim
Silmekle öldürdün beni.

Merci adım senden kalma,
Seni unuturum sanma,
Yanıyorum aman yanma
Silmekle öldürdün beni.

İbrahim Akbaş
30 11 2010

İbrahim Akbaş 1
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Sohbet odası

Bu grubun adı sohbet odası,
Saygı sevgi itibarın aynası,
Her bir üyesi birer pırlanta
Tümü kibar nazik yok kabası.

Adem Aysun Yavuz Mehmet,
İhsan Ay Yıldız Kemal Servet,
Mihra Tarık Rıfat Ebru Murat
Ve dahası günaydın ey Millet.

İbrahim Akbaş
09:12 14.03.2013

İşte Sohbet odası
Bu senenin modası
Olamaz tek hatası
Dosdoğrudur rotası

İbrahim Akbaş
20:11 19.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Sokak Kavgası

Bir Temmuz pazarıydı,
Saat beş civarıydı,
Taşlı sopalı dövüş
Bir sokak kavgasıydı.

Taş sopalar konuştu,
Oto camları uçtu,
Sanki sokakta duran
Arabalar tek suçtu.

Saat on bir on iki,
İkinci kavga geldi,
Otolar hedefimiz
Haydi, saldırın dedi.

Gece geç kavga bitti,
Herkes sokağa indi,
Otoların kırılmış
Camlarını indirdi.

İbrahim Akbaş
16 07 2006 Pazar (1)

İbrahim Akbaş 1
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Soma maden ocağı faciası

İki bin on dört, mayıs 13 öğlen, ikindi arasında,
Manisa'nın Soma ilçesinde bir kömür ocağında,
787 maden işçisinin vardiya değişimi sırasında
Trafo patladı yüzlerce madenci göçük altında kaldı.

Gittikçe artıyor sayılar 151-201-282 hızla ilerlerken,
Anlaşılıyor ki rakam vermek için henüz çok erken
Yastayız boğazımız düğümleniyor bu haberi izlerken
Vatan millet yastayız bu acıyı bir daha yaşatma Yarabbi.

Henüz yeni ölmüşlerin başında kendi ecelini beklemek,
Ölümün sana doğru geldiğini görüp bir şey edememek,
Dile kolay iki kilometre yer altında havasızlık ne demek
Kolay değil Allah'ım bu acıyı bir daha yaşatma yaşatma ne olur.

İbrahim Akbaş
15:44 15.5.2014

İbrahim Akbaş 1
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Son kez ekle

Vallah beni silmen çözüm olmadı,
Daha da çok üzdü sabrım kalmadı,
Kurban beni ekle sensiz olmuyor
İnan yıkıldım bende takat kalmadı.

Senin için diye tamam demiştim,
Ben bu anları hiç düşünmemiştim,
Kurban beni ekle sensiz olmuyor
Ben bu sıkıntıyı hak etmemiştim.

Son kez ekle istersen hiç konuşma,
Küs kalalım istersen hiç barışma,
Yeter ki tekrar ekle göreyim seni
Sadece ekle başka şeye karışma.

Son defa ekle dersem ne dersin,
Ekle, olmazsa son bir kez silersin,
Bir daha sil ekle olmasın diye de
Gerekirse sonsuza dek engellersin.

İbrahim Akbaş
19 12 2010 (2) Pazar

İbrahim Akbaş 1
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Son Serzenişim

Bir selam versene zalim,
Sensiz perişandır halim,
Hayat ver sürsün hayalim
Durdur beklet sende kalim.

Ne olursun unut deme,
Kendine gel beni yeme,
Ya gel yaslan şu sineme
Ya da yarama elleme.

Benim sana seslenişim,
Aşkına son serzenişim,
Anlarsan durur gidişim
Yoksa elveda bebişim.

İbrahim Akbaş
22.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Songül Esen

On Eylülü sevdi isen,
Doğdun diye mutlu isen,
Buket için anne isen
Mutlu yıllar Songül Esen.

Ey arkadaşım Esen Songül,
Hayat boştur hep eğlen gül,
Sıkılırsan bu dünyadan
İsyan etme koy bir virgül.

İbrahim Akbaş
10 09 2012

İbrahim Akbaş 1
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Soyun Erkekleri

Öküz erkekleri yoldan çıkaran kızlar,
Yapışıp bırakmak bilmeyen sakızlar,
Anasını kandırıp fingirdeşen arsızlar
Yolun erkekleri yolun belki akıllanırlar.

Erkekleri el üstünde oynatan kızlar,
Soyun haşlayın sizin gidi cambazlar,
Soyun da görsün uzun saplı kazmalar
Sayenizde belki adam olur öküzler.

Acımayın harcayın boşaltın ceplerini,
Yıkın viran edin temelinden evlerini,
Soyun görsünler ne halt yediklerini
Soyun belki akıllanırlar sökün dişlerini.

İbrahim Akbaş
20:44 27.09.2012

İbrahim Akbaş 1
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Söyle felek

Ateş düşmüş kül etmişse dağları,
Ziyan etmiş bitirmişse bağları,
Karaçalı kapatmışsa yolları
Söyle felek nasıl gideyim yare.

Döküldüyse ağaçlardan yapraklar,
Kuruduysa özlediğim dudaklar,
Dinmediyse gönlümdeki feryatlar
Söyle felek gitmemezlik olur mu?

Gözler ağlıyor yaşlar durmuyorsa,
Rüyalarıma girip benimle uyuyorsa,
Zannetmem şayet beni duyuyorsa
Söyle felek söyle yarim için ne edeyim.

İbrahim Akbaş
13:30 18.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Suç Sende Değil Gülüm

Tekrarı yokmuş yoksa yok sanki ne olacak,
Şu koca dünyada yalnız başına mı kalacak,
Bilmeyen de seni bir Hint kumaşı sanacak
Keramet sende değil gülüm keramet seni sevende.

Güzelliğin değil ateşindir sana ün yapan,
Hayran değil fırsatçıdır sana abayı yakan,
Ne zaman muvaffak olmuş ki adam satan
Kabahat sende değil gülüm seni adam sayanda.

Ne halin varsa gör artık umurumda değil,
Bana değil de kime kimlere eğilirsen eğil,
Etrafına bak gör kimler kalacak sana meyil
Hata sende değil gülüm hata sana  sadık kalanda.

Bir gün aklın başına gelecek anlarsın beni,
Az daha sabret henüz yitirmemişsin güveni,
Geleni gör bak gelen nasıl aratacak gideni
Suç sende değil gülüm, suç sana gönül verende.

İbrahim Akbaş
18:27 20.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Sus diyorlar

Falakaya atıyorlar,
Kamçılayıp sayıyorlar,
Günahım ne dediğimde
Ses çıkarma sus diyorlar.

Benle alay ediyorlar,
Matrak geçip gülüyorlar,
Günahım ne dediğimde
Tekme tokat vuruyorlar.

Sabah akşam içiyorlar,
İçip küfür saçıyorlar,
Günahım ne dediğimde
Şu ağzıma sıçıyorlar.

Bu dünyanın anasını,
Allah versin belasını,
Tek kelime ettirmeden
Gösteriyor sopasını.

İbrahim Akbaş
20:43 18.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Susma konuş

Hala kinin gitmedi mi?
İsteklerin bitmedi mi?
Aldıkların yetmedi mi?
Susma konuş be hayırsız...

İsteğinle gelmedin mi?
Hayatıma girmedin mi?
Kollarımda gülmedin mi?
Susma konuş be hayırsız

Öl dedin de ölmedim mi?
Adam gibi sevmedim mi?
Kölen idim görmedin mi?
Susma konuş be hayırsız

İbrahim Akbaş
17:27 03.09.2013

İbrahim Akbaş 1
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Sürem Doldu

Yaşım otuz beş oluyor,
Hayalim bir bir ölüyor,
Umutlarım yok oluyor
Dünya bana dar geliyor.

Gençliğimin kıymetini,
Yediğimin lezzetini,
Ta ki hayat sillesini
Yemeden anlayamadım.

Eski günler mazi oldu,
Benim için miat doldu,
Yaşamam da engel yoktu
Artık çok geç sürem doldu.

Neşe huzur içindeydim,
Yeni şeyler peşindeydim,
Dostlarımla iç içeydim
Artık çok geç sürem doldu.

İbrahim Akbaş
01 10 2006 Pazar (2)

İbrahim Akbaş 1
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Şafak 6 Ay

Ben gelmişim Asker’e,
Sizden ırak ellere,
Bunu hep söylüyorum
Gelir mi hiç teskere.

Nöbetim dere başı,
Dökmem artık gözyaşı,
Beni merak etmeyin
Olmuşum ben onbaşı.

Tümü on sekiz aydır,
Şafaksa altı aydır,
Bu altı ay geçerse
Gerisi çok kolaydır.

    İbrahim Akbaş
17.05.1989 çarş.(6)

İbrahim Akbaş 1
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Şahin Yüksel

Ütü paket açtı olmadı yürümedi,
Korsan oldu az geldi kurtarmadı,
Güngören Genç Osman’dan ayrıldı
En son soluğu memleketinde aldı.

Acemiydi fırıncı oldu fırın açtı,
Açtı yaver gitmedi tekrar kapattı,
Karo fayans ustası diye kart bastırdı
O da olmadı memlekete geri kaçtı.

Batman iline gitti tesisatçı oldu,
Eski komşuya yeniden komşu oldu,
İlk işi komşusunun musluğu oldu
İbrahim vefasız diye sesini duyurdu.

En son tesisat işi sekiz ay sürebilmiş,
Şahin abi için bu büyük rekor imiş,
Bunu ben değil başkaları da demiş
Aramıyorum diye bana vefasız demiş.

İbrahim Akbaş
11 12 2010

İbrahim Akbaş 1
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Şansım

Hainsin biliyorum,
Gözünden anlıyorum,
Ne olur İnsaf eyle
Ben seni seviyorum.

Gece gündüz ve her an,
Hiç aklımdan çıkmayan,
Beni aşkıyla yakan
Gözü boncuklu Mercan.

Dertlerimi toplarım,
Gizli gizli ağlarım,
Vay benim kötü şansım
Yar derdinden yanarım.

İbrahim Akbaş
16.05 1989 salı (3)

İbrahim Akbaş 1
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Şebnem doğmuş

Yıl bin dokuz yüz yetmiş bir,
Amasya'da doğmuş kız fakir,
Şebnem benim sevgilimdir
Şebnem'e yan bakma şakir.

Ayın dördü şubat ayı,
Kurban olduğum hudayı,
Sevdiğim kızı yaratmış
Bana eşlemiş kafayı.

Yarim doğmuş Amasya'da,
Uçmuş gitmiş Almanya'da,
Oğlu var adı Emircan
Çok zeki süper zekada.

İbrahim Akbaş
03.05.2014 12:02:37

İbrahim Akbaş 1
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Şekerin Sarayı

Arkadaşlar Bırakın malı parayı,
Açık bırakmayın kapatın arayı,
Gezme sağı solu gel gör burayı
Bekliyor bizleri Şekerin Sarayı.

Deniz Yiğit Bitirim Şeker Şeker,
Sultanlar Âlemi Şair İbrahimler,
Selin Sinem Özlem Murat Unver
Hepsi pırlanta altın değerindeler.

İbrahim Akbaş
17 11 2011

İbrahim Akbaş 1
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Şerefsiz

Kuzen kanka deyip yasak aşkı yaşayan,
Kardeş dediğine art niyetle yaklaşan,
İnsanlığı yitiren onursuz haddini aşan
Şerefsizdir her kim ise bunları yapan.

Masumlara umut verip gidenler,
Sevmeyip de seviyorum diyenler,
Yanlışları bulup doğruları silenler
Yaptıkları şerefsizlik bunu bilsinler.

Her önüne gelen ile yatıp kalkanlar,
Namus denen hür bedeni satanlar,
Utanmadan insanlara çamur atanlar
Namussuz gurursuz adi şerefsiz bunlar.

İbrahim Akbaş
10:59 25.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Şimdi Bilmiyorum

Ayrılığı bilmiyordum,
Gece gündüz geziyordum,
Hayattan zevk alıyordum
Ama şimdi bilmiyorum.

Günümü gün ediyordum,
Düşkünlere acıyordum,
Topluma renk katıyordum
Ama şimdi bilmiyorum.

Tek başıma geziyordum,
Yalnızlığı bilmiyordum,
Geçimi dert etmiyordum
Ama şimdi bilmiyorum.

Ailemi seviyordum,
Gözüm gibi bakıyordum,
Onlar için ölüyordum
Ama şimdi bilmiyorum.

İbrahim Akbaş
29.10.2006 (2) Pazar

İbrahim Akbaş 1
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Şoför Özlem Arabacı

Önder yirmi Ergün teyzenin kızı,
Gelmiş olmuş bu durağın yıldızı,
Mondeosu siyahtır, na kırmızı
Tip Mercedes lakin eksik yıldızı.

Aramıza gelmiş ilk bayan Şoför,
Adı Özlem çok atiktir gel de gör,
Fark etmeyen ya şaşıdır ya da kör
Aramıza hoş geldin Özlem Şoför.

Yabancıyız bilmiyoruz huyunu,
Bu gün yarın öğreniriz suyunu,
Sen rahat ol biz kazmayız kuyunu
Özlem Şoför senden ricam bil bunu.

Yeni gelmiş biraz yabancımızsın,
Bizde yeni olmaz sen bacımızsın,
Belki gider belki kalıcımızsın
Bunu bil ki bizim baş tacımızsın.

                   İbrahim Akbaş
                      20 12 2011

İbrahim Akbaş 1
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Şoför Ve Kaza

Kaza geliyorum demez,
Kimselere haber vermez,
Hatalıysan mutlak bir gün
Önüne çıkar affetmez.

Şoför sağlam tut kendini,
Hiç yitirme güvenini,
Kanun ne derse uygula
Yokuşta tak kemerini.

Geçerim diye sollama,
Şeytana uyma aldanma,
Aşırı hız sürücünün
Namına nam katar sanma.

Sanma bitmiş bitmez kaza,
Kışta isen kalır yaza,
Ama seni en sonunda
Hatalıysan bulur kaza.

İbrahim Akbaş
09 10 1991 çar.(1)
Yer: Karanfil Elektrik Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Şükür Yaradanım

Yaradanım koru bizi,
Sen ayırma ikimizi,
İki gönül bir olmuşuz
Daim eyle sevgimizi.

Bizi bize yakıştırdın,
Aşkımızı kaynaştırdın,
Şükür sana yaradanım
İkimizi kavuşturdun.

Hayal ettiğimi verdin,
Bu dünyada sevindirdin,
Şükür sana yaradanım
Beni murada erdirdin.

İbrahim Akbaş
06 01 2007 Cumartesi (3)

İbrahim Akbaş 1
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Şükürler olsun

Yıllar önce seni sevdim âşık oldum ve evlendik,
O gündür bu gündür sevgimizi kaybetmedik,
Yıllar geçtikçe daha çok sevdik tam kenetlendik
Ne oldu aşkım, yoksa bir daha mı âşık olduk.

Her geçen gün seni daha çok seviyorum,
Öyle bir seviyorum ki inan anlatamıyorum,
Hep öyle devam etsin diye dua ediyorum
Aşkım Aynı dilekleri senden de bekliyorum.

Dua et yalvar yakar ki hep böyle şen olalım,
Değişmeyelim kopmayalım hep böyle kalalım,
Böylece bu hayatın tadını çıkarmaya bakalım
Sevelim sevilelim ellerimize kına yakalım.

Bizim kadar candan sevecek çift bulamıyorum,
Olsa da bu kadar seveceklerine inanmıyorum,
Keşke on beşinde evlenseydik geçmişe yanıyorum
Allah’ıma hep böyle sürsün diye yalvarıyorum.

Şükürler olsun Allah’ım sana şükürler olsun,
Eş verdin evlatlar verdin sana şükürler olsun,
Dünya güzeli sevdiğimi verdin şükürler olsun
Verdiğin ekstra sevgi için sana şükürler olsun.

İbrahim Akbaş
27 10 2010 Çarşamba

İbrahim Akbaş 1
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Taksim Gezi Parkı

Güzelim Gezi Parkı savaş alanına döndü,
Taksim sokakları karanlıkta ışıkları söndü,
Yerler dozerlerle kazıldı güzellikler gömüldü
Gaz sıkıldı kimileri yaralandı kimileri dövüldü.

Her taraf güvenlik etten duvar örmüş polisler,
Öte yandan biber gazına maruz eylemciler,
Ellerinde bayrak önlerinde Sırrı Süreyya Önder
Gezi parkına sahip çıkıyor kardeş yürekler.

İstiklal caddesi ara sokaklar doldu taştı,
Din dil ırk gözetmeksizin herkes barıştı,
Kardeş sesler koro gibi ritim tuttu karıştı
Duyurdular seslerini ses Avrupa’ya ulaştı.

Gezi Parkın etrafı demir bariyerle kapandı,
Polis, eylemcilere ait çadırları yaktı kaldırdı,
Taksim Metro İstasyonu'na girişler kapatıldı
Kameralar imha edildi kayıtlardan kaldırıldı.

Ne zaman öğreneceğiz doğamıza sahip çıkmayı,
Ne zaman öğreneceğiz insanlara değer vermeyi,
Ne zaman öğreneceğiz insanları insanca görmeyi
Ne zaman öğreneceğiz insan olmayı insanca yaşamayı.

İbrahim Akbaş
20:11 31.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Tanju & Rıdvan

Şutlarda sağlam ayak,
Üstadır Tanju Çolak,
10 numara forması
Ona yakışır ancak.

Rıdvan Dilmen çalımda,
Topa yakın top onda,
Ne zaman baksan topa
Top onun ayaginda.

Tanju seri şut çeker,
Şutlar ağır yüz çeker,
Her bir şutu gol olur
Gol atar demez yeter.

Toni Schumacher Rıdvan,
Tanju Simaviç Zoran,
Bizim futbolda şuan
Bunlardır tek kahraman.

İbrahim Akbaş
30 05 1989 salı (2)

İbrahim Akbaş 1
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Taş Ocağı

Köyümüz köprübaşı,
Marsan Kirece karşı,
Kirecin hammaddesi
Bizim Türkmenin taşı.

Taş ocağı ikidir,
Bir yeni bir eskidir
Biri Ahmet Alkanın
Biri Osmanınkidir.

Abdo kaya deliyor,
Sado yardım ediyor,
İşveren Hacı Osman
Başlarında bekliyor.

İbrahim Akbaş
19 05 1989 Cuma (1)

İbrahim Akbaş 1
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Tek kusurum

Yeminler olsun ki neysem oyum,
Değişmedim İbrahimim İboyum,
Yanlış yapmam dostumadır oyum
Tek kusurum dostu dostça bildiğimdir.

Benim kalbim dosta yanlış yapamaz,
Abla dediğine kem gözlerle bakamaz,
Bizde günah böyle bir şey olamaz
Tek kusurum dosta dostça bakışımdır.

Beni anlamak zor değil dinlemek yeter,
Benim olduğum yerde sorunlar biter,
Dallar yeşerir gül açar tohumlar eker
Kusurum yok tek kusurum yalanım yok.

 İbrahim Akbaş
18:44 23.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Temmuz 2007

Temmuz iki bin yedi,
Gel de göreyim seni,
Hayalinle yaşadım
Rahat ederim belki.

Üç buçuk yılın sonu,
Hep bekledim yolunu,
Gel de bitsin bu günler
Gözüm görsün huzuru.

Emeklilik gelecek,
Tüm dertlerim bitecek,
Hayal ettiğim günler
Ayağıma gelecek.

Emeklilik gelecek,
Tüm dertlerim bitecek,
Çocukken ki günlerim
İnan geri gelecek.

Öyle bir gün gelecek,
Tüm dertlerim bitecek,
Her gün ağlayan gözüm
Bir an olsun gülecek.

İbrahim Akbaş
02 05 2006 Salı (1)
YER: Yıldırım Elektronik

İbrahim Akbaş 1
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Teskereciler

Asker alır teskere,
Göğüs gerer dertlere,
Gelir gelmez bir dalar
Askerlik mazilere.

Herkes kendini över,
Başarmışları söyler,
Konu soğan olunca
Susar östünü örter.

Der ki yerim güzeldi,
Yerim bana özeldi,
Bana kimse karışmaz
Komutan çok severdi.

Madem seviliyordun,
Neden gün sayıyordun,
Sabah öğle ikindi
Gel teskere diyordun.

İbrahim Akbaş
13:27 16.11.2012

İbrahim Akbaş 1
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Tır Şoförü Olsaydım

Tır şoförü olsaydım,
Gaza basıp uçsaydım,
Bir kız el kaldırsaydı
Sağa geçip dursaydım.

Sağ camı indirseydim,
Hayrola kız deseydim,
Yanın boş mu deseydi
Tabi buyur deseydim.

Ellerinden tutsaydım,
Tokalaşıp sıksaydım,
Bana dönüp gülseydi
Gülüşüne doysaydım.

O baksa ben baksaydım,
Bakışımla yaksaydım,
O bir eksi olsaydı
Ben artısı olsaydım.

Yola devam etseydik,
Yolda sohbet etseydik,
Arada bir koklaşıp
Kendimizden geçseydik.

Bir tesiste dursaydık,
Yiyip içip doysaydık,
Bir kenara çekilip
Sarmaş dolaş olsaydık.

İbrahim Akbaş
14:21 22.10.2013

İbrahim Akbaş 1
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Tik - Tuk

Yazıştık
Tanıştık
Anlaştık
Yanaştık

Koşuştuk
Buluştuk
Konuştuk
Uyuştuk

Görüştük
Sövüştük
Örtüştük
Öpüştük

İliştik
Giriştik
Emiştik
Seviştik

Ayıldık
Bayıldık
Ayrıldık
Sayıldık

Umuttuk
Uyuttuk
kopulduk
Unuttuk...ve koptuk ayrıldık mutluyuz şimdi...

İbrahim Akbaş
12:04 25.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Toprak Bizim Vatan Bizim

Söyle Çerkez söyle dadaş,
Bana bir şey söyle gardaş,
Bu ne kavga bu ne savaş
Toprak bizim vatan bizim.

Kürdü Türkü hepsi kardeş,
Toprak bizim bize beleş,
İstediğin yere yerleş
Toprak bizim vatan bizim.

Tepe ova dağlar bizim,
Seksen bir il hepimizin,
Sahibiyiz dört denizin
Toprak bizim vatan bizim.

İbrahim Akbaş
10 04 2008 Perşembe(1)
 Yaz Yer: Ev İstanbul

İbrahim Akbaş 1
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Torpil

Sosyal çalışma bakanı,
Kaldır toprakta yatanı,
İş ver bütün işsizlere
Yücelt bizim şu vatanı.

Hoş ve rahattır yeriniz,
Derdim var yoktur derdiniz,
Türkiye’yi alt üst eden
Torpillere son veriniz.

Bu devirde iş bulunmaz,
Torpile yürek dayanmaz,
Torpilin olduğu yerde
Hiç bir bilgin hak kazanmaz.

O gün girdim imtihana,
Birincilik geldi bana,
Torpilsiz olduğum için
Kadrom gitti başkasına.

Torpil serttir tıpkı demir,
Ezemezmiş bunu emir,
Emir bile ezemezse
Buna adalet mi denir.

          İbrahim Akbaş
       27 06 1990 çar.(1)
    Yer: Burak Muhasebe

İbrahim Akbaş 1
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Turuncu pembe arası (oda Rengi)

Turuncu pembe arası,
Benim için yüz karası,
Sevmiyorum ben bu rengi
Bende mevcuttur yarası.

Demiyorum kafa yorun,
Sebebi Halim’e sorun,
Halim cevap veremezse
O an gelin bana sorun.

Neşe huzur isteyene,
Dosttan medet bekleyene,
Bu renkten uzak dursunlar
Tavsiyem iman edene.

Bu renk odamın rengiydi,
Hep gözümün önündeydi,
Baktıkça hep ağlıyordum
Hayatımda bir çileydi.

İbrahim Akbaş
01 10 2006 Pazar (1)
Saat:22:20/22:40 Arası

İbrahim Akbaş 1
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Türk Kürt Kardeştir

Bu toprakta kardeşçe,
Kar çıkarsız dürüstçe,
Sevgi saygıyı bildikçe
Türkü Kürdü kardeştir.

Türk yeğen Kürt ise dayı,
Çekiyorsa horon halayı,
Alıp veriyorsa bu havayı
Türkü Kürdü kardeştir.

Hastalıkta sağlıkta,
Aynı çatı altında,
Hazırsa vefatında
Türkü Kürdü kardeştir.

İbrahim Akbaş
14:38 13.10.2012

İbrahim Akbaş 1
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Türkay Tekin Kimdir ?

Batmanda doğup pamukla uğraşan,
Yıllar sonra İstanbul şehrine karışan,
Rakiplerine yenilmeyip hep yarışan
İşte budur Türkay Tekin can dostlarım.

Yarım sevgi bilmez severse çok seven,
Sevdiği için düşünmeden canını veren,
Dostuna ihanet etmeyip uğrunda ölen
İşte budur Türkay Tekin can dostlarım.

Tanıdığım Türkay asla yalan söylemez,
Yalandan kaçar yalan edeni sevmez,
Haklıysa vurur haksızsa susar dövmez
İşte budur Türkay Tekin can dostlarım.

Hakkı varsa hakkını arar yedirmez,
Ağır takılır sıradan herkesi sevmez,
Yağcılığı hem sevmez hem aklı ermez
İşte budur Türkay Tekin can dostlarım.

İster dostu ister düşmanı fark etmez,
Dost düşman dargın diye düşünmez,
Yardım gerekiyorsa eder esirgemez
İşte budur Türkay Tekin can dostlarım.

İbrahim Akbaş
16:39 02.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Türkiyem

İşte Asker oldum ana,
Ölürüm Vatan uğruna,
Canım feda toprağına
Türkiye’mi seviyorum.

Gece nöbet tutuyorum,
Vatanımı koruyorum,
Vatan için ölüyorum
Türkiye’mi seviyorum.

Türkiye’min toprağına,
Şehit kanı bayrağına,
Al yıldızlı sancağına
Canım feda Vatanıma.

İbrahim Akbaş
13 08 2006 Pazar (1)

İbrahim Akbaş 1
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Türkü söylerken vuruldum

Gazi YİBO bahçesinde,
Ağaçların gölgesinde,
Havuzlu çardak dibinde
Türkü söylerken vuruldum.

Ne olduysa o gün oldu,
O gün bana güneş doğdu,
Şu kalbim sana vuruldu
Sana teslim senin oldu.

O gün bu gün rüyamdasın,
Var olduğum dünyamdasın,
Günde beş kez duamdasın
Vuruldum vurgunum sana.

İbrahim Akbaş
20 03 2018

İbrahim Akbaş 1
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Unut sevmiyordur arkadaş

Kafa eğik gözler kayık dönüyorsa baş,
Sallıyorsa koymuyorsa taş üstüne taş,
Namın varsa eğer şair İbrahim Akbaş
Unut artık seni sevmiyordur arkadaş.

Ayrıllığı kafasına koymuşsa eğer,
Aranızda kalmamışsa itibar değer,
Salla gitsin vur sırtına bir eyer
Unut artık seni sevmiyordur arkadaş.

Böylesini hangi aptal gerizekalı sever,
Bu gün değil aylar önce terketmiş meğer,
Anla artık yol ver ona de ki git geber
Unut artık seni sevmiyordur arkadaş.

İbrahim Akbaş
15:21 25.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Unutamam

Seninle buluştuğumuz ilk anı,
Beraber oturduğumuz divanı,
Divanda geçen güzel zamanı
Unut deme unutamam bitanem.

Buluşmamızı sağlayan mekanı,
İmkan verip koruyan dükkanı,
Yanında yaşadığım heyecanı
Unut deme unutamam bitanem.

Beni beklediğin çiçekçi yanı,
Beklerken çağrı atıp durmanı,
Dönüşte bıraktığım meydanı
Unut deme unutamam bitanem.

Gülümseyip bana  hava atmanı,
Hayatıma hayat veren tatlı canı ,
Tatlı canda dolaşan sıcak kanı
Unut deme unutamam bitanem.

İbrahim Akbaş
17:25 13.12.2012

İbrahim Akbaş 1
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Unutamazsınız

Bile bile olmayacağını bilsen de,
Telli duvaklı allı gelin gitsen de,
Her ne kadar unuttum desen de
Unutamazsın sen, unutamazsın onu....

Düğün alayını uzaktan izlese de,
Unutacağına dair yeminler etse de,
Seni gören pencereye duvar örse de
Unutamaz seni unutamaz o...

Aradan seneler geçse de,
Saçlarınıza aklar düşse de,
İki gönül kanatlanıp göçse de
Unutamaz, unutamazsın unutamazsınız...

İbrahim Akbaş
19:44 19.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Unutmayacağım

Bir gün selamım kesilirse sanma ki unuttuğumdandır,
Yokluğunun yüreğime koyduğu sönmez yangındandır,
Seviyorum sevgilim sessizliğim sana olan saygımdandır
Selamım kesilebilir ama seni asla ve asla unutmayacağım.

Tarih diye yaz bir kenara şu nisan ayın on yedisini,
Bir daha rahatsız ederse bu eski âşık arkadaşın seni,
Senden değil kuldan değil Allahtan yesin felek sillesini
Selam vermem rahatsız etmem ama unutmayacağım seni.

Eskiden bir şekilde imkân yaratır buluşurdun benimle,
Bir gün aramasam sen arardın huzur bulurdun sesimle,
Şimdi ise yok diyorsun dalga geçiyorsun yaralı kalbimle
Dalga da geçsen alay da etsen seni asla unutmayacağım asla.

İbrahim Akbaş
18:13 17.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Unutturdun kendini

Bu dünyada bir tek sen varsın sanıyordum,
Sensiz bir an bile yerimde duramıyordum,
Farkında değildin ama hayalinle yaşıyordum
Şükür unutturdun kendini mutluyum şimdi.

Her şeyim sen olmuştun güneş ay yıldızım,
Neşe huzur sağlık sabır dert kederim sızım,
Şiirlerime ilham dilimde türkü elimde sazım
Şükür unutturdun kendini mutluyum şimdi.

Dilimden atamadığım ismini şimdi unuttum,
Sana köle olan yüreğimi kopardım uyuttum,
Beni sana çeken hisleri kökünden kuruttum
Şükür unutturdun kendini mutluyum şimdi.

Yazıyorsam unutmadığımdan yazdığımı sanma,
Yazdıklarımı es geç boşu boşuna umutlanma,
İlham kaynağımsın bunu bil sen sen ol aldanma
Şükür unutturdun kendini mutluyum şimdi.

İbrahim Akbaş
16:38 16.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Usta

Ustayım elim işler,
Aracım birer birer,
Onları çok severim
Her an elimden geçer.

Tezgâhımın başında,
Birikir ter alnımda,
Çalışmak isteyene
Benim şu canım feda.

   İbrahim Akbaş
   31.05.1989 çarş.
 Yer: Acar Köyü Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Utan

Vardı eşin çocuğun evin kurulu düzenin,
Rahat bırakmadı tenin gevşek bedenin,
Sayısı bile belli değil koynuna girenin
Namus ar hayâ şerefin bitti kalmadı güvenin.

Şair der ki İlker Hüseyin Aydın Süleyman,
Kapı komşun tüpçü sucu bitti sırada Hakan,
Hepsini kullandın şahittir kitap yüce kuran
Merak etme şapa oturursun yakın bir zaman.

Acımasızsın sende ne din var ne iman,
Doyumsuz bedenin herkes için bir liman,
Bin bir elden geçti tenin uzak dur aman
Böyle giderse yandın kızım halin duman.

Tek tek açığa çıktı kurduğun plan ettiğin yalan,
Masken düştü rezil rüsva oldun biraz utan lan,
Kaçarın yok diyemezsin kem küm falan filan
Kirlendi iffetin düşman oldu sana bütün cihan.

İbrahim Akbaş
17:15 04.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Uyan artık dön özüne

Düşünmeden taşınmadan kanadını açıyorsun,
Sonucunu bilmiyorsun kanatlanmış uçuyorsun,
Hedef bile belli değil gerçeklerden kaçıyorsun
Olan oldu uyan artık kendine gel dön özüne.

Araştırdım gözetledim söylüyorum yanlıştasın,
Amacın ne bilmiyorum sanki büyük yarıştasın,
Hayat kısa ömür biter belki de son karıştasın
Olan oldu uyan artık kendine gel dön özüne.

Gittiğin yol doğru değil dikeni var batar sana,
Acısından kıvranırsın bir o yana bir bu yana,
Çaresizce yol alırsın her bir yanın kana kana
Olan oldu uyan artık kendine gel dön özüne.

Yanlış diye engel olduk senin için dosta çattık,
Herkes bunu demez sana dinle beni dinle artık,
Hasım olsam acımasam söyler miyim ey yaratık
Olan oldu uyan artık kendine gel dön özüne.

İbrahim Akbaş
21:00 22.08.2013

İbrahim Akbaş 1
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Uykuya dalayım

Ülke isterim geceleri uzun olsun,
Gün ağarmasın şafak sökmesin,
Güneş doğmasın karanlık kalsın
Kalsın ki derin uykuya dalayım.

Telefon şarjsız kalsın kapansın,
Elektrikler kesilsin şarj olmasın,
Alarm unutulsun ayarsız kalsın
Kalsın ki derin uykuya dalayım.

Kar yağsın ana yollar tıkansın,
İşyerleri kapansın tatil yapsın,
Günler kısalsın geceler uzasın
Uzasın ki derin uykuya dalayım.

İbrahim Akbaş
10:29 22.02.2012

İbrahim Akbaş 1
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Uzak Da Olsa Göreyim Yeter

Karanlıkta yalnız geçirme güzel geceni,
Yıldızları seyret açık tut pencerelerini,
Perdeleri yana çek yaklaş göreyim seni
Uzak da olsa seni göreyim yeter bana.

Üşüyorsan kapat camı perdeyi arala,
Gece saat bir veya bire çeyrek kala,
Pencereye çık işaret et bana el salla
Uzak da olsa seni göreyim yeter bana.

kapınızda köpek var avluya gelemiyorum,
Gelsem havlar, baban uyanır korkuyorm,
Balkona çık bak karşıdayım bekliyorum
Uzak da olsa seni göreyim yeter bana.

Varsa merdiven getireyim söyle yerini,
Tırmanayım balkona yakın göreyim seni,
Olmazsa canın sağ olsun sıkma kendini
Uzak da olsa seni göreyim yeter bana.

İbrahim Akbaş
25 09 2010 (1)

İbrahim Akbaş 1
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Uzak durma

İnan sensiz ağlıyorum,
Ağlıyorum sızlıyorum,
Bir saniye görmeyince
İnan gülüm özlüyorum.

N’olur böyle uzak durma,
Yüreğime hançer vurma
Senden ayrı yaşayamam
Tek başına hayal kurma.

Canım sensiz yaşayamaz,
Bu hayata alışamaz,
Sen olmazsan kollarımda
Gecem uzar sabah olmaz.

Öyle durma gel sevgilim,
Yoluna sereyim kilim,
Gel sevgilim gel yanıma
Saçlarına değsin elim.

İbrahim Akbaş
13.11.2011

İbrahim Akbaş 1
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Üzmeyeceğim

On dokuz mart günü yazışarak vuruştuk,
Yazıştıkça kırıcı olduk senle bozuştuk,
Yirmi bir gün boyunca dargın kaldık
Sekiz nisan saat ikiydi senle konuştuk.

Bundan böyle asla seni üzmeyeceğim,
Yanında olacağım haddimi bileceğim,
Bu canı üzmeye hakkım yok diyeceğim
Ya adam olacağım ya çekip gideceğim.

Hakkın üzülmek değil tebessüm etmektir,
Yanında olmak mis kokulu gül vermektir,
Saçları okşamak zeytin gözleri sevmektir
Sarılıp koklamak varken üzmek ne demektir.

İbrahim Akbaş
20:17 08.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Üzülmene dayanamam

Ne olur susma bana bir şey söyle,
Ne oluyor sana ne bu halin böyle,
Derdin mi var çekinme haydi söyle
Üzülmene dayanamam bitanem.

İlk görüşte sevdim tutulmadım,
Tanıdıkça sevdim unutamadım,
Hep resimlerine baktım daldım
Üzülmene dayanamam bitanem.

İbrahim Akbaş
14:36 19.01.2012

İbrahim Akbaş 1
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Van Depremi

Yirmi üç ekim iki bin on bir gün ortası,
Öğleden sonra saat bir buçuk iki arası,
Van’ı yerle bir etti depremin yüz karası
Yüzlerce ölü binlerce yaralı dinmiyor acısı.

Her taraf enkaz kayboldu nice canlar,
Enkazda kayıp kurtulmayı bekleyen var,
Yapamam deme bir yarayı da sen sar
Gün bu gündür yardım edelim canlar.

Bu gün Van Tabanlı yarın başka diyar,
Halk yardıma muhtaç perişan yaralı naçar,
Bu gün yoksan yarın olsan ne yazar
Gün bu gündür yardım edelim canlar.

İster çadır ister soba istersen aş ekmek,
İster maddi ister manevi istersen emek,
İster döviz ister para istersen yaz bir çek
Gün bu gündür yardım edelim canlar.

Ölen kardeşlerimize Allah rahmet eylesin,
Yaralı kardeşlerimize Acil şifalar versin,
Kederli ailelerine sabır kanaat versin
Rabbim bu acıyı bir daha göstermesin.

İbrahim Akbaş
26 10 2011

İbrahim Akbaş 1
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Vatanıma Nazar Değdi

Vatanımda her şey boldu,
Üstü geçit altı yoldu,
Güvenliği karakoldu
Vatanıma nazar değdi.

Vatanımda neşe vardı,
Her köşesi bir diyardı,
Her diyarı bir bahardı
Vatanıma nazar değdi.

Vatanım böyle değildi,
Her taraf dolu sevgiydi,
Gelen geçeni belliydi
Vatanıma nazar değdi.

İbrahim Akbaş
04.11.2006 C.Tesi (2)

İbrahim Akbaş 1
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Vay be

Vay be fani dünya bir gül seversin uzaklarda olur,
Diken sevmezsin ayağına batar kısmetin olur,
Nerde bir çıkılmaz varsa gönlün gider onu bulur
Bulursun seversin o gül solar ortadan kaybolur.

 İbrahim Akbaş
05 06 2011

İbrahim Akbaş 1
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Vazgeçemem

Tutmuşsam elini,
Sarmışsam belini,
Isırmışsam dilini
Ölsem de vazgeçemem.

Sana bakıp dalmışsam,
Dalarken ağlamışsam,
Ağlarken haz almışsam
Ölsem de vazgeçemem.

Çağırmışsam evime,
Oturtmuşsam kilime,
Yar etmişsem kendime
Ölsem de vazgeçemem.

Sana şiir yazmışsam,
Şiiri paylaşmışsam,
Riski göze almışsam
Ölsem de vazgeçemem.

İbrahim Akbaş
14:04 05.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Vazgeçmem senden

İşkenceye atsan bile,
Acı verip çektirsen çile,
Rezil edip düşürsen dile
Yine de vazgeçmem senden.

Yüreğimi yakıp atsan ateşe,
Her gece içip devirsem şişe,
Ara versen hayata zevke işe
Yine de vazgeçmem senden.

Düşürsen düşsem ah u zara,
Açsan yüreğimde derin yara,
Cebimde tükense pul para
Yılmam vazgeçmem senden.

Ben ağlarken gülse de yüzün,
Görmezden gelse de gözün,
Külliyen yalan çıksa da sözün
Aldırmam vazgeçmem senden.

Dağılsa da güzel yuvam,
Bitse tükense de havam,
Unutsa da seni rüyam
Unutmam vazgeçmem senden.

İbrahim Akbaş
10:04 25.05.2013

İbrahim Akbaş 1
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Vefasız Yar

Doğduğum köyü terk ettim,
Bağı bahçemi kaybettim,
Koyun davarımı sattım
Senin için nazlı yârim.

Sensiz bir gün gülemedim,
Senden gayri sevemedim,
Gün gelir dönersin diye
Kapım açık hep bekledim.

Bir gün olsun aramadın,
Mektup yazıp yollamadın,
Bunca zaman oldu zalim
Sevdiğimi anlamadın.

İbrahim Akbaş
20 12 2006 Çarş.(1)

İbrahim Akbaş 1
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Vermediler

Yaranın acısı var,
Ağrının sancısı var,
Gülseren yengemin de
Güzel bir bacısı var.

İstedim vermediler,
Engellisin dediler,
Aldılar göz nurumu
Engelsize verdiler.

Ben sevdim o sevmedi,
Bir gün yüzüm gülmedi,
Kıza öpücük dedim
Kız öpücük vermedi.

Yüreğimden vurdular,
Bin bir acı tattılar,
İnsafa gelmediler
Ciğerimi yaktılar.

     İbrahim Akbaş
 03 09 1989 Pazar (1)
 Yer: Mardin Acar Köyü
    Üst bahçemiz

İbrahim Akbaş 1
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Vurdular

Gece kapımı çaldılar,
Beni evimden aldılar,
Gözlerimi bantladılar
Hedef taşına bağladılar.

Haykırdım dinlemediler,
Tam tersine sus dediler,
Son sözün ne demediler
İnsaf merhamet bilmediler.

Hedefe yakın oturdular,
Topluca nişan aldılar,
Ateş diye bağırdılar
İlk atışta uçurdular.

Param parça ettiler,
Başardık vurduk dediler,
Kurda kuşa yem ettiler
Ve sonra dönüp gittiler.

Cesedimi gören olmadı,
Çünkü eser bile kalmadı,
Sanki bu can var olmadı
Sanki sanki hiç doğmadı.

İbrahim Akbaş
02 07 2010 Cuma (1)

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vurdun gömdün katilim oldun

Artık sana karışırsam namert olayım,
Bu ne diye uyarırsam derde dalayım,
Doğru yolu gösterirsem sensiz kalayım
Vurdun beni gömdün beni katilim oldun.

Akıllandım adam oldum kapandı konu,
Beni sildin aşkın kimse hemen bul onu,
İyi gitsin güzel olsun bu yeni aşkın sonu
Vurdun beni gömdün beni katilim oldun.

Adam sev paraya tap esiri ol bana ne,
Herkes çulsuz kimsede yok darphane,
Gördüklerim yetiyor dediklerin bahane
Vurdun beni gömdün beni katilim oldun.

Sevdim kıyamam beddua etmem sana,
Cani değil ben aşığım kastetmem cana,
Beni ittin mahrum ettin sevdadan yana
Vurdun beni gömdün beni katilim oldun.

İbrahim Akbaş
22:14 29.03.2013

İbrahim Akbaş 1
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Vuslat gelmesin

Sevdim divane oldum o sevmedi,
Yalvardım halı oldum kar etmedi,
Vuslat dedim bekledim gelmedi
Gelmeyen vuslat daha da gelmesin.

Geceler bitmesin sabah olmasın,
Mutluluk gelmesin kapımı çalmasın,
Şafak sökmesin güneş doğmasın
Gelmeyen vuslat daha da gelmesin.

Cemalim gülmesin maske taksın,
Ağlasın gözlerim, yaşlarım aksın,
Yüreğime kor düşsün içimi yaksın
Gelmeyen vuslat daha da gelmesin.

Yağmur yağsın şemsiyem olmasın,
Mahsur kalayım üstüm ıslansın
Öyle bir ıslansın ki hastalık kapsın
Gelmeyen vuslat daha da gelmesin.

İbrahim Akbaş
11:04 15.02.2012

İbrahim Akbaş 1
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Ya adam olamadım ya dünya bırakmadı

Düşe kalka büyüdüm o yaşlarda kalmadım,
Ya dünya beni ya ben dünyayı anlamadım,
Çalıştım çabaladım nedense adam olmadım
Ya ben adam olamadım ya dünya bırakmadı.

Ergenliğe erecektim sevdaya tutulacaktım,
Nişanlanacak üç beş yıl nişanlı kalacaktım,
Evlenecektim çoluk çocuğa karışacaktım
Ya ben adam olamadım ya dünya bırakmadı.

Yıllar sonra büyüyüp koca adam olacaktım,
Adam gibi evim olacak evimde oturacaktım,
Eşim çocuklarım olacak onlara bakacaktım
Ya ben adam olamadım ya dünya bırakmadı.

Hayal dünyasında yaşıyordum mutluydum,
Kâh isyanlarda kâh güneşli kâh bulutluydum,
Bir gün her şey rayına girer diye umutluydum
Olmadı ya adam olamadım ya dünya bırakmadı.

İbrahim Akbaş
18:50 26.09.2012

İbrahim Akbaş 1
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Ya Eş ya Manita

Bir elle iki karpuz tutulmaz,
Ya eş ya manita ikisi olmaz,
Yasaklar az gelir seni sarmaz
Ruhunda varsa bakidir baki kalacak çıkmaz...

İnsan bu kadar mı satılmış olur,
Bu kadar mı azgın olur kudurur,
Bu kadar mı ustaca kılıf uydurur
Bu kadar mı zalim olur gözü döner derinden vurur...

Örnek olma temiz insanlara,
Satılmış bitmişsin yüzün kara,
Ramak kaldı düşeceksin dara
Daha seni kurtaramaz ne mal ne mülk ne de para...

Kerhane genelev randevu evi,
Seni alır karşılar maddi manevi,
Kafana takma eşi düşünme evi
Keyfine bak sev seviş zevk al budur artık rahat durmayan bedeninin son ve tek
görevi...

İbrahim Akbaş
12:26 07.06.2013

İbrahim Akbaş 1
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Yağmur İmran  Gökman

Dört Eylül iki bin beş,
Müjdeli bir gün imiş
Pazar akşam dokuzda
Dünyaya geldi bebiş.

Annesi Yağmur dedi,
Babası İmran dedi,
Bir karara vardılar
Yağmur İmran dediler.

Yağmur İmran diyen yok
Minik Bebiş diyen çok,
Dilerim bahtı açık
Olurda çekmez yokluk.

Fatma yenge annesi,
Yıldırım abi babası
Bilin bakalım bu kim
Yağmur İmran kendisi.

Başında sarı külah,
Pek sevimli maşallah
Cadı gibi bağırır
Nazar değmez inşallah.

  İbrahim Akbaş
24.04.2006 (1) p.tesi
Yer: Yıldırım Elektronik
Yenibosna /İSTANBUL

İbrahim Akbaş 1
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Yalan

Seni sevdiğim,
Sensiz edemediğim,
Seninle mutluluğa erdiğim
Yalan yalan, inan bana hepsi yalan.

Seni özlediğim,
Özlemimi gizlediğim,
Seni gizli gizli izlediğim
Yalan yalan, inan bana hepsi yalan.

Gittiğine ağladığım,
Karaları bağladığım,
Yüreğimi dağladığım
Yalan yalan, inan bana hepsi yalan.

İbrahim Akbaş
12:28 04.07.2013

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yalancı

Çok dolaşmış çok gezmişim,
Benzerini görmemişim,
Senden çok yalan edeni
Bunca sene görmemişim.

Yalancısın sen yalancı,
Hem sahtekâr hem dolancı,
Hep inkâr edersin ama
Bu yalanın kaçıncısı.

Hani beni seviyordun,
Hani bana geliyordun,
Benle yaşamak uğruna
Tereddütsüz ölüyordun.

 İbrahim Akbaş
25 04 2006 (1) Salı
Yıldırım Elektronik

İbrahim Akbaş 1
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Yanlış ama galiba

Seni tanıdım gözlerini sevdim sana alıştım,
Biran önce görmek için zamanla yarıştım,
Sabretmeyi unuttum sabırsızlıkla tanıştım
Yanlış ama galiba gönül kervanına karıştım.

Sana dokunmak sana sarılmak istiyorum,
Ellerini tutup gözlerine bakmak istiyorum,
Başın dizimde saçlarını okşamak istiyorum
Yanlış ama galiba ben bunları istiyorum.

Dün buluşalım dedim yarın dedin olmadı,
Bu gün dedin bekledim işin çıktı olmadı,
Bu gözlerim gece boyu senin için ağladı
Yanlış ama galiba ben yeniden aşık oldum.

İbrahim Akbaş
20:44 19.01.2012

İbrahim Akbaş 1
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Yanlış da olsa teşekkürler

Hiç tatmadığım duyguları tattırdın bana,
Sayende dokundum ilk kez sıcacık cana,
Pişman değil aksine minnettarım sana
Yanlış da olsa teşekkürler güzel yârim.

Can verdin heyecan verdin yüreğime,
Korkmadan asice güç kattın bileğime,
İlk adımı sen attın cevap oldun dileğime
Yanlış da olsa teşekkürler güzel yârim.

Gözlerim yeni açıldı şimdiye kadar kördüm,
Görmediğim bin bir şeyi ilk sende gördüm,
Dizime baş koydun uyudun saçlarını ördüm
Yanlış da olsa teşekkürler güzel yârim.

İbrahim Akbaş
11:32 04.01.2013

İbrahim Akbaş 1
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Yanlış yapıyorsun

Bir elinde benzin bir elinde ateş,
Umurunda değil ev evlat çocuk eş,
Karartma dünyanı doğmuşken güneş
Kendine gel bu devirde herkes kalleş.

Yazık sen kendine yazık ediyorsun,
Hayatına zehir katmaya gidiyorsun,
Gözün dönmüş ne yaptığını bilmiyorsun
Diken üstünde bıçak sırtında yürüyorsun.

Bu aralar kayıplarda yasakları yaşıyorsun,
Yanlıştasın sanma ikinci baharı yaşıyorsun,
Söyler misin ne yapmaya çalışıyorsun
Kusura bakma ama resmen bataklığa koşuyorsun.

İbrahim Akbaş
13:07 26.04.2013

İbrahim Akbaş 1
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Yanlış yaptın

Koçum benim yanlış yaptın,
Halkın mahremine baktın,
Baktın dünyanı kararttın
Koçum benim yanlış yaptın.

Şimdi bataklara battın,
Tertemiz ruhunu sattın,
Gittin yasaklarda yattın
Koçum benim yanlış yaptın.

Günahını bin kat ettin,
İtibarını yok ettin,
Kendine çok yazık ettin
Koçum benim yazık ettin.

    İbrahim Akbaş
 10.07.2012  18:12

İbrahim Akbaş 1
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Yanlıştayım

Yanlıştayım biliyorum,
Yol almışım gidiyorum,
Ne olacak benim halim
Bir çıkar yol arıyorum.

Allah’ım sen hidayet et,
Et ki etmeyeyim minnet,
Yanlışlarım kat kat oldu
Kısmet olmayacak cennet.

Tertemiz doğurdu annem,
El üstünde tuttu hanem,
Sana sadık kalamadım
Kurban olduğum bitanem.

İbrahim Akbaş
06 09 2012

İbrahim Akbaş 1
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Yapmamalıydım

Sana cevap yazmamalıydım,
Haydi, yazdım azmamalıydım,
Haydi, azdım kazmamalıydım
Ben bunları yapmamalıydım.

Senin aşkın olmamalıydım,
Sevip şaşkın kalmamalıydım,
Serin taşkın akmamalıydım
Bu yanlışı yapmamalıydım.

Buna razı gelmemeliydim,
Alınyazım dememeliydim,
Yapay yazı sevmemeliydim
Bu yanlışa girmemeliydim.

İbrahim Akbaş
15:02 05.06.2013

İbrahim Akbaş 1
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Yardan selam imiş

Sağanak yağmur yağmış,
Barajlar dolmuş taşmış,
Ben yârimi özledim
Onsuz hayatım kaymış.

Yüze yüze not gelmiş,
Batım bir mektup imiş,
Islanmıştı okudum
Yardan selamım imiş.

Evvela selam etmiş,
Tez gel özledim demiş,
Bir de son satırına
Cevap diye not geçmiş.

    İbrahim Akbaş
 20 05 1989 c.tesi (1)

İbrahim Akbaş 1
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Yardımsever istiyoruz

Fabrikatörse iş verecek,
Rehberse yol gösterecek,
Özürlüye yardım edecek
Bir Yardımsever istiyoruz.

Özürlü hakkı var diyecek,
Varsa hakkı kaybetmeyecek,
Mümkünse değerlendirecek
Bir anayasa istiyoruz.

Özürlüyü hiç üzmeyecek,
Üzen varsa ceza verecek,
Kesinlikle hor görmeyecek
Adil hükümet istiyoruz.

     İbrahim Akbaş
 20.05.1989 Pazar(1)

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yarim Erken Uyurdu

Yârim okey oynamazdı,
Bir üç beşlere kalmazdı,
Sen öğrettin kumralıma
Seni gidi Aşkın Cadı.

Sayende göremiyorum,
Görme yok yazamıyorum,
Aklı fikri sen olmuşsun
Senden nefret ediyorum.

Şamar gelmeden yüzüne,
Yumruk gelmeden gözüne,
Koş git sevdiğimle konuş
Özledim dönsün özüne.

İbrahim Akbaş
03.05.2014 12:25:29

İbrahim Akbaş 1
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Yarim Tandır Başında

Yarim tandır başında,
Gözü ekmek taşında,
Yarim henüz körpecik
On üç on dört yaşında.

Leğene koymuş hamur,
Üstüne yağmış yağmur,
Tandır ıslanmış çökmüş
Enkazı olmuş çamur.

Aksilik yari bulmuş,
Ekmeği hayal olmuş,
Yarim perişan halde
Gözleri yaşla dolmuş.

İbrahim Akbaş
22:58 26.10.2013

İbrahim Akbaş 1
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Yarin Haberi 1

Poyrazdan esti yeller,
Iraktır gurbet eller,
Irmaklar birleşerek
Oluşturuyor seller.

Sabah çarşıya vardım,
Şeker şeftali aldım,
Yârimin haberini
Bacanağımdan aldım.

Haftalık günler yedi,
Yüzüğüm elmas idi,
Bacanağım olursun
Buna emin ol dedi.

İbrahim Akbaş
17 06 1989  C.tesi (2)

İbrahim Akbaş 1
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Yarin Haberi 2

Çeşme başına oturdum,
Suyundan içerken yurdum,
Duymaz olaydım güzelim
Ölüm haberini duydum.

Bundan sonra hey sevgilim,
Tutulacak ağzım dilim,
Bir de sensiz çürüyecek
Benim şu  zavallı elim.

Ölseydim de duymasaydım,
Gözyaşlarımı tutsaydım,
Sana açılan mezarda
Sen değil de ben yatsaydım.

   İbrahim Akbaş
  28 07 1989 cuma (2)

İbrahim Akbaş 1
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Yarla Atışma

+İnsan gezer tozar niçin?
—Gezer tozar eğlenmeye,
+İnsan doğar büyür niçin?
—Doğar büyür evlenmeye,
           *Yalansa söyle sevdiğim.

+Niçin bir kız bir oğlanız?
—Karı koca olmak için,
+Niçin evlenmeye varız?
—Hayattan zevk almak için,
            *Yalansa söyle sevdiğim.

+Niçin bütün kızlar üstün?
—Çünkü kızlar nazlanıyor,
+Niçin garip oğlan suskun?
—Çünkü evlenmek istiyor,
             *Yalansa söyle sevdiğim.

               İbrahim Akbaş
          17 08 1991 C.tesi (1)
Yer: Karanfil Elektrik Mardin

İbrahim Akbaş 1
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Yarla Buluşmak İçin

Sazı aldım elime,
Dokundum tellerine,
Telleri tınladıkça
İlham geldi dilime.

Dedim bir sevdiğim var,
Görünce gözüm parlar,
Kalp atar yürek hoplar
Gözlerim onu arar.

Semaya elleri açtım,
Gittim ona yaklaştım,
Sana aşığım dedim
Dedim ve geri açtım.

Dedi buyur eyvana,
Eyvandaki divana,
Oturalım yan yana,
Sarılayım ben sana.

Dedi seni budala,
Ya avucunu yala,
Ya beni istetmeye
Var git babanı yolla.

Bu habere sevindim,
Gittim babama dedim,
Gidin hemen isteyin
Yoksa vururum dedim.

 İbrahim Akbaş
18 05 1989 perş. (6)

İbrahim Akbaş 1
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Yasak Aşk

Rahat edesin diye ara vermek istedim aşkımıza,
Zorladı yapamadım dayanamadım ayrılığımıza,
Ne olacaksa olsun artık, razıyım alın yazımıza
Gel sevgilim gel devam edelim yasak aşkımıza.

Yeniden yeşersin can verelim ikinci baharımıza,
Kucaklayalım tepmeyelim gelmişken ayağımıza,
Onunla hayat bulduk yeşerdik basalım bağrımıza
Gel sevgilim gel devam edelim yasak aşkımıza.

Uzun zaman oldu çatlayalı bizim ar damarımız,
Sen benim oldun ben de senin kalmadı kaçarımız,
Bu dünyada aşkımızdır artık yoğumuzla varımız
Gel sevgilim gel beş kuruşa inmişken ayarımız.

İbrahim Akbaş
13:56 09.01.2013

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yasemin Seviyor mu acaba ?

Yasemin hem komşu hem akraba,
Okulu bitirmiş ev kızı ben maraba,
Yüreği temiz bakmaz içki şaraba
Seviyorum o da seviyor mu acaba?

Evi yakın kapısı benim kapımda,
Gece gündüz her saniye aklımda,
Meraktayım o ne diyor hakkımda
Seviyorum o da seviyor mu acaba.

İki büyük ablası var sırada,
Ablaları ermemişken murada,
Umutlarım gider gelir arada
Seviyorum o da seviyor mu acaba?

Teklif ettim olmaz dedi abisin,
Çok iyisin sen adamın dibisin,
Benim için koca çınar gibisin
Bu ne demek seviyor mu acaba?

Abi isem neden uzak durmuyor,
Kapımızdan ayağını kesmiyor,
Selam kelamını eksik etmiyor
Anlamadım seviyor mu acaba?

İbrahim Akbaş
19:42 30.06.2013

İbrahim Akbaş 1
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Yaş 42 Yaşlıyım

Nerden çıktın karşıma,
Kim çıkardı başıma,
Yaş kırk iki yaşlıyım
Bakmadım mı yaşıma.

Yaşım geçti yaşlıyım,
Morukların başıyım,
Nereme aşık oldun
Gözler kayık şaşıyım.

Tamam ağırbaşlıyım,
Ak saç karakaşlıyım,
Bunlar hepsi tamam da
Yaş kırk iki yaşlıyım.

İbrahim Akbaş
18.04.2014 20:55

İbrahim Akbaş 1
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Yaşım geçti ben yaşlandım

Otuzundan sonra âşık olmak neyime,
Son vermeliyim ben artık bu aşk deyime,
Yaşım geçti ben yaşlandım saçım ağardı
Yeter artık gelmeliyim kendi kendime.

Otuzu da geçti yaşım oturmalıyım,
Aşkı sevgiyi gençlere bırakmalıyım,
Yaşım geçti ben yaşlandım saçım ağardı
Geçmişte yaşadığımla yetinmeliyim.

Söyleyin dostlarım bana yanlış mıyım ben,
Var mı otuzundan sonra mutluluk gören,
Yaşım geçti ben yaşlandım saçım ağardı
Ne edeyim bilmiyorum var mı bir bilen.

Aşkın yaşı yok diyorlar buna eyvallah,
Aşk sevginin direğidir bilirim vallah,
Yaşım geçti ben yaşlandım saçım ağardı
Yaşım neye müsaitse sen onu ver Allah.

            İbrahim Akbaş
               05 08 2011

İbrahim Akbaş 1
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Yavrularım 1

Faruk yavrum gün gelecek,
Bu senin baban ölecek,
O zaman ne yapacaksın
Sana kim yavrum diyecek.

Gözlerine kim bakacak,
Ellerini kim sıkacak,
Hastalıkta başucunda
Acaba kimler kalacak.

Kapı çalar baban gelmez,
Sana bir şeyler getirmez,
Belki çok beklersin ama
Yavrum baban geri gelmez.

Yazıyorum dinliyorsun,
Dinliyor anlamıyorsun,
Nasıl olsa öleceğim
Allah’ım sizi korusun.

Özgür’üm Faruk Furkan’ım,
Yavrularım benim canım,
Üçünüz de birlik olun
Annenizle yavrularım.

      İbrahim Akbaş
15 07 2006 C.Tesi (1)
Saat:12:50/13:20 arası

İbrahim Akbaş 1
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Yavrularım 2

Yavrularım seviyorum,
Sizin için ölüyorum,
Ben dünyada bu canımı
Size feda ediyorum.

Siz benim ümidimsiniz,
Mal, mülküm servetimsiniz,
Ecel gelir de ölürsem
Kalacak eserimsiniz.

Canlarım sizleri sevdim,
Sizlerle sevgiye erdim,
Sizin için hep uğraştım
Adam olmanızdı, derdim.

Ananızı seviyorum,
Sevgisiyle yaşıyorum,
Benim için bir melektir
Sakın üzmeyin diyorum,

İbrahim Akbaş
21 12 2006 perş.(1)

İbrahim Akbaş 1
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Yazdık çizdik olmadı (bianco)

Günlerce avcılar yoluna abone olmuştuk,
Bir değil iki değil birçok yerde buluştuk,
Kemal Beyin elinde kâğıt kalem hep konuştuk
Yazdık çizdik görev dağılımı yaptık olmadı.

Her şey tamam derken ufak sorunla kalktık,
Yarın için aynı yerde aynı saatte yer ayırttık,
Bir türlü çözüm bulamadık hep yakındık
Yazdık çizdik görev dağılımı yaptık olmadı.

İlk dört ortakla başladık kemal beye teklif ettik,
Kemal bey yokum dedi dört ortakla sözleştik,
Koşuşturma başladı durmadık hep geldik gittik.

Ertesi gün Kemal Bey de ortak geldi aramıza,
Kendisi mali müşavirdi bakacaktı hesabımıza,
Taslak hazırladı aldı hepimizden birer imza
Yazdık çizdik görev dağılımı yaptık olmadı.

İbrahim Akbaş
00:19 14.08.2012

İbrahim Akbaş 1
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Yeminler olsun

Yeminler olsun sana yanlış yapmadım,
Allah şahidimdir seni ihmal etmedim,
İşyerindeydim o esnada zordaydım
Bir sorun vardı onun arkasındaydım.

Sana geç döndüm diye sildin beni,
Beş dakika olsun dinlemedin beni,
Hele bir öğrenseydin olup biteni
Eminim hak verir tebrik ederdin beni.

İbrahim Akbaş
22:13 17.05.2012

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yenibosna

Şirinevler Yenibosna,
Sende huzur karaborsa,
Yaşam dedikleri buysa
Lanet olsun Yenibosna.

Sende huzur bulunmuyor,
Sende dostluk bilinmiyor,
Sende yaşıyorum ama
Eski köy unutulmuyor.

Hem temiz hem bakımlısın,
Sen köyümden çok farklısın,
Eski dertler anıldıkça
Diyorum ki sen haklısın.

Dereyolu su taşıyor,
Kaldırımları aşıyor,
Yoldan geçen insanları
Canlarından bezdiriyor.

      İbrahim Akbaş
09 02 2006 perş. Saat:01.03
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Yeşil Gözlü Papatyam

Gözlerini gözler durur gözlerim,
Görmeyince ağlar sızlar özlerim,
Ağladıkça ciğerimi közlerim
Bahar gözlüm neredesin gel yarim.

Gözlerinde yeşil çimen yapraklar,
Sözlerinde huzur dolu anlamlar,
Yeşil göz beyaz ten sarılı saçlar
Hayalimi süsler NUR gibi parlar.

Dünyalara bedel bir tek gülüşün,
Ömre bedel yanağızdan öpüşün,
Acep nedir bu konuda görüşün
Hemen verme cevabını az düşün.

Papatyadan örnek alınmış şeklin,
Yeşil göz sarı saç beyazdır tenin,
Pamuk el nurlu yüz incecik belin
Viran etti halim görmeye gelin.

İbrahim Akbaş
10:09 05.07.2015
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Yeter artık varma üstüme

Tanımadın göremedin gerçek seveni,
Çamur attın rezil diye duyurdun beni,
İsmin batsın defterimden sildim seni
Yeter artık yeter kansız varma üstüme.

Hatırlarsan dar gününde akıl verendim,
Aşkın için bedenimi ayağına serendim,
Değmezmişsin hamd olsun ki öğrendim
Yeter artık yeter kansız varma üstüme.

İçin başka dışın başka maske takmışsın,
Nice temiz hayalleri yalanlarla yıkmışsın,
Yanlıştasın yanlış yere kazığını çakmışsın
Yeter artık yeter kansız varma üstüme.

İbrahim Akbaş
22:05 05.09.2013
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Yeter ki vazgeçme

Dilenci de ben olayım,
Kapı kapı dolaşayım,
Ben karnını doyurayım
Yeter ki vazgeçme benden.

Köle ol de ben olayım,
Kapında nöbet tutayım,
Emrine sadık kalayım
Yeter ki vazgeçme benden.

Hizmetçi ol de olayım,
Diz çöküp sana bakayım,
Ölüme dek yanındayım
Yeter ki vazgeçme benden.

İbrahim Akbaş
24 05 2006 Çarş (1)
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Yıl Dönümü

Yıl dönümün kutlu olsun,
Yüzün gülsün hep şen olsun,
Seni seviyorum aşkım
Bu sevgimiz daim olsun.

Nice yıl dönümler gelsin,
Gelsin gönüller eğlensin,
Evlendiğimiz gün gibi
Kalplerimiz neşelensin.

On dört yıldır beraberiz,
Bizler bizi çok severiz,
Yeni evli çiftler gibi
Biz bize canız ciğeriz.

İbrahim Akbaş
07 01 2007 Pazar(1)
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Yılın son günü

Bu gün otuz bir aralık yani yılın son günü,
Dilerim yeni yıl huzur getirir aratmaz dünü,
Barış savaşı yener kardeşlik gösterir yüzünü
Bu gün eski yılın sonu yarın yeni yılın ilk günü.

İyi kötü acı tatlı bir yılı daha geride bıraktık,
Bazen güldük bazen ağladık bazen yakındık,
Yeni yılı umut ettik talih dedik bilet aldık
Yeni yılda mutluluklar bizim olsun arkadaşlar.

                                         İbrahim Akbaş
                                           31 12 2011

İbrahim Akbaş 1

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yoksa Bayram mıydı ?

Mezarlıklar dolup taşmadı,
Kalabalık eski sınırı aşmadı,
Dargınlar küs kaldı barışmadı
Yoksa bayram mıydı bu gün

Bu gün de sıradan bir gün,
Sabah öğle akşam üç öğün,
Değişen olmadı aynı dün
Yoksa bayram mıydı bu gün.

Gelen giden değişmedi,
Farklı bir şey gelişmedi,
Müjdeli haber yetişmedi
Yoksa bayram mıydı bu gün.

Gülmedi ağlayan gözler,
Buluşmadı seven kalpler,
koku saçmadı çiçekler
Yoksa bayram mıydı bu gün..

               İbrahim Akbaş
16 11 2010 (1) Salı Rmzn Byrm 1.gün
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Yoksulluk

Sen yiğidi öldürürsün,
Dişlerini söktürürsün,
Hayatını söndürürsün
Ah yoksulluk vah yoksulluk.

Kral’ı tahttan atarsın,
Halka maskara yaparsın,
Anasını ağlatırsın
Ah yoksulluk vah yoksulluk.

Geldikçe tam geliyorsun,
Çoluk çocuk demiyorsun,
Her tarafı yakıyorsun
Ah yoksulluk vah yoksulluk.

İbrahim Akbaş
05 06 2006 (1) P.tesi
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Yolum Zilim

Eski köyde yaşıyordum,
Şarkı türkü bilmiyordum,
Bildiğim şey yolum zilim
Başka bir şey bilmiyordum.

Yolum zilim yolum zilim,
Seninle açıldı dilim,
Sana geri dönebilsem
Yoluna sererim kilim.

Care kanye care hevdık,
Sende ne günler geçirdik,
O günleri çok özledim
Seni kimlere bıraktık.

İbrahim Akbaş
22 12 2006 Cuma (1)
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Yoruldum usandım

İnsanların arkasından koşmaktan,
Saatlerce nasihat verip uyarmaktan,
Yaptıkları yanlışlardan alıkoymaktan
Yoruldum usandım tükendim artık.

Ona buna herkese akıl vermekten,
Hak etmeyen insanları sevmekten,
Sevdiğim kişiden aldığım hakaretten
Yoruldum usandım tükendim artık.

İkiyüzlü nankör insanları görmekten,
Görmemek için araya duvar örmekten,
Hatalarını görmezden gelip örtmekten
Yoruldum usandım tükendim artık.

Ben de kulum et kemikten bir insanım,
Benim de yanar yüreğim donar kanım,
Demir çelikten değil ki acımasın canım
Yoruldum usandım tükendim artık.

İbrahim Akbaş
11:21 14.05.2013
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Yüce Allah

Yüce Allah eşit yaratmış her kulu,
Ama eşit vermemiş mülk para pulu,
Dengeyi sağlayabilmemiz için de
Zekâ verip tarif etmiş doğru yolu.

Allah birdir benzeri rakibi yoktur,
Hâşâ karşı koyacak kimsede yoktur,
Yüce Rab nasıl yaratmışsa yaratmış
Buna engel olacak Kuvvet yoktur.

      İbrahim Akbaş
 29.07.1989 C.tesi(2)
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Yüreğin gibi şansın olsa

Yüreğin gibi şansın olsa dağı taşı aşarsın,
Geçmişi siler yeniden yaşamaya başlarsın,
Mutluluk diyarında coşar nehir gibi taşarsın
Zekan yanıltmaz beni paşa paşa yaşarsın.

Bayan demek az gelir on erkeğe bedelsin,
Yüreğin ter temiz yardım etmeyi seversin,
Dostlarını yüceltirsin ekmeğini bölersin
Yüreğin gibi şansın olsa dağı taşı delersin.

Rakibin olsa bayan değil kesinlikle erkektir,
Bu da güçlüsün bileğin bükülmez demektir,
Seni başarılı kılan sendeki azimdir emektir
Yüreğin gibi şansın olsa bil ki baban felektir.

 İbrahim Akbaş
16:36 18.01.2012
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Yürü Eşeğim

Üzerimde yeşil kazak,
Kazağımda sarı zikzak,
Yürü eşeğim sen yürü
Daha yolumuz çok uzak.

Dayan eşeğim sen dayan,
Yara yetişemem yayan,
Buracıkta kalırım ben
Eğer beni taşımazsan.

Önümüzde yüksek dağlar,
Geniş dere düz ovalar,
Yorulma yürü eşeğim
Daha uzun yolumuz var.

       İbrahim Akbaş
     09.06.1990c.tesi(1)
Yaz. Yer: Burak Muhasebe

        MARDİN
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Zalim Dünya

Geceleri uykum kaçar,
Ruhum hayallere dalar,
Hayalin güzel yerinde
Kâbus gelir beni sarar.

Şimdi çıkmaz sokaktayım,
Daracık bir dünyadayım,
Bir ton kurşun yemiş gibi
Acil hasta komadayım.

Zalim dünya vurdu beni,
Sağken giydirdi kefeni,
Suçum nedir bilmiyorum
Tutsak etti şu bedeni.

Ne olacak benim sonum,
Yolda kaldım hani yolum,
Zalim dünya vurdu beni
Kırıldı kanadım kolum.

İbrahim Akbaş
11 01 2007 Perşembe.(1)
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Zalimin kızı

Yârim ayrıldı benden,
Neden oldu bu neden,
Gece gündüz ağladım
Hiç aralık vermeden..

Bana kem gözle baktı,
Beni yalnız bıraktı,
Ah o zalimin kızı
Beni aşkıyla yaktı.

Yar deyip geçmeyiniz,
Görmeden seçmeyiniz,
Ben kızların derdinden
Yandım siz yanmayınız.

 İbrahim Akbaş
15.05.1989 P.tesi (4)
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Zavallılar

Herkes gülerken gözleri ağlayanlar,
Yatakta değil de toprakta yatanlar,
Cehennem azabındaymış gibi yananlar
Zavallı çaresiz insanlardır bunlar.

Camilerde eli açık dilenenler,
Yırtık libaslarına yama dikenler,
Aylığı üç yüz lirayla geçinenler
Zavallılara zindan olmuş gündüzler.

Eli açık yardıma muhtaç olanlar,
Dertliyse devasını bulamayanlar,
Özürlü olup ta çalışamayanlar
Zavallı çaresiz insanlardır bunlar.

Mal mülk ve çocuklarını terk edenler,
Çaresizlikten çöle göçüp gidenler,
Bir gün bile gözleri gülemeyenler
Zavallılara zindan olmuş gündüzler.

                              İbrahim Akbaş
                           19 09 1989 salı (1)
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Zekeriya Çelebi

Aylar önce Zekeriya bizden biri olmuştu,
Aramıza katılmış baş köşeye oturmuştu,
Efendiliğini dürüstlüğünü hep korumuştu
Zamanı gelmiş aramızdan Cezayir'e uçmuştu.

Aradan zaman geçti Cezayir'den geri döndü,
Namusluydu bazı sorunlardan başı döndü,
Nankör değildi geldi bizi arkadaşları gördü
O yokken bile arkadaşlarımız onu hep övdü.

Cezayir'deyken bile arada bir bizi arıyordu,
Zekeriya abi nankör değil kendini biliyordu,
Dedikodu yapanlardan kendini koruyordu
Adam gibi adamdı o kendini iyi taşıyordu.

İbrahim Akbaş
05 01 2012-10:39
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Zengine kaçan kız

Gözlerinin rengine,
Kirpiklerin teline,
Hani âşık olmuştum
Neden kaçtın zengine.

Zengine kaçacaksın,
İçimi yakacaksın,
Haktan dileğim olsun
Bir gün dul kalacaksın.

Verilen sözden dönen,
Bana nankörlük eden,
Ömür boyu dul kalsın
Benim halime gülen.

           İbrahim Akbaş
       19 07 1989çar.(1)
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Zonguldak grizu patlaması

Soğuk bir kar gününde yine bir dehşet,
Zonguldak Grizu faciası olmuş manşet,
Ortaya çıkmış kör olasıca siyah poşet
Allah’ım ölenlere güzel cenneti bahşet.

Altı yüz otuz metrelik yerin dibinde,
Madenci çalışır kefeni her an elinde,
Ne yapsın yoksulluğun gözü kör olsun
Herkes bir lokma ekmeğinin peşinde.

Yıllardır bitmiyor lanet grizu patlaması,
Dinmiyor gözü yaşlı anaların ağlaması,
Maden Taşkömürü cani seni yüz karası
Yüz karası da maalesef ekmek parası.

Ey Karadeniz bölgesi ey Zonguldak,
Yerin dibine batsın kurduğun tuzak,
Onlar işçi emekçi günahsız madenci
İnsafa gel uzak dur yakalarını bırak.

İbrahim Akbaş
08 01 2013

İbrahim Akbaş 1
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