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Yahya Akbulut (Yahya Akbulut)
06.03.1957 yılında Bulgaristan’ın Silistre ili Aydoğdu (İskra)   köyünde
doğdu. İlk ve orta okul eğitimini doğduğu köyde, Liseyi merkez şehri
Silistre’de tamamladı. Daha öğrenciliği yıllarında şiir sevgisinin tutsağı oldu.
Bu sevgi onu yazmaya, yorumlamaya değil, ünlü klasikleri okumaya
yönlendirdi...
               1989 yılında zorunlu göç uygulaması sonucu ailesiyle birlikte
Çorlu’ya demir attı. Yine yazmak yerine ruhsal gereksinimini beslemek için
okumaya devam etti.
Şiir bahçesinde yoğun çalışmalarına 1998’lerde başladı...
                      Olgun ve özgün şiirleriyle, bir de çok ıslak Türkçe’siyle oldu
katılımı. Şiirlerinin bir bölümünü ancak  Eylül 2002’de kitaplaştırdı... Aynı
zamanda farklı bir iş yaptı. Aile fertlerinden söz edip kitabını ve şiirlerini ithaf
etmek yerine küçük kızı Aysel Akbulut’un şiirlerine de yer verdi.
                             Yer yer kapalılığa rağmen özgür bir söyleyişi, çekici bir
sıcaklığı, ruhsal etkileyiciliği var şiirlerin. (Hüseyin R. Güler / Komşunun
Şiirlerine Övgü ve Yergi  - Tuna Dergisi, Sayı 73-74 Nisan 2003 / İstanbul)
“ACILARIN GİRDABINDA” adını verdiği bu ilk güldeste şiirde konu, bütünlük
ve imgelemeler ekseninde tepkisel yorumlara vesile olmuşsa da, göç şiirin
olgun ve özgün örneği olarak değerlendirildi.
                          “ ZAMANA YENİLİRKEN ” adlı ikinci güldestesini Nisan 2004
yılında kitaplaştırdı. Konu, içerik, süsleme ve biçim açısından ilkinin çok daha
olgunu, daha etkeni, rötuşu bol ve duygulanmaların ürünü. Bir bütün olarak
yapıtın oluşturduğu ZAMAN + YAŞAM + İNSAN üçgeninde umut ve
umutsuzluk, sevgi ve sevgisizlik, düşler ve gerçekler, kader ve keder, güven
ve güvensizlik sularında kürek çeken Yahya Akbulut’u buluyor insan.
Sembolizme özgü aşırı süslemelerle yer yer  “Sanat sanat içindir” ilkesine
yeşil ışık yakıldığını düşündürüyor... (Şair-Yazar-Araştırmacı  Mehmet Çavuş /
İstanbul  - “ Yahya Akbulut’un Şiir Dünyası  “ – s. 3)
                         Zamanı işlemeyen şair, hemen hemen yok gibi sanırım.
Ama bir kitabın tüm şiirlerinde onun çeşitli kesitlerini konu eden şiir kitabı
çok sayıda olmasa gerek. Şair, insanı ve yaşamı tümüyle ele alan şiirlerinde,
yaşamın gerçeği olarak gördüğü zaman için bakın ne diyor; “Zamana yenildik
ve anladık / Doğum, yaşam ve ölüm / İdam sehpası kadar gerçek / Cellada
ne gerek / Tek şansımız var... Ölümü ertelemek...” Dizelerdeki çarpıcılık,
ürküntülü bir gerçeği hepimizin düşündüğü, ama belki de söylemeye dilimiz
varmadığı bir olguyu tüm yalınlığı ile sergiliyor...İnsanın zamanla
boğuşmasında acıları, hüzünleri, sevinçleri, aşkları, umutları, kazandıkları,
kaybettikleri aktarılmış. Bu aktarılış duygusal bir yumağın çözülüşü adeta.
İnsanı, zamanın geçmiş boyutuna götüren yaşam karelerinde şairin aşırı
duygusal yönü, dünü ve bu günü kaynaşmış birbirine...” Demir attık
durulmayan sulara / Cehennem çizgisinde tükenmeden gücümüz / Karargah
kurduk... / Yıktığımız tabulara... Yenik düştük!
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Şair Özlem Ağırgan / “Zamanı Durdurup Kitabına Aktaran şair Yahya Akbulut
“–  “Ozan Ağacı” Dergisi, Sayı 43 / Ekim 2004 / Edirne
                “ BİR SİHİRDİ O... “ adlı kitabına aldığı şiirler,  çağrışımsal
birikimlerle birlikte çağdaşlaşmanın damgasını taşıyor; şiirle manzumenin,
açıklıkla kapalılığın ne denli mesafeleştiğini, karşıtlaşmış olduklarını
gösteriyor. Y.Akbulut, şiirde arılığa, biçim ve içerik yeniliklerine, özgünlüğe
tutkun ve “kapalılığı” seven bir şair. Bu tür şiirin harcı  betimleme, benzetme,
açık ve kapalı iğretileme, simgeleme ve yerli-yersiz söz oyunlarıdır. Onun için
şiir, duygu sanatı olduğu kadar da söz sanatıdır. Betimleme, bir objenin
kendine özgü belirtilerini, söz veya yazıda kullanılan sıfatlarla belirtme özelliği
olduğuna göre, Yahya’nın eğilimi çok renklilikten yana olmuştur. Yer yer
nesnenin doğallığını aşan sıfatlara da gidilmiştir...
                     Aynı zamanda modern serbest vezinle olduğu gibi heceli şiirde
de dili, uyakları ve duygu denkliğiyle öğretici oluyor. Üçüncü kitabında da
doğruyu, güzeli, kalıcı olanı şiirleştirmeye özen göstermiştir... Yahya
Akbulut’un “Bir Sihirdi O... güzelliğin fotoğrafı, resme geçirilemeyen
duyguların ve büyünün simgesidir...        (Şair –Yazar - Araştırmacı  Mehmet
Çavuş /  İstanbul -  “ Bir Sihirdi O...” ’nun Düşündürdükleri  “ – s. 3)
Türkiye’mizin bir çok yörelerinde ve yurt dışında (Bulgaristan, Yunanistan)
gazete, dergi ve antolojilerde şiirleri yayımlanmaktadır. Yahya Akbulut Çorlu
Yazarlar Topluluğunun kurucu ve Yönetim kurulu üyesidir. Evli ve inşaat
sektöründe yönetici olarak çalışmaktadır.

İLETİŞİM:

Şeyhsinan  mah. Eski Tekirdağ cad. 78
Çorlu /Tekirdağ

Web sitesi: yahyaakbulut.com
E-mail;  info@yahyaakbulut.com
               yahyaakbulut57mynet.com

Eserleri:

Acıların Girdabında  -  Şiirler  2002 / Ay Yayınları
Zamana Yenilirken   -  Şiirler 2004 / Ay Yayınları
Bir Sihirdi O...           -  Şiirler 2005 / Ay Yayınları
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&&& Affet

gidiyorum...
bu vefasız şehirden
esaretim senden,
sevginden...
vazgeçiyorum!
sevgiden değil –
                sevmekten...
                              senden!
atıyorum yüreğimden,
gözlerimden / yanan alevleri,
sevginin büyüklüğünden
.............................kaçıyorum.
korkudan değil...
.................saygımdan...
sevemediğimden!

                                     05.05.2002 / Çorlu
                                     “Acıların Girdabında”

Yahya Akbulut
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&&& Alev Gibi Diyarlarda

kabuk bağlar acılarımız
erken ölümden / korkudan,
ki burukluğudur bizi
....................kendimizce yoran...
zedelenir onurumuz
umut yükünden arınırken,
zamansız düşer gücümüz
acılara kırılgan.

beden gücümüz kavrulur
............................sımsıcak yürekte
içimizdeki yükselen seslerde,
burukluğu yıkarken
..................erdemin şiddetini,
sırtımdan vurulan o zavallı ben
bir de sen...
...........alev gibiyiz diyarlarda
erken ölümden korkmadan
bizi yangınlara götüren...

Yahya Akbulut
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&&& Asrımın Yol Haritası

ahtapotlar çekiştirir durur
...................şahlanmış gemimizi
vahşi çığlıklar atılır sahillerde
karanlık kıyılarda atam
..............buluyoruz kendimizi
limanlar duman / siyah bulut kokan.

buraya kadardı atam
...........................düşmanın kini
buraya kadardır telaşı ecdadın,
cebimdeki defterim
 ................asrımın yol haritası
senden emanet aldığım...

bir tezlik seziyorum gidişinde
rüzgarın yaladığında  tenimi,
güneşi bile gölgeleyen bakışlarında
yanında buluyorum kendimi.

yüreğim atam...
sana kendi ellerimle emanet
bedenim...ölüp giden mücahit
yıkılmam / yeniden doğarım
zaten bu yürek sana ait!

                                    25.01.2005

Yahya Akbulut
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&&& Aş(ı)  k

kalbini söker hıncında
parçalanırken umutlarında
direnci.
dayanılmaz o acı...
yükselirken yangınlar
.....................yaralı yüreğinde,
hasret yakar içini,
sevgisizliğedir isyanı
yalnız kalmanın acayip biçimi...

en kısa ömür hızıyla sevmek ister,
elemine ilk ve yalnız son defa,
ölümüne sevmek,
kaderin kıyısında savaşan
bir korsan gibi.
düşlediği hayali kumsalda
zamansız aşkı biter
ve ölmek ister...
ölümü bile göze alan
aşık bir kadın gibi.

Yahya Akbulut
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&&& Avrasya Yakamozu

Anadolu toprağının Trakya kumaşı
Gözlerimin pırıltısında
Katmer, katmer...
Boğazın sıcaklığına dokunduğumda
Marmara adımlarımın altında
Ve Karadeniz’in suları,
Eşsiz endamı karışırken
Can damarlarına...

Ah, İstanbul!
Sen / yeni doğan bir Nova
..............................yıldızı gibisin,
Adımlarken kırk beşimde
.....................Kainatın merdivenlerini,
Sen / bir Avrasya yakamozu
Ve çözülmez bir bilmecesin...
Güzelliğinin tılsımı
Boğazın sularında gizli.

Yahya Akbulut
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&&& Aydoğdu

gözlerimin rengini dokudum
sokağına...taşına
yarınki gidişimde
............hüzünlü değilim,
karanlığa saldırır,
ümitsizce çırpınsam da...
toprağına sarılıp özlemin
adresindeyim.
yokluğunla yaşamak
...................ecelim olsa da...
her zaman olduğu gibi
sen benimsin!
gidişimde son vedalar,
.........................derin uykuda...
uzaklarda - hasretim,
umutlarımda - kaderimsin! ..

                          30.10.2002 / Çorlu
                          “Zamana Yenilirken”

Yahya Akbulut
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&&& Bensiz Olsun

uzaklardan gelen telefonda sesin,
delip geçti rüzgar gibi
..................yüreğimin sahillerini.
durulmuş suların öfkesi
hala kulaklarımda.
karanlık bu gece
...................yüzümün ifadesi,
yağmurlu bulutlar çökmüş
sanki üzerime fırtına öncesi.

kapattım kapılarımı
................yüreğimin sesine
bu gece...
saatlerce dolaştım
senden kalan acılarımı.
söküp attım kalbimden
....................çaldığın o yıllarımı,
bir ömür bekledim
................kapattığın yollarını
silemedim hala yüreğimden
günahlarını...

başkası var artık
..............hayatımın izlerinde
arkamda sevginin meyveleri
yürüdüğüm yeni yollar var
göz göze birlikte...
açılırım yazda, kışta, rüzgarda
yelkenlerim hep tetikte.
ihanetin korkusu
..............yabancıdır yüreğimde
adam gibi sevdiğimde.

mevsimlerin güzelliği eksiktir
sevdiğimin yüzünde,
elleri nasır tutmuş ellerimde
gözleri bir güneş
..................en efkarlı günlerimde
kalbi bir melek yıllarımı süsleyen
bir cennet, kalbimin derinliklerinde...

işte aynı sokak, aynı durak
geliyorsun yıllar sonra umutlarla,
ilk bahar okunuyor yaşlı
...............................gözlerinde
aynı çiçek, aynı demet
benim değil, senin ellerinde.

dur!  yaklaşma sakın!
penceremden gözlediğim
.......................o durak -  senin
çok sevmiş beni
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özlemiş sensizliğin sohbetini.

işte o durak, aynı sokak
ellerinde bir demet çiçek – senin!
güzel sözler senin...
.....................hepsi senin!
yalan gözler senin
.....................senin olsun!
bu gün vedalarım sensiz...
yüreğinde fırtınalar;
bensiz olsun! ..

Yahya Akbulut
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&&& Bırak Yıkansın Kederlerim

yağmurlar yağdırmıştım...
kovalarken fırtınalar
nemli havasını ıslak gönlümün,
merhamet dilemiştim sevgiliden
türkülerin diliyle
dalarken sonsuzluğa düşüncelerim...

ardından bırakılan / umut kokan
izlerinle yetindim
susuz kalan toprak gibiyim...
kKırıp geçen tufana, bir şafak vakti
zalimce yenildim!

bir çileydi sevmek / kudretsiz,
yenik ve titrek
boşuna harcadığım yıllar,
açıkta kalan keder
cehennem çizgisine hükmeder...

mutsuzluk olacaksa  oralarda adı,
akıyorken yokluğun ömrüme
ince ince,
küllenmiş ve ıslak kalacaksa tadı
kurarken köprüleri cehennem çizgisinde,
bırak... yıkansın kederlerim...
kurumuş bir nehrin
ölümsüzlük türküsünde.

                                     23.06.2004 / Çorlu
                                     “Bir Sihirdi O...”

Yahya Akbulut
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&&& Biliyorum Can

yoruldum can...
at gibi koşarken
havalı düşlerin peşinden!

sıkıldım can...
yüreğimdeki öfkelerime
zamanında yetişemediğimden!

usandım can...
ecelin ensemde dolaşırken
soğuk kalleşliğinden!

biliyorum can...
ne tadı kaldı, ne tuzu bedenin...
yanlış yörüngelerde dolaşırken!

                                06.05.2005

Yahya Akbulut
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&&& Bilmem...Belki...

varsa, yoksa yurdumun insanı...
anlının terini yüreğinle kurutan
hiç gözünü kırpmadan,
....................dişinden / tırnağından
süre giden sistemin,
yüzlerce yolcu merhumun
.........................borcunu anmadan
kefenini bile kendi cebinden alan...

varsa, yoksa yurdumun insanı...
burnunda toprak kokusu
elleri nasır,
gülümseyen yüzünde
......................her belaya sitem var.
yatakta kıvranırken yorgun
....................argın rejim müptelası
ciğerini okşarken / keyiften
nikotin belası...
avucunda düşlerken kahpe dünyayı,
bedelden yudumlar sabahın köründe
yumuşak / kadınsı parmaklarının
arasında ıhlamur çayını.

varsa, yoksa yurdumun insanı...
alaca karanlığa karışan sabahları
berber Ahmet dükkanından,
ışığı kızaran gaz lambası
havadisler de...o yetmişlerde cabası,
hayret...
yerli yerinde her günün havası!
macar Ahmet gecikmiş
yokuşunu tırmanırken sokakların,
beyazlar içinde modern pardösü,
mis gibi çenesi
endamı...köylü ötesi!

varsa, yoksa yurdumun insanı...
at arabasında küçük Mustafa
inanılır gibi değil belki,
...................ancak gelir mi insafa
dediği dedik sulanmış şakasında
cezası mı...var elbet;
tatlıcı dükkanından  özel ikram
gıcı'dan olacak anam...
buzlu...soğuk / sarı bir limonata.

varsa, yoksa...bir kahraman var
belki benim gönlümde
.................... yazamadığım,
varsa yoksa...
düşmandır belki  yüreğimde
.............................daha az sevdiğim,
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varsa, yoksa...
savaşçı var belki, tellerine
..............................dokunamadığım,
varsa, yoksa...
belki ben ortasındayım
özlediğim memleket insanımın,
belki onlarım...
..........belki oradayım...
....................bilmem...
belki! ..
                                 03.07.2004 / Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& Bir de Çelik Yürek...İnadına

bir başka yanıyor yüreğimde
alevlenen ateş korları
..................................her gece
cebimde eksik bazen ekmek parası
üzgünler alemin bir parçası
zeytin, peynir aslında
.......................gönlümün yarası
her yolculuğumun akşamında
sıcak çorba soframda
çok özlediğim...

tatlı yorgunluğun gizemi üzerimde
akşamdan kalan nimet kırıntıları
.................................üzgün soframda
hasret şarkıları
                değirmeninim çarkında
moralleri yıkan...masum ve çekici,
belki gidici...

canlı heykel kapımın eşiğinde
yansımış biçimsiz gölgeme,
gözlerim dalmış odanın boşluğuna
o cüppesiz hakem...sevemediğim,
kesilen sayısız cezalar hesabıma
hakkın gücü terk etmiş
sanki beni...inadına...

ayaklarımda dolaşan umut tacirlerim,
masum ve günahsız isyanlarım
boğazımda düğümlenen
....................sevgi kelimeleri
zamana mahkûm
içimde alevlenen ateş korları
sevmediğim.

rahat bir nefes...bir tebessüm
dudaklarımın ucundan süzülen.
gönlümün bucaksız derinliklerinde
......................................zeytin, peynir
ve bir baş soğan...
ve aynı nakarat yorgun akşamlarımda
sevemediğim...

sultanımın yüzünde o anlamlı bakışlar
etrafıma yayılan sevginin kudreti
ve o gülen gözler,
..................derinliğinde gizli nefreti
mekanıma yansıyan yoksulluğun
.........................................ayrıntıları,
akşamdan kalan nimet kırıntıları
soframda bir başka bu gece...
bir de çelik yürek inadına
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her gece.

Yahya Akbulut
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&&& Bir Defa...Haklı

ve sonra... bu gün...
...................bizim kefenlerimiz
kurbanlık olacaksa bu saatte
bir defa kazanmış olacaksın,
............. bin defa haklı...kanaatte
ne zamana kadar...
....................kendine sormalısın,
başka bir kurban...bulacak mısın!

Yahya Akbulut
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&&& Bir Dost

(şair-yazar L. Karagöz’e...)

bir dost...yüreği yanardağ
az şekerli kahvesi,
zincirimin ayar halkası...
ovalarda kalesidir kalemi,
lisanıdır...taşıdığı not defteri

limanların yakından dostu
.............................haşır-neşir
yeminlerin onuruyla dertleşir
sebep mi...tahmin yok,
olmalı mı...yok sayılır,
hecelerin sırlarına
.................yarım asır bayılır...

önce güneşi arar
....................yorgun gözleri
sonra bakışları konuşur,
örselenir içindeki tutkular
umutlara süzülür.

dokuz doğurur kalemi
........................elemine her bahar.
dalga dalga şiirlerde, öykülerde
savrulur manzaralar
“ doğru çengel ”* -
............buz keser o rüzgar
teselliye gebe harcadığı yıllar.

yaşamın doruğunda kifayetsiz
...............alevlendi şafaklar
aydınlığın derinliğine
..................kanat çırpmış
yüzündeki kırışıklar...
susturulduğu rumeli
......................ecdat diyarından
geldi / geçiyor şair ruhu
bu dünyadan.

sönmez asla bendinde
..............ihtişamın sevgi közleri,
vatanında şimdi...mutlu adam
açık gitmeyecek gözleri.
kelebekler*,  güvercinler*
tüm canlılar
........yumuşatır yüreğini,
kızıl hayaletin soysuz rejimi
bükemedi bileğini,
derinlerden açtı
.................. inci gibi temiz yüreğini...
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odasında bir kalem ve not defteri
aklıma takılan... “ yaprak dökümü...”*
şiir seferleri!

* “Doğru çengel “   –     fabllar - 1998
* “Kon kon kelebek”' – çocuk şiirleri - 1990
* “Ak güvercin “ –         çocuk şiirleri - 1993
* “Yaprak dökümü ” -    şiirler 1999

Yahya Akbulut
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&&& Bir Gün Bensiz

BİR GÜN BENSİZ

hainliğin zincirleri
boğazladığında bedenimi
geçmişime taşırım
..................yüreğimin sesini,
nefretin bile bükemediği
.....................bileği öperim
onurumu hatırladıkça.

paylaşırım yüreğimde
.................dinmeyen fırtınaları,
ayak izlerimin damga vurduğu
dikenli yolları,
köklerimin uzandığı
dallarımın
...............ağlar ördüğü,
geçmişimin temel taşlarını
ellerimle sökerim!

en huzurlu anlarımda
mum ışığının aydınlattığı,
soframın nimetlerine
...............dokunmadan önce,
saatlerce  koşarak
................oraları dolaşırım.
yangınlara...fırtınalara ekerim
..................geçmişin tohumlarını,
hiç gözümü kırpmadan
yaralara tuz basarım!

ufuklara dokunur,
................umutlardan içerim
acıları tanırım, sevdaları
bilirim,
yaşlılardan dinlerim
...................hayat öykülerini...
yoksulları severim!
nasihat...ekmeğim benim
...............hep doymadan giderim
para pula bakmadan
hep elimle iterim.

biliyorum / bir gün
...........gündüzler / geceler,
..............................mevsimler
sonun...başlangıcı olacak,
güneş bir başka doğacak
umutlarım yorgun,
             hayaller bitecek...
hayat bensiz devam edecek!
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Yahya Akbulut
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&&& Bir Ömür Yetmez

susuzluktan alevlenmiş
.....................göz bebeklerin.
heyecanlı bakışların altında
simsiyah, kömür rengi kirpiklerin
mum gibi erirsin karşısında.

alevlenir kalbin, küllerinden
aşk doğar
bir o kadar katmerli
...................ıstıraplar çekilmez!
bertaraf  olur hisler, nice ihtiraslar.
doyasıya  sevmek için
tek bir ömür yetmez! ..

Yahya Akbulut
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&&& Bir Sihirdi o...

ters yönde ömrümün
...................diğer yokuşundayım,
ters yönde ömrün
...................en uğursuz kıyılarında
kim bilir hangi yağmurdan kalan
bir çiğ damlasıyım,
kurumuş bir ırmağın
.....................unutulmuş yatağında...

önceden bir sihirdi o... Yok oldu...
bir ışıktı...geldi / gitti...söndü!

oysa, sana ebediyen esir gelmiştim
gerilimden yüreğinin hafifliğini
özlemiştim,
beyhude serinliğini.
sinsice güneşin özenle yaktığı,
şakaklarında sakladığı...yanık
.......................lekelerine özenmiştim,
yüzündeki sımsıcak kışları sevmiştim
buharlı camlarımda
nemli havasını kırık gülüşlerinin
ıslak dudaklarında...

bir sihirdi o...yok oldu...
bir ışıktı...geldi / gitti...söndü!

                                  23.10.2004 / Çorlu
                                  “Bir Sihirdi O...”

Yahya Akbulut
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&&& Bir Şair

sonbaharın serinliğinde
.............inceden yağan yağmur
içine akar şairin...
.................bir ırmak gibi
yüreği toprak olur
ve topraktan alır gücünü
kaleminin ucunda
yağmur kokusu.

güneşi arar ala gözleri
...........büküldüğünde boynu
umut yatar kırık kalbin içinde
bir mum yakar üşüdüğünde
...............her ağacın gölgesine
alevlenir sayfalarda ocakları...

yaşamı şairin kitaplara takılı
belki  biraz da sıkıcı
kin kusarken düşman namluları
ve bencil kalem düşmanları
okyanusun demi...
............................aşkların tadı
bir bıçak yarası kadar acı
ve hava kadar mübarek
............................isyanında
şairin yaşama inancı.

Yahya Akbulut
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&&& Bir Yengi İçimde

her uçurumda ansızın / tükenir
........................saldırgan gücüm.
çehrem zamanla sessizliğe bürünür
renklerin dansından
................sonsuzluk dökülür
kısılır avazın yasından sesim
günlerce ifadesiz çırpınır yüzüm.
serin sularda dinlenirken hatlarım
sütun gibi çayırlarda sırıtır
...................................kabahatlerim...

naçiz buluyorum biraz
.............................var olan sevinçlerimi,
denizin severken sularda mavisini.
bir yengi içimde
................karanlığın yarattığı,
ahengidir özlemimde odanın sıcaklığı
ve aydınlık kadar hür
sabrım büyür...
sevilir mi bilemem böyle bir yürek
yumuşak ve kedersiz
gülümseyen / terk edilmiş
.......................bir resim gibi
kimsesiz!

hep uzaklardan gelirmiş
dudak dudağa kenetli
..........................merhamet ve sevgi,
belki çocuksu bir avuntu benim ki? ..
ya ben olurum celladı çilenin
.........................sönmeden nefesim
veya sevgiye demir atmış hevesi
ourum herkesin!

                           17.02.2003 / Çorlu
                            “Zamana Yenilirken”

Yahya Akbulut
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&&& Borcum Baki

toprağında yıkanmış
umutlarımın gülümseyen renkleri
içimdeki ihtiras
...............zorluyorken yalnızlığımı
damlası yağmurun
..............ekmeğim / suyum
ve ıslak...
parmaklarımın arasında
dökülen saçlarım,
ak tellerinden  mutluyum.

riya değil,
.........düşler kadar gerçek
suskunluğunda
..........................her akışı nehrin.
ovasında çıplak bir tarla seçtim,
ne imdat sesi / ne de...
yaklaşan kıyılar,
alev topu / kaygısız güneşti
yüreğimdeki patlamalar.
tuvalinde / rüya gibi  resmin
en güçlü darbeler,
................nostaljik çizgiler,
başı boş fikirler
tek bir şarkı üzerine...
(yalnız  hüznü kalır ya geriye)

yitirdim artık  “sürgünde”
garip ve istenmeyen gitmeleri,
ölümü bile yitirdim!
ömrüm şimdi...ve bu gün,
daha  uzun,
dünden daha gerçekçi,
yarından çok daha derin,
borcum da hani  baki...
bir gün öderim!

Yahya Akbulut
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&&& Büyük Yaşadık...İnan

boşuna mı doğduk, boşuna mı yaşadık
yankısı hani kalacaktı ardımızdan
biz zaten yaşarken, kazanmaya alıştık
kederleri kopardık yanık bağrımızdan.

rüzgarı içimize aldık, göğüs gerdik
haince keserken eşkıya yolumuzu
ecdadın yollarına düştük, bedel verdik
bilek gücü ile savunduk soyumuzu.

boşuna mı doğduk, boşuna mı direndik
her adımı atmadan köprüleri kurduk
kalemin gücüyle ışığı indirendik
umut izlerimiz dedik, didindik durduk.

gün batımını uğurlarken yavaş yavaş
yüreğinin kıskacında bir avuç umut
en azından kalbim seninledir arkadaş
büyük yaşadık inan, kaybetmeyi unut!

Yahya Akbulut

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

&&& Cevabım İstensin

büyütürsem gözümde korkuları
sahillere vurmadan gemilerim
denizin akıtırsam sularını
kararsızlıkta cevabım istensin!

sorguda mı yüzümdeki çizgiler
tükenir mi varlığımda nefesim
korkuyorsam musibetin dilinden
kararsızlıkta cevabım istensin!

şiirlerim eğer yarım kalırsa
yılgınlığım riyayla lekelensin!
fütursuzca yüreğim aldanırsa
kararsızlıkta cevabım istensin!

                                     30.12.2002 / Çorlu
                                     “Zamana Yenilirken”

Yahya Akbulut
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&&& Çaresizliğin Zirvesi

yıkılacak elbet bir gün endamı
..........................içime düşen yıldızların
yankılanacak o zaman büyüsü
gözlerimi kapattığım akşamların.
ne öfke kalacak içimde
ne de... bu gün!  dünyayı
...................ecelden terk ettiğim gün...

zamansız sevişmeler gibi akacak,
...........................masum ve sıcak
çaresizliğim zirvesinde olacak.
sıkıntıdan rüzgar ve güneş
................dudaklarıma dokunacak
feleğimin sessizliği bozulacak,
baş ucuma, dikili bir taş konulacak
ve o bedenim / sararmış yaprak,
kulluğundan ırak... üzerinde
bir avuç kuru toprak...

Yahya Akbulut
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&&& Çılgın Düşlerim

ÇILGIN DÜŞLERİM

ateşe verdim en çılgın düşlerimi,
var mıdır dersin şeytanın bir bildiği
belaların sızıp, geçtim arasından
sabah oldu be gözüm, uyandır beni.

tuzak mı dersin rüyamdaki engeller
bağladığın umutlar ne çabuk bitti
sahile düşerken gizlice özlemler
son gemimiz de limandan çoktan gitti.

yürek acıların ben yabancısıyım
ateşe verir mi düşlerini insan
sahte dünyanın adi yalancısıyım
şu çılgınca rüyalardan bir arınsam...

Yahya Akbulut
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&&& Çizemedim

bu gece seni hayalimde çizdim
dört duvar arası...sabaha kadar,
nefretle yüklü siyah bulutlar
çizdiğim resim sen değildin...

bir çiçek çizdim solmuş içimizde
gökyüzünde kırık kanatlı kuşlar
gözlerinde solmuş yabancı bakışlar
çizdiğim resim sen değildin...

ümitsiz akşamın yüzünü çizdim
unutulmuş, çözülmeyen eller yabancı
içimde bitmeyen hüzünler yalancı...
çizdiğim resim sen değildin...

acılara esir yüreğimin kalesi,
seninle dolaştığım bütün sahilleri
sabaha kadar, durmadan çizdim...
çizdiğim resim sen değildin! ...

Yahya Akbulut
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&&& Çocuk Bahçelerim

bir demet çiçek
................çocuk  bahçelerimde
yıllarca solmayan,
gözlerinle okşayan
.................sayfalarda gibi...
rengarenk satırları,
gece / gündüz
..........unutulmayan şarkıları,
yüreğimin en tutkulu
.................temel taşları,
ardına kadar açılan
.....................gönül
.............................kapıları
ve binlerce renkler,
................ninniler / masallar...
yorgunluk kahveleri.

saatlerin yarışı
..............sevgimin gücünde,
uykusuz gecelerimde
tek bir dokunuş
...........kanımı ısıtan...
bir tebessüm
......bir özür gibi
...................dudaklarda
odamı kucaklayan...
umutlarımda.

gözlerim dolmuş,
........anlımın teri yabancı...
..................bir başka kokuyor
bahçemdeki çiçekler,
çiy damlacıkların
....................altında / canlı
yemyeşil yapraklar,
minicik gözlerde
.............sevimli şimşekler,
ardından çığlıklar...
bir ömre bedel!

Yahya Akbulut
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&&& Deli Ayşe

suskun ve gizemli
..................bir şerit örtüsü
bir sükût, tek nefeslik hicran
ufuktaki koruya uzanan...
yeşil saçlarına hasret bir yolcu,
beyaz örtüsüne gizli bir hayran.

sılanın sabrı dökülür
.....................gözlerimden
hüsran yükünden arınmış,
kapağını araladığım
................çeyiz sandığımdan...
sıyrılır ıslaklığında
birleşen ruhlarımız.

umut sarısı hasretine
...................çizdiğim yol,
bir yol ki...nefesimde
iğne ucu kadar ince
şifası yoktur birikmiş
.....................ezgilerimin
“Deli Ayşe” aklıma gelince...

                          02.01.2005 / Çorlu
                         “Bir Sihirdi O...”

Yahya Akbulut
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&&& Deniz

deniz midir o garip yer
....................beğenip seçtiğimiz
sularını özlediğimiz...
açılsam mı?
gözümü alan gün ışığında
bembeyaz sabahlarına.

deniz...
dev kayaların üstünde ritimle çırpınır
sarhoşluktan sanki mahmur,
alır gibi asırlarca
..............sabahları banyosunu.
yaz yazabilirsen... sevgili ozan
mavi sularının eşsiz yosun kokusunu...

deniz...
kaşlarını çatar
sahillere iter saçlarını rüzgar
mavimsi suları kuldan bağrı yanık
en saf aşklar kadar bulanık,
akıtır kıyılara ırmak ırmak
.....................ay ışığında gözyaşını
ve ağladığında deniz
..........................gizler yakamozun
Lodosa yenilen gencecik yaşını...

deniz...
zayıflığımdır benim
evlat edindiğim gibi sayılır.
kafa tutar bazen fırtınalar,
............................kıvılcımlar çakar
coştuğunda / ok gibi saplanır
..........................şimşeğin dalı,
köpüklü dalgalara uzanır
en derinlere akar...
gönülden yaralı.

deniz...
büyüleyici ve olgun bir delikanlı...
ah, o kıyılar / keşfedilmemiş
......................ve en uzak adalarda
ve...özlediğim sahiller,
limanlara hasret  nice gemiler
bir denge kuran ölümüne
............................sanal gel-gitler
sevda kadar büyüyen,
.......................rıhtımlara sığmayan
dünyadan erken gidişler...

deniz...
deniz midir o garip yer
....................beğenip seçtiğimiz
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sularını özlediğimiz.
açılsam mı! ..

                                 05.09.2004 / Çorlu
                                 “Bir Sihirdi O...”

Yahya Akbulut
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&&& Dilek

her kıyıda körfezin
.................süsüdür kayıklarım,
her kayığıma  bir liman...
rüzgarın arasına girmektir
........................... mesela benim ki,
istediğim çok değil ki,
istediğim yalnız...
balta girmemiş bir orman!

                                    29.04.2003

Yahya Akbulut
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&&& Dilemma

sonbaharda biter
....................en çılgın aşklar
hüzünlere yönelir,
ömrü tükenen ağaçtaki
.......................yapraklar
yer çekimine yenilir,
yağmurlu  bulutlar... toprağın
.................susuzluğuna özenir...

sonbaharda ziyalar...hülyalar,
...................yıldızlar mı tükenir?
en çılgın aşklar,
...............ağaçtaki yapraklar,
..........................yağmurlu bulutlar...
eceline mi yenilir?

                               05-12-2002

Yahya Akbulut
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&&& Duvar Dostu...

tüketmiş ömrümü nice aylar,
seneler,
............geri dönüşü yok! ..
oysa ben...yazmayı,
yazmayı isterdim hep...
çalışma masam da olmadı,
.............................kalemim de...
kızgınlığım ise tam bir dehşet
.....................................saçıyordu
burukluğunda yüreğimin.

tek bir dostum vardı benim...
sayfalarda kanat çırpan güneş,
sımsıcak...
.............parlıyordu inancımdan,
yansıyordu pencereme ışığı
karşıdaki bahçe duvarından.

iki adım arasındaydık aslında,
ben ve duvar...
mesnetsiz kaldığımız olurdu  işte
riyakar penceremin yüzünden!

sevdiğimiz özel ortağımız vardı
kum tepelerinde yarattığımız,
nefret ile karışık sarı sayfalarımız.

ayrılık kokuyordu orası,
.......................savururdu rüzgar
paylaştığımız bahar kokusunu,
özlemlerimiz ise hep aynı...
umut sarı!

güzel düşlerimiz koşuyordu
.............................rüzgarın peşinden
yaslanırken meltemi
güçlü omzumuza,
...................yorgundu avuçlarımız!
damla damla akıntıya verirdik,
sayfalarda, yaprak yaprak yeşili
düşe kalka gönüllü ezilirdik
unuturken aramızdaki gerçeği.

teselliyi yüreklerde taşıyandık
ikimiz de yalından iki yürek
yazdığımı savunacak tek bilektik
masaya duvar dostum...ne gerek!

Yahya Akbulut
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&&& Düşüncelerimde Kal

bazen kelimeler yetersiz kalır
...................ayrılık çanların eşiğinde
gözlerin konuşur /  nefesin daralır
umutsuzca uzaklara gidişinde.

suç ve cezanın damgası
........................yoktur kitabımda
sevmenin suç
ayrılığın ceza - olmadığı gibi,
yüreğimin büyüklüğü
..................zincir gibi boynunda
vedaların eşiğinde parçalanır gibi...

samimi olduğumu sensiz bilemem,
git - dediğinde zaten
........................yanında kalamam...
her ayrılığın doğuşunda,
uzaklara  gidişinde
................vedalara dokunmadan...
düşüncelerimde kal...

Yahya Akbulut
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&&& Ebedi Feryatlar

yüreğimde kilitli sahte duygular
sessiz ve yabancı kalbimde servetin.
rüyalarda tükenmez ebedi feryatlar
perdeler ardında kahpe gecenin...

uykularda geceler uzun olacak,
rüyaların sonunda hep beni ara,
yeni bir gün sarılırken ışıklara
uyanacaksın...gülümserken yanımda.

Yahya Akbulut
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&&& Ecnebi ya...

bürokrasinin kulvarında
aynı atlar koşuyor,
jokeyler tepkisiz,
..........................sessiz
..................................ve coşuyor...
misafirlerin yem’inde ince dalga
ecnebi ya....
sapı samana karışmış hizmetin
(pardon hakkımın...ne hakkı;
...............................bıktırdınız ya! ..)

ayıkla şimdi pirincin taşını
sabırla ertele şu sözlü atışını
sinirler acilen...torbaya beyler,
merhametsiz vicdana
toslarsın başını...

ben şimdi  gözlerde yamayım,
.............................................yama...
yarından zaten yokum buralarda
kızgınlıklar acaba
                    kimden yana? ..
sözüm atları  asla bağlamaz
“anlamayana...davul, zurna az! ..”

Yahya Akbulut
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&&& Eğer Bir Gün

eğer bir gün vedalarımda
yollarını güllerle süsleyip
gidebilsem...
yüreğimde ıstırabı
..................bir damla umut için
yüreğinde bırakabilsem...

eğer bir gün vedalarımda
azgın dalgaları aşarak
sana gelebilsem...
seni kaybettiğimi bilerek
gemileri sahillere çivilesem...

eğer bir gün vedalarımda,
yüreğimin közlerini
.................gözlerinde saklasam,
göz pınarlarımda o gün
...............hasret doğar ebediyen,
gülüşlerim solgun,
umutları yasaklasam...

hayat böyle devam edecek
sensiz...sonsuza kadar
bir şeyler içimde sönecek
belki seni... unutana kadar.

birazdan giderim
...............yorgun ve kederli
sözlerime alınma sakın,
buz keser o an yüreğim
uzun zamandır hediyemiz,
tesellidir besbelli...

eğer o gün, gücüm tükendiğinde
vedaları unutursam...beni affet,
sevginin okları saplı bedenimde
yüreğimde hasretin
kalacaktır elbet! ..

Yahya Akbulut
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&&& Emelname

şarkılar bir başka, senin içindir...
yıl sonu uğurlarken sonbaharı
bir gamsız, arsız üzüntü gelir
ayrılık fırtınası akşamları.

sevinçlerim yokluğunda irkilir
her yılbaşı göremezsem yüzünü
mart ayı gelir, bulutlar çekilir
paylaşırız ayrılık  türküsünü.

sevincim, nazım bir yudum şarap
örselenir gönlümdeki duraklar
özlemimden uzak kalsın ıstırap
umut saati dökülürken yapraklar.

gözyaşı silerken yanımda yoksan
özleme karışır gözümün rengi
kutsal değerin mehtabı olmazsan
yüreğim tanımaz böyle ahengi.

Yahya Akbulut
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&&& En Güzel Yol

geleceksen  eğer...hazanda gel
çatık kaşlarınla umudum ol
sırma saçlarında yıkanan sel
yüreğime akan en güzel yol...

geleceksen  eğer...rüzgarda gel
çılgın fırtınada yelkenim ol,
yasak geçitlerime, tek engel
çırpınan kalbime en yakın yol...

geleceksen  eğer...yağmurda gel
bulutlara...tek merdivenim ol
taze kır çiçeği kadar güzel
yüreğime giden en yakın yol...

geleceksen eğer...daimi gel
gözlerimde taze kör düğüm ol
yağmurda, rüzgarda, hazanda gel
çırpınan kalbime en güzel yol!

Yahya Akbulut
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&&& Feryatlarım Engebeli

bu şehirde gizli şiirlerin tadı
bu şehirde feryatlarım takılı...

yine akşamlar / gizemlerin perisi -
aynı düşlerimdeki gibi,
Çorlu’yu bildim bileli.

demlenir yaşamlar kahkahalarımda,
gülüşlerimde aynısı gibi!
feryatlarım, şiirlerimde kalır –
engebeli! ..

            12.07.2002 / 05.05.2005

Yahya Akbulut
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&&& Fırtınalar

derin enginlere ansızın
sürüklenir gemilerim...
................yıkanırken limanlarda,
üzerimden süzülen
..................sonbahar  yağmurları,
denizde uslanmayan dev dalgalar
yüreğimde çılgın fırtınalar kopar
yüzümde titrek uçurumlar...

ufuklarda çekilmiş perdeler,
delice coşar denizin suları
sallanır göklerde
.............en çılgın düşünceler
bulutlar çökmüş üzerime
perde, perde...

köpüklü  dalgalar
...............şahlanmış enginlerde
hüzünlü bir marifetmiş gibi
kapanır semalar...
.............aniden birden bire,
zafer edasıyla daralır ufuklar
gök ile denizin birleştiği yerde...

Yahya Akbulut
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&&& Gerekçe

günlük hayat bizi
.....................karamsarlığa
bazen büyük umutlara
............................. iterken,
açık kalsın penceren
ışık girsin...
koyu karanlıkları
terk etmelisin!

bırak, yarınlara giderken
yüreğinde biraz gerçek aşk
gönlünde...biraz ışık olsun,
istikamet...umutların
yarınların...şiir tadında olsun!

                         14.10.2004

Yahya Akbulut
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&&& Gizemli Teslimiyet...

ı
filiz tutan sarmaşıklar
gizlemişti sırrını
.................çocukluk yüzünde,
 ilk göz ağrısıydı...yeşildi
 ilkbahar...

               ıı

arda kalan mevsimleri
.........kovuyorken mertliğiyle
..............................güçlü kayıtsızlığı
tünemişti benliğinde
anlamsız...ve ciddi bir sebep!
              ......................

suluyordu hala amaçsız bahçesini,
kokusuna toprağın
kenetlenerek...

                  ııı

serindi uykuları...
tatlı sert / yakıyordu rüyaları,
yüreğinde yarattığı
..................destanlardan ibaret
her sabahın doğuşunda
      deliyordu dağları
.......................takılmadan ağlarına...
ne rüzgardan umduğu bereket,
ne de hayattan nefret...

                  ıv

Karanfili... kırmızı gülü taşıyandı
ve kırmızı ne varsa
.................yüreğinin köşesinde
sararmazdı yeşilliği yaprakların...
mevsim yağmurlarının altında!

                      v

bir ölümsüzlük anıtı olmalıydı
.........................efkarını gizlediğin,
 bir ölümsüzlük anıtında
..........................durgun bir ırmak...
akıyordu oysa...köpürerek,
denize doğru...
özgür bir limana saplanarak!

                             28.05.2005 / Çorlu
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&&& Gönül Bilmecesi

yine gurbet! .. şarkıları eyledi
........................yalnızlıkta gönlüm
rüzgarı yalıyor nameleri
........................güçlü öfkemin,
elimde kalan çiçekler
.............penceremde büyüyor
hançer acısı her gece düşlerimin...

uyanırım oysa...
ışık saçmadan güneşin kızıllığı,
düğümlenirken yarınlar
..........................unuturum yalnızlığı
öğle vakti / ufuklarda sancıdır
..............................türkülerin ezgisi
akşamları / çok uzaklarda
....................kaldığın düşüncesi.
anladım! ..  sahte görüntün
....................yüreğime akıyor
kanadı kırık, hapis olmuş
bir gönül bilmecesi...

                       14.02.2003 / Çorlu
                       “Zamana Yenilirken”

Yahya Akbulut
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&&& Gözlerimiz Alışsın

her gün yeni kurgular
her gün yüreğin gece
acımasız vurgunlar
gözyaşında işkence.
                   dünleri özlüyorsun,
                   günleri sayıyorsun!

  umutların hep serin
  rüyaların buz tutar
  yüreğinden gitmesin
  özlediğin tutkular.
                 günleri gözlüyorsun,
                 yarını özlüyorsun!

   içimizde o rüzgar
   yenilgiye alıştık
   umutlarım yadigar
   türkülere karıştık.
                  gözlerimiz alışsın,
                  sevgimize yakışsın!

Yahya Akbulut
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&&& Günül Sayfalarım

her akşam yolculuğumun
.............................özel seferinde
yüreğimin sararmış sayfalarını
okuyor
düşünceler...dinozorlar kadar eski
yolumun üzerinde anılar yatıyor.

bir şeyler eksik kalıyor içimde
kendimle kavgalar hala benimle,
doğrular, yanlışlar
......................benim aleyhime,
yazılmamış sayfalar, hala peşimde
zamanla saatlerin müthiş yarışı
alçakça göğüslüyor anı sayfalarımı...
yıllarca yaşanmışlar
........................zenginlik oluyor.

tarihi rakamlar sayfalarda canlı
kavgalar / sorular
.....................sırrını gizliyor
ruhumun derinliklerinde
kalmak üzere...
bir şeyler eksik kalıyor içimde...

sis perdesi yorgunluktan çekilmiş,
gerçek kahramanlar hala yüreğimde.
gözlerim dalmış, sigaram tükenmiş,
yaşlanmış kavgalarımda
....................bakışlar değişmiş.
küçülen yüreğimin özel seferinde
korkular, yarınlar
.................avucumun içinde.
okşanan ruhumun,
............bucaksız derinliklerinde
dertlerim küskün...huzurlar yatıyor.

kendim yarattım özel seferleri,
her gece yolculuğu yaşamak üzere
gizlice okurken sararmış sayfaları,
her akşam yeniden, buluşmak üzere...

Yahya Akbulut
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&&& Güya

bazen sımsıcak bir esinti
............beyhude  yüreğimde
.............................demlenir
ciğerlerim irkilir boncuk boncuk
her sabahın seherinde
akşamları gökyüzünden
..................kayan bir yıldız
..............................eceline yenilir
zalimce harcanan şu kısa
ömrümün seferinde.

oysa...adım adım koşarken
.....................hayatın derinliğine
geceleri sevmiştim ben,
gündüzleri de...
(kendi hırsıma yenildiğimde!)
yaşamın sihrini büyüklerimden
dinlemiştim...
........................kutsallığını da!
dillerden düşmeyen nasihatleri
özlemiştim
.................yaşlılığımda.
yüreğimin  büyüklüğünü gizlemiştim
dev aynalarda
mehtap ve yıldızların
...................hasretini hülyalarda.
geçmişimde
olgunluğa vurdum mührümü,
acımasızca harcadım
.............boşa geçen ömrümü!

                        11.11.2002 / Çorlu
                        “Zamana Yenilirken”

Yahya Akbulut
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&&& Güzeldir Oralarda

güzeldir / bilirim oralarda
ilkbaharın doğum sancısı
doğrusu...endamına yakışmış.
gökyüzü gönlümde hep yeşil
ve zamanı yaşadığımda
..................daha mavi,
dengeleri  karışmış!

yüzümde çizgiler hafif, derin...
yeşildir kokusu,
bıraktığı izlerinde yalnız değilim
kanlı gibidir uyandığımda
....................her sabah ufuk...
doğuştan kızıl...kıpkırmızı...

Yahya Akbulut
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&&& Hakikat var

bir mirastır artık bu şehir bana
alışıyorum / gün be gün
yavaş yavaş
kaldırımların her taşı
.....................gönülden arkadaş,
ne sorgu / ne de sual söker
.............................bana derinden
sormak bile gelmiyor içimden?
gecikmiş bir itiraf belki benimki;
bencilliğimden.

kararsızlığı artık yabana attım
mayıs fırtınalarım çok uzakta
hesaplaşma yok / zamana bıraktım.
hakikat var oysa
..............benimdir nasıl olsa
..............................bu emanet şehir
onu düşündükçe
...............gözlerim nemlenir.

hem yorgunum bazen
..........................hem mutlu
her saniye burnumda tüter
bahar kokusu,
güzellikler kök salmış yüreğime
büyüyorum sayesinde
biraz da yaşlanıyorum
.............................ve yürüyorum
yorulmuş kalbimin sesinden
anlıyorum...

güneşin batımında
...............çekilirim evimin köşesine
göz atarım önce gazete
............................haberlerine
güvercinler yine penceremde
yoksa hayaller mi kurarlar ne? ..
benim ise günlerimde sanki
.............................bir sihir yatar.
affedilmiş gibi görünür
.........................dünkü günahlar
gece yarısı kalemimden
bir şiir dökülür
akşam serinliğinde
.......................güzelleşir mısralar
baharın gelişinde bir umut var...

bir de hakikat var oysa,
benimdir nasıl olsa
................bu emanet şehir
onu düşündükçe
...............gözlerim nemlenir! ..
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                                 09.04.2003 / Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& Hasretin Doğarken

akşam rüzgarın doyumsuz
melteminde hasretin doğuyor.
alaca karanlığın
..........dalgalı nöbetine
......................dokunuyorum.
Samanyolu’nda yıldızlar
....................sızarken gökyüzüne...
seni arıyorum!
yamaçtan gelen ıhlamur
..................kokusu burnumda
buram buram...
bayılıyorum!
dallarını gözlerimle okşuyorum...

yağmurlu bulutlar çekilmiş
Zodyak’ın şeridinden
kovuyorum yüzümden
...................ılgıt ılgıt hüznünü,
çalıyorum Kainatın derinliğinden
gözlerimle yüzünü,
hasretini görüyorum...
yüzüyorum...
dokunuyorum!

                       30.11.2002 / Çorlu
                       'Zamana Yenilirken“

Yahya Akbulut
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&&& Hatırım kalsın

gündüz ve geceleri takvimlere katıyorum
yağmurlu bulutların arasında
mevsimler bucağında yalnızlığı tartıyorum
dökülür umutlarım yokluğunun dansında.

pervasızca düşünceleri silip atıyorum
ıslak dudaklarım dokunmadan yüzüne,
perdeler çekilmiş çarpıyor kalbim
geçmiş günlerin... hatırına sadece...

Yahya Akbulut
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&&& Her Başlangıcın Bitimi

her başlangıcın bitimi
....................boyun eğer kadere
aydınlık getirir geceden,
yeni bir güne başlar sabahları
bitimsiz / yeniden...

ağaran tan / kül rengi ışığını döker
sahildeki saydam kum tepelerine
gönül tellerinde en ıssız limanlar
aniden kükrer,
sıcaklığı dokunur umut iskelesine...

ışığına güneşin / yıldızlar küser,
güzelliğinin bitiminde
...........bir deniz dalgası gibi
...................sahile güçsüz düşer
kilitlenir yüreği...
ürperir kaygıdan elemleri
bir güneş kadar yumuşar,
.........................aydınlığa vurur
kıyıdaki yelkenleri kıvranır durur...

değişir hudutlarında
............her başlangıcın bitimi
her bitimin başlangıcı / ışıyan bir ova
yolculukları paslanmış zincir
ip gibi gerili hayatın rıhtımlarında...

her başlangıcın bitiminde
aydınlık gelir geceden...
hiçbir şey doğmaz boş düşünceden!

Yahya Akbulut
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&&& Her Yeni Güne Bakışım

her yeni güne bakışım
yaşadığımı hatırlayışımdır
güneşin batımında akşamları...
yaşadığım nedir ki?
kaçış noktası belki aldandığımda
belki kaçış noktası bir yıkım,
yıkım görüntüsü...
o halde  kendime bir ödül
bir ödül kendime düşünebilirim;
geçmişimden az şeker,
.........gelecekten acı kahve
...................biraz da sıcak su yeter...
bir bardak ben de içebilirim!

her güne akışım bir dalgadır
...............yaşadığımı hatırlayışımda
bir dalga en yakınımda,
bir dalgadan ibaret bakışımda
haykırışım...
hangi güç akşamları
..................kızardığında gökyüzü
söndürür meşaleyi
hangi hançer bakışımı değiştirir...
yıkacaksa eğer hür iradeyi!

Yahya Akbulut
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&&& Huzur

yılmadım...kasıp / kavuran rüzgarda
yıkılmadım...efkarla yıktım engelleri
kanayan yüreğimi astım duvarlara
şarkılarda gizledim okunmamış nağmeleri.

yalnız değilim dünya evinde
kaygılar bana yabancı,
dağ gibi yüreğim...
özgürce yüzerim bulutlar içinde
fırtına sonrası yağmuru beklerim.

saatlerce uzanır dağın tepelerine
hayaller kurarım / yıllarımı aşarım,
yaşlanmış düşlerim takılmış engellere
hayatın derinliklerine koşarım!

yağmurlu bulutlar dolaşır üzerimde
efsaneler dinlerim rüzgarın sesiyle
çöl gibi susamış efkarlı yüreğimde
huzurlar açar...huzurlar açar...

Yahya Akbulut
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&&& Hükmün Hükümdarı

güç ve kudretin kalıntıları
hüküm yemiş,
bulut gibi çökmüş busende,
tebessümün rıhtımında
....................buzlanmış ufuklar,
kıyafetsiz gördüğün
................her zalimin yüreğinde
damgalıydı gece / gündüz
ilkbahar...

sonbaharı kokluyordu
her mevsim
.........yüreklerdeki umutlar
dilinin ucunda paslanmış
keyiften
.........ezberlediğin nutuklar,
göstermelik hür iradenin
zifiri karanlığında
.....................kaybolan
yarınları kelepçeli çocuklar...

destanlar yazıyordu hani
krallığında...balyozun sesi,
buz tutardı
.......tarla eteklerindeki
kızıl hıncın çarpık öfkesi,
toprağın kokusunu
...............uzaktan alırdı burnun
çok derinden,
takma sıfatın rengi
......................cevher kesilirdi
kişisel becerinden...

yabancı kadar uzaktı sana
her çocuğun içindeki hıncı
yılgınlığın sessizliğini
..................yaratmıştı ünün
yakıyordu yüreklerdeki sevinci...
oysa... anadilimin doğurduğu
gizemleri taşırdın taze yüreklere
celladı kesildin
...........alın teriyle sancağı
yücelten emeklere.

çaresiz görürdün,
etrafını kuşatmış
............taze kanın hükmünü,
semersiz taşımaktı...hırsından,
her mevsimin yükünü...
her sabah uyandığında
................çelikti yüreğin,
bir başka hürdün,
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                yeni gelen nesli
burnu kalkmış görürdün!

fenerli aydınlığın şadırvanı
oysa...sendin,
mayın tarlasında
...........sahte ümitlere özendin...
tarla senin...
               toprak senin....
                                 hürriyet senin...
bu yaşta bilmez miyim
nedir derdin! ..

Yahya Akbulut
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&&& Ihlamur Sokağı

doksanlık virajın kıvrımında,
sağında cami duvarının
...............ince uzun bir yol
nadide bir inci gibi...yeşillere uzanan
özlemi sinmiş uslanmayan gönlüme
her dakika geçerken
................... ıhlamur sokağından

göğüs germiş yine güzelliği rüzgara
dantelden işlenmiş duvağı
meşaleden gövdesi,
.....................ucu alev sarısı
sabahları sıyrılırken şafak
.................................gecenin içinden
yumuşak ve tatlı bir yaprak hışırtısı
sökülür gövdesinden ağaçların,
taze gelin gibi görünür
yağmur sonrası...

selamımda...patlayan yanardağ,
memleket kokusu,
delip geçer zamanın içersinden
korkunç ve biraz da kırgın,
habersiz...
ve habersiz gövdesine sarılırım
davetsiz, sessiz direnişine
yaşlanmış ıhlamur ağaçlarımın!

                              10.02.2005 / Çorlu
                               “Bir Sihirdi O...”

Yahya Akbulut
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&&& Islak Gözlerin

merhametin ıstırabını dokudun
.....................desen desen yüreğinde
akıp giden acımasız zamanın
..................................derinliğinde.
yarınlarda serindir o rengarenk geceler.
virane düzeni kovalar
........................zalimce mesafeler.
diyorum da...şu zamanı bir durdursan,
biraz da geri alsan
keyifçe gelip arabesk bir şarkı
......................düşünmeden sallasan...
tekrar açar mı dersin
....................bahçendeki o güller,
bir araya gelir mi yaralı gönüller? ..

cemre düşmüş bu akşam geceye
geçmişin yükü teslim olur
.........................en derin düşünceye
ben de seninle bilirsin / koştum durdum
adaletin peşinde
...............acayip yoruldum...
ferah tut ne olur şu dev yüreğini biraz
sessizce dünyadan göçenin
..................................nedeni anlaşılmaz!
iki ucunu bütçenin bir arada tutmak
.....................................zordur bilirim
hem de her gün, her ay
derdini anlamazlar dostum,
....................“onlar” için bu dünya saray...

yiğittir kalbin üzülme,
......................gizleme yüreğinin sesini.
bilmezler  (bilemezler...)   seni
nasır tutmuş ellerin.
avucunda erir o yükün ekseni,
büyüğü’nün özlüyorsun mezar taşını.
küçüğü her nedense
...................almış gitmiş başını,
solmuş derisi kalem tutan ellerin
ömrünün zirvesinde
...............gömülü emellerin.

gözünün nuru, bahçelerinin çiçeği
gizleyerek yüreğindeki gerçeği
yüce duygu adına,
.....................belki kendi şansına
iki ülke arası
.............kanat çırpmış yuvadan.
kesildi sohbetleriniz havadan - sudan! ..

diyorum da.. göndersem
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......................(öylesine içimden.)
sana taze açmış yaşın kadar
.............................bir demet  nilüfer...
çiçekleri aldığında hüzünleri,
................................kederleri
yüreğinde  ateşe veriver!
kibrit çakıp bir çırpıda
....................kırpmadan gözünü
ölümüne yakıver!
ölüm eceldendir derler...
.....................sana daha çok erken
durdurmadan zamanı
........................pencereni  açıver! ..
kan ağlıyor yüreğin, bilirim,
yaraların çok derin
son gördüğümde senin
ıslaktı gözlerin! ...

                         09-12-2002 / Çorlu
                         'Zamana Yenilirken“

Yahya Akbulut
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&&& İçten dediler...

bardağımdaki son
.................su damlasını
içtim gitti...
o sen miydin yoksa!
öyle bir zamanda geldin ki...
içten dediler...
gecikti...

                    17.05.2005 / Çorlu

Yahya Akbulut

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

&&& İnce Ayar

gülümsemelerime yine gölge düşmüş
bir yanım yaşlanıyor artık...
dargın kesiliyor kokladığım gökyüzü
karanlıklara mı demir attık!

yüzümde gamzeler o kadar çirkin ki,
yaprağı solmuş ağaç gibi kederden
kapkara gülüşüm...nehrin dibi gibi.
beni üzen neydi gönül, kimdi... neden?

yenilmeyi kim ister, istemedim ki
sebebini bildiğim, yaşımdan değil...
bahanedir takvimler, boşa geçen günler,
bıraktığım izler sanki sayılı gibi...

asıl bilmez miyim...maskeler muhteşem
sıyırıp geçiyor zaman kavramını
yankıları kıvranır kuyu diplerinde
kıskanıyor yaşımı yüzümün  yarısı...

bir fırtınadır sarp göklerde,
en son gibidir boynumda örülmüş...
artan tasalarım kızıl güneştir
bir ruh gibi...kaderime gömülmüş...

Yahya Akbulut
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&&& İnsaf

kirlenmiş görüntüsü çağımın.
yarı aydınlık / yarı karanlık
.......................yürek atışlarım.
bir akıntıya kapılmış
............gözlerimin yekpare bakışı
bir içim su / direnirken
.....................yaşama açlığım...
bilgeliğimde mi o saflık,
yoksa yüreğim mi kırılgan? ..

yalan gözlerde gizleniyor hayat
ve batan gemiden hoşlanan
bir yığın insan...
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&&& İtfaiyeci

parçalanırken yatağında direnci
yüreğinde yangın haritası
yarı ömrü harcanır
.................kızıl duvarlar arasında
yirmi dört saat nöbette
gönül verdiği şehirde...
her telefon sesinde
..................yükselirken telaşı
yalnızlığadır isyanı...
her saniye yüreği
.................kaderin kıyısında,
savaşır alevlerle burun buruna
telaşlı dudakların arasından
“ imdat” sesi uğuruna...

aslında...Promete de isyanlarda
boyun eğerken her yangında
kırmızı zırhın gücüne...
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&&& İtiraf

saçlarınla avunurken
boğuldum gözlerinde
ışık olmak istedim
..................yanarken ateşinle,
gözlerim susamış yangınlar
içinde...
güneşi beklerken
yorulmuşum ben...

bağışlayıcı gücü aradım
yüreğinde,
yağmur olmak istedim
..............bulutsuz gökyüzünde
paslanmış ruhum acılar
içinde...
yolunu beklerken
yıkılmışım ben! ...

Yahya Akbulut
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Bir cehennemdi seksen beşin Ocak’ı
Bir kabus, sessizliğin içinde
Bitmeyen hüzün çaresizliğin peşinde
Yüreğim acılarla kelepçeli...paramparça.

Bedenim meşale - ateşten gömlek,
Yükselen kin ve nefret gözlerimde,
Yalnız bir avuç cesaret istediğim
Birazcık umut yaralı yüreğimde.

Ellerim kelepçeli, ağzıma kilit
Dinime şartsız ateist damgası
Bu gün alkış, yarın intikam
Yoktur şerefin böyle bir anlamı! ..

Sorular yasak, bakışlar şaşkın
Menziller pusuda tetiğe hazır
Tanıdık simalar olmuş düşmanım
Ciddi, acımasız...bir utanç uğuruna.

Yalnız bir avuç ışık istediğim,
Birazcık cesaret yaralı yüreğimde
Birazcık zaman Tanrıdan dilediğim,
Veda için; zırh yok, menzil yok, tetik yok! ...

Yahya Akbulut
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&&& Kader

her gün kaderimi
..............umutsuzca taşıyorum
acımasız hayatın başladığı yerlere,
telaşlı günlerimde hiddetle uzanır
teselli arıyorum yabancı gözlerde
ben hala varım...
.......................ve yaşıyorum
yalnızlığın zirvesine
..................durgunluğumu
yüreğimde taşıyorum...

...elbet bir gün

.................gözlerden kaybolur
sessizce toprağa karışırım,
kıyametler kopsa da...
yokluğuna,
ölümüne  alışırım.
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&&& Kalemler Menzilimiz

asrın zirvesinde maksatlı
..........................meçhul tuzaklar
zamana sığmayan saatler, dakikalar
saniyeler arasında
...............yok olan hayatlar...
konuşur silahlar havadan / sudan
icatlar usanmaz şeytani zekadan.

sevilir mi bedavadan ölümler,
zalimlerin hayata
.................çektiği perdeler,
savaş alanlarında tükenen
nefesler...
yanıp tutuşan aslında
......................cepheler değil
bedenlerde taşlanmış boş kalpler...

yaşamlar keyfine mi  bölünür
yeşil ve mavi yumaktan örülmüş
şu kocaman dünyada yaşarken,
.......................ve yaşamak varken
bedava mı ölünür?

neden ömür boyu kelepçeli
....................en ufak  sevinçlerimiz,
kara toprak özlenen
........bizim en son sevgilimiz,
yüzüyoruz misafir semalarda
yaşam ve ölüm arası
.........................nefes nefese
ah, şu zalimler yüreğimi bir bilse!

bakarsın çekilir kahpe
.........................menziller pusudan
merhametin şevkine sarılır korkudan...
kahramanlık istemez
.....................silahlar susmadıkça
kalemler menzilimiz...
adaletin elinde kırılmadıkça!
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&&& Kaptırdık Zamana

yazgıyı ilmek ilmek dokuyor
zaman...yağmalarken umutları,
Yok edene kadar yırtıyor
...................yüreğimizdeki ışığı...
nice sular akıttı,
seneler yuvarladı aradan
yine de şımarıyor,
şımarıyor mutluluktan
şımarıyor zaman!

dargınlıklar / yalnızlıklar
.....................saatler / dakikalar
gülümsüyor hala,
gülümsüyor yürekten
............yaşlanmış penceremde,
şımarıyorlar işte!
kaptırdık zamana
...............şu dümenini geminin...
otuz beşi tırmanıp
geriye dönüşte.

                              09.10.2004 / Çorlu
                                  “Bir Sihirdi O...”
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&&& Kararlılık

yüreğimin gücü,
arkamda bıraktığım
................izlerde  gizli,
kalemimin ucu
varlığımda tükenmez...
bileğimin gücü,
delip geçtiğim
...............dağlarda izleri,
düşmanın gücü
yollarımı kapatamaz!
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&&& Karışsın Adım

dinlediğinde beni...
....................anladığını farz etsem
akşamları oturup / bizden bahsetsem,
kırgınlığı eğer silemezsem
........................geçmişinden,
yıllar geçer dostum...fısıltıda
alınırsın eminim sohbetimden...

çözülür mü mesafeler göz göze,
dudak arası kendiliğinden
öylesine sıcak ağustos akşamında
kestane gibi yeniden
....................açılır mı sohbetimiz,
kızıl dalgalı karanlıkta
güçlenir mi bileğimiz? ..

yakan güneştir...al kırmızı ve parlak
o zaman istediğimiz,
fark etmez aslında
..................bizim alıp veremediğimiz,
bilmiyorum...
sohbette aşırı katılaşır mı sözlerim
dostluk kavgasını bitirir mi gözlerim? ..

katlanması zor belki dostum
........................öpülesi o hayatın
sohbetli bir gecenin karanlığı
kalmasın...
nefreti çoktan aşmış
.......................kırk beşimde baharım
ve yenilmedi acılara yüreğim
.................................bu yaz
keramet var her gece o bedelde
sayfalarım bembeyaz.

mevsimleri anlatır ya...
her ağacın gövdesinden
.................sarkan dallarını...
yarınların tutkusu bertaraf olur,
sarmalar anıları...
yağmura muhtaç
...............kuruduğunda dudaklarım
zamanla ulaşır ırmağa,
kükreyen doğa ve görüş alanım
bulaşır nemli toprağa...

kurtuluşum bu belki benim...
anladığını farz edelim,
ve belki bu benim son yazım...
ulaşılmaz dağlara
................en çılgın dalgalara...
bırak...karışsın adım!
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&&& Katıksız Düşünce

ıslaktır hep yüzüm / yağmura
........................doymuş toprak gibi
mühürsüzdür gönlüm
sefil görünür yüreğimde
......................merhametin ışığı
bir parça ekmek yeter bana
ve bir çorba kaşığı.
yangınları doğurur bazen
...............................mısralarım
her boyuta sanki
...................kilitlenir bilincim,
koklarım zamanı küllerin
............................renginden
kim olduğum ve nerden...
önemli değil!
tahmindir sadece yankısı
.........................gerçek yüzümün
yitirmem düşlerimi,
elveda düşkünü değilim
İncinmez çabalarım
................geleceğe yüklerim.
sırlarım da olmaz benim
ne sonra / ne önce!
katıksız kalırsa
.............şiirlerimde düşünce
muhafız istemez şu kimliğim bence...

                             16.02.2003 / Çorlu
                             “Zamana Yenilirken”
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&&& Kaygı

çılgın fırtınalarda savrulurken
..............nafile vuruşlarım
........................çırpınır dalgalarda,
yırtar sessizliği hırsından,
masumca görünür
dolaşır liman liman
kendine has yalnızlığından.

umutsuzluk gibi
...................ufuklarda yükselen
vurgundan irkilen / acı çeken
solmuş bir beden...
ve sonsuza iniş / ölüm kaygısı gibi...
yaşam erken bitiyor...
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&&& Kederler Tükenirken - 1

üzerinde bazen
               alçakça dolaşır
yağmur bulutları,
bunalırsın yorgunluktan...
karanlık çökmüş gibi
                             olur hani
hafta sonu gönlüne,
koşarak uzaklaşırsın
               şehrin sokaklarından...
yağmurdan kaçarsın!

omzuna dokunacak bir el
                     bir dost ararsın,
daralır yüreğin
            düşüncelerin
                       derinliğinde,
bir de çilingir sofrası
                       düşlersin
yaşlı bir ağacın gölgesinde...
güneşten kaçarsın!

söylediğin şarkılar karışır
                   rüzgarın sesine,
umutlar canlanır
              anıların peşinde...
muhabbetleri okşarsın!
gönül sınır tanımaz hani,
ayakların dolaşır ya
                her oyunun eşliğinde...
yürekten coşarsın!

bir de müzik sesi uzaklarda
yankılanan hani,
çocukluğunu özlemiş
                      canlanır içinde
gençliğin sesi
                şarap gibi yıllanmış,
anılar dolaşır şarkıların
                       eşliğinde,
hüzünler misafirin olur,
paylaşılır hayaller
                kadehlerin sesiyle,
tükenir ya kederler...
yorgunluğun nefesiyle!

18-05- 2001 / Temmuz 2005
 Çorlu

Yahya Akbulut

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

&&& Kederler Tükenirken - 2

aniden açılır hani
.....................gönül kapıları
yanık yüreğinin
..........en nazik köşesinde,
paylaşılmayan / en ince teller
çıkar pazara
anıtlar yakılır sırların şerefine,
keşkeler dolaşır
...............yaşlanmış bedenlerde,
zamanla yarışın
..............imkansız gerçeği
okunur mahmurlu
.............gözlerinde,
sesler kısılmış,
......... ifadeler densiz
eski şarkıların dillerde
unutulmuş sözleri...

rüzgar sessiz
............fırtınalar durgun.
güneş yorgun ufkun
......................pençesinde.
gecenin karanlığı çökmüş
.............doyumsuz
...........................muhabbetine,
yankılanır yüreğinin
derinliklerinde
...........sıcak dostluğun
nameleri...

giderken hani...
arkana bir göz atarsın,
yaşlı ağacın gölgesinde
....................muhabbet anıları
ve her anı  / bir daha
...................yaşamak istersin
tükenirken kederlerin
az önceki...ayrıntıları!

             18-05- 2001 / Temmuz 2005
             Çorlu
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&&& Kusurum Niyetine

kusurumu alıp gittiğinde
boşalır içim
yoksulluk tüter yüreğimde
kirlenir sevincim,
yuvalanır sızılar bedenimde
kusursuz yaşam
...............zehir gibi çöker
................................sineme
doymadan kalktığımda
.................kurulan sofradan
yediğim ekmekte
...............kusurum mu var...
nafile tokluk benim neyime!

kusurumu çalıp gittiğinde
daralır içim
gerçekler döner / dolaşır,
yılları delerek bana ulaşır
denizin suları
.............limanlarda barışır
yarım kalan sevincim
....................kusuruma bulaşır.
kusursuz hayat...neyime!
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&&& Leylaklı Akşamlar

leylaklı akşamların gizemi
...............................düştü yüreğime,
ardından o gece yaktığın denizler
ve sayende duygusuz kıvranırken,
...................sonbahar rüzgarı,
ay ışığı cüssende erirken...

yazılmamış şiirime kattım
...................yıktığın umutları,
alevlere yenilen tutkumuzu,
ayak altına aldığın yakamozu...
yüreğime akıyor hala ince ince
...................ılık yaz yağmurları...
nasıl hatırlamazsın...
o leylaklı akşamları? ..
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&&& Meçhule

yelkenlerim / bir meçhule
......................ayırdı yollarımı
gafil damgası içimde
......................haince koşan
ateşten semalar rüzgarla tutuşan,
dehşete mi yürüyorum? ..
kızıl korlara dokunduğumda,
çığlıkların sesinde
.................kaskatı kesilir adımlarım.
kasıp kavuran her bucağımı,
nimet bildiğim ana toprağını
.....................deryalara gömüyorum,
umutların sancağına doğru
.................................yüzüyorum;
yalnızlık pahasına...

oysa önceden...
yelkenlerim  kesmeden yollarımı
tutkularım vardı / tılsımı yakardı.
her açılan yaramda / merhemin büyüsü
..................................feryadıma akardı
şimdi ise yollarım kapandı
umut tahtımın ahengi
........................kızıl korlara saplandı
bir meçhule...
korkunç intikamın yeminiyle...
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&&& Melankoli

seni düşünmek geliyor içimden
gözlerim yağmur,
rüzgarın meltemi ıslak yüzümde
dalga, dalga
bahar kokusu hatlarımda...
sonrası dağlar...yollar,
.....................yıllar geliyor aklıma,
senden uzaklığım,
ne dost kaldın
ne düşman oldu düşlediğim,
bomboş...
parçalanmış bir yüreğim!

ılık poyrazın sıcaklığında
nefesim
üşüyor kederlerim,
en şifalı tutkular bendedir
bildiğim,
en hırçın hayallerim,
uçurumlar parçalanır yüzümde
mahkumu sensizliğin...
kırılan kadehlerde
...........sefildir hatların
kar beyaz günahların...
seni düşünmeden, atmak
......................geliyor içimden...
kurumuş dudaklarım!

                                  18.12.2002 / Çorlu
                                'Zamana Yenilirken“

Yahya Akbulut
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&&& Mutlu Kırmızısı

külleri savrulurken çeyrek asrın
tükenmez bir renk
................yaşlı dallarında
yapraklar kadar taze / yemyeşil...
her sonbahar
Eylül ve Ekim ayları
oyulur yüreğimin duvarları...
bir düş ki, ağız tadında sızısı,
rengi... mutlu kırmızısı.

dallansın, solmadan yaprakları,
yüzündeki o yaz
ve bazen...
yüzümdeki kış fırtınası
..................çizerken yolumuzu
efkarlarımız da çıplak,
karışık rengi...
neyse ki o mutluluğun derdi.

dünya bazen senden ibaret
yönümüz...buzları eriten yıldız...
ve sen yokken
...........doğar ve batarken
.....................umut kapılarımız...
gözlerimin derinliğinde
özlediğim bir yüz...
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&&& Ne yazar

hortumcular kapatmış ufkumuzu
ellerimize su bile dökemez
esir almışlar gece uykumuzu
canavarın beli böyle bükülmez.

kirli elleri yüreklerden atın
rahatına kavuşsun şafaklar
bu sevdayı artık elden bırakın
şenlensin gönlümüzdeki sokaklar.

vicdanın esiri olmuşlar deriz,
duymuşlar inleyen, halkın sesini
asil kan damarımızda isteriz
kim çekerse çeksin ceremesini.

İstanbul’da asırlardır her gece
zengin, küpeli züppeler yol alır
yoksullara inat, yine eğlence
şampanya ile sinirler boşalır.

Afrika’yı var mı bilmeyen dostlar
ağaçlar tepesinde medeniyet arar,
sizin gözünüzde kargalar ağlar
cebiniz zengin olsa...ne yazar?
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&&& Nostalji - 1

göbek bağı kesilmiş hani
..................başka topraklarda
memleket bildiğin...yıllarca!
kafan karışır ya bazen
dolaşırsın,
sahte gerçekler peşinde,
inkar yolunu seçersin
...........................kolayca...
ve öyle kabul edersin
kendince...
günlerini harcarsın
...............bilinçsizce,
elde ettiklerin
................yetmezmiş gibi
yeni sayfalar açarsın
inadına!

ilk gözlerini açtığın
cihanda,
özlediğin baba ocağında,
yalınayak dolaştığın
........................ovalarda,
tozlu sokaklarda,
hayatın ilklerini
.............tattığın mekanlarda,
kendi varlığını itersin
.....................elinin tersiyle hani,
yokmuş gibi!
gönül sayfalarını
..........umarsızca kapatırsın!
karışır ya memleket sevgisi
......................umutları süsleyen,
huzurlara...sarılırsın!

                Ekim 2000 / Temmuz 2005
                 Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& Nostalji - 2

su serpersin hani
.................zavallı yüreğine
unutmak istersin
ve...yeniden başlamak!
hayatın temellerini
............bir daha atarsın
başka sevdalar üzerine,
dağ tepe dolaşır,
çorak toprağın bile
...................peşine düşersin
seçtiğin düzen uğruna
........................hırsına kurban,
ve kaderin...
kaderin cilvesini okşarsın!

başkası olursun hani
sen değilsin!
ama sen olmak istersin
..................başkaların gözünde
köprüler kurarsın
...............uçurumlar vadisine
tek yol üzerine...
tek yol ve geçişler...serbest!

yeni sahilleri dolaşır,
yumruklar atarsın
..............paslanmış göğsüne
...............................acımasızca,
dağları aşar,
.............çığlıklar saçarsın
melek olursun / melek...
kendi süslü bedeninde.

                   Ekim 2000 / Temmuz 2005
                   Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& Nostalji - 3

havan değişir ya hani
............mevsimler karışır,
yeniden yoğrulmuş hamurun
..............yaşadığın topraklarda
memleket bildiğin
.................beş - on  yılda...
en parlak yıldız gizlediğin
.................senindir gökyüzünde
çok özlediğin...

gündüzler / gecelere karışır,
rüyaların hep oralarda,
kravatın iğnesi göğüs
.........................merkezinde
kendi ayarında
..........benliğinden uzak,
mecburiyetten zenginleşmiş
kibarlığın ötesinde
.................kelime hazinesi....
yapay imajın sahte
.....................görüntüsü
...............................elbiselerinde,
dış görünüşünde
.............gölge gibi peşinde...
belki gurur veya vicdan
............................kalıntıları,
belki de tarifsiz özlem
dilinin ucunda...
tam dilinin ucunda...gizli.

            Ekim 2000 / Temmuz 2005
            Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& Nostalji - 4

yürekleri dağlayan keşke
...............................hasret olsa
eski dostlara  atılan
........bir gönül köprüsü,
taşlanmış yüreğinde
................memleket
...............................kokusu,
avuçlarının içinde...unutulmuş
yıllara meydan okuyan
..................toprak kırıntısı olsa
hasretini gideren!

her taşın altından
...............çocukluğun çıksa,
her sokakta anılar uyansa,
ağaçların gölgesinde
...............kırılmış aynalar
.......................yollarını kapatsa,
 memleketi hatırlatsa! ...
göbek bağı kesilmiş
...........işte bu topraklarda,
bir gurbet,
.........bir de memleket bildiğin;
yıllarca...

bir gün...yok olur
.............ayaklarının altından
dolaştığın yollar,
sahiller uzak!
yürekleri dağlayan keşke
...............................hasret olsa...
her taşın altından
...............çocukluğun çıksa...
memleketi hatırlatsa! ..
arkana baktığında
............izlerinin üzerinde
kurmak istediğin
.............köprüler uyansa...
sen... uyumadan önce!

                   Ekim 2000 / Temmuz 2005
                   Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& Not...

Bayılıyorum izlemekten
Çekip giden gençliğimizi,
Ağlamak geçiyorken içimden
Ne iyi / ne de kötü belki...
Alışıyorum!
Bir o kadar senli, benli.

Neydi o masallar...beni hep üzen,
O ufak tefek güneş...her an yakıp giden,
Sonra yeniden doğan...neydi o ateş
Yüreğimde...kıvılcımlarla donatılan!

                                      08.08.2005 / Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& O İlkbahar

zincire vurulan ufuklarda
yırtarken yaşam
................sahte güzelliğini,
ölümsüz şarkılar vardı
yaşanacak dehşete inat,
bitimsiz / akıp giden.
bir tarih sızıyordu
azınlık yüreğimizden.

sanki doğuştan biliyorduk
kaç adım bahar,
kaç adım ölüm
.................olduğunu,
iliklerimize kadar işleyen
o tarihin dayanılmaz
soğukluğunu...

her mevsimin güzelliği
bizde en güzeldi,
Mayıs’ta o ilkbahar
..................başka bir bedeldi...
başka bir bedel!

cesur değildik belki
ancak daha az korkak
vazgeçmek mi...
....................asla yoktu,
yolumuz  bildik...
azınlığın gerçek yüzünü
o rejimde öğrendik!

ö ürperti işte
...............düştü yüreğimize
tırmanırken tarihin yokuşunu,
gözlerimize çekilen
....................demir perdeler
bir ömre bedeldi,
bir ömre bedel!

arkamıza baktığımızda
Mayıs gerçeğinden gelen
...........ne bıraktığımız  izler
ne de...alın terimizle beslenen
toprak görünür,
her Mayıs’ta o ilkbahar...
ecdadınla övünür!

Yahya Akbulut
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&&& Onurun Gölgesinde - 1

Bir fincan kahvenin hatırı
yetim kaldı Hocam...yüreğinde.
Yalnızlığın gözde acısı – bildiğim,
dört duvar arasında.
Bitmeyen gecelerde karardı dünyan,
Israrla aldığın uzun mesafeler
gözünde, günlerdir yalan.

Bir elinde tartı, diğerinde –
hesap makinesi.
Zamanda yolculuğun mutlu kalıntıları
yalnızlığınla birlikte.
Saçlarında aklar, akıp giden suların
derinliklerinde...
Vicdan muhasebesi.

Gözlerini kapattığında, gönlünün yarısı
bir eş - sanat harikası
Yaralı yüreğini dağlayan,
ne kadar çok özlediğini anlatan
Yalnızlığın ifadesi onurun gölgesinde.
Yüzünde hala korkuların izleri,
Kırışıklıklarında gizlenen umut zincirleri...

Biliyorum Hocam, ay ışığında sabahladığını.
Ziyalardan  uzak, yakamozlar yabancı.
Şehir sokaklarında dolaştığın
kaldırımlar bomboş.
Derin acılarından uzak...derdinden sarhoş.

Boğazında düğümlenen anlamsız kelimeler,
yalnızlığın şarkıları dilinin ucunda.
Acizliğin denizinde acımasız dalgalarda
Dümeni kırık yarısı geminin...sular altında.
Yalnız sen bir de ufukta uzun geceler,
kaderin onurlu savaşına daldığında.

Kaçamazsın Hocam!
Kuşanır duyguların silahını
hep sen kazanırsın – bildiğim,
Yeniden doğarsın!
Büyüttüğün çiçekler, filiz atmış Hocam,
Birlikte diktiğiniz merhumun eşliğinde.
Güneşin doğuşunu birlikte seyrettiğiniz
hayalleri süsleyen hayat ağacın altında,
Yıldızları saydığınız geceleri,
karanlık gökyüzünde...yeni umutlar
Taşlanmış sanki acılı yüreğinde...

             11.07.2001 / Ağustos 2005 / Çorlu
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NOT;  Resim Öğretmenim İ.Hançer’e ithafımdır

Yahya Akbulut
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&&& Onurun Gölgesinde - 2

Vedalar yasak Hocam gencecik yaşta
Zaman umut zamanı, endişelerim tetikte,
Eskiden olduğu gibi hatalarımla birlikte.

Kırık notlar Hocam, kitabımda yazılı
Hani her veda gecesi senin imza attığın...
Bir de vefa borcum vardı birlikte sildiğimiz,
Umutlarımızı süsleyen...çelik bileğimiz.

Yeminler etmeden silahımızdı gözlerimiz!
Hani nerede gizli, bir zamanlar gibi
Uzaklara bakmadan – görebildiklerimiz? ...

Çocukları sevmiştik yaşamın ilkbaharında,
Yasakları deldiğimiz karanlık odalarda,
Birlikte dolaştığımız  bir karış topraklarda.

Yaşlıları sevmiştik yaşamın sonbaharında,
Süslediğimiz ağaçlar hala Hocam ayakta.
Sevgi kattığın resimlerin...duvarlarda.
Minicik hayranlar bak sensiz...hala hayatta.

Memleket bildiğimiz, doğduğumuz topraklarda
Yalnızlığın acıları rüyalarda, dağ gibi yüreğinde.
Kapattığında gözlerini,  hep okul bahçesinde.

Çok özlediğin, o kapanan gözler
Fırçanın izlerinde...birlikte paylaştığınız
Onurlu gölgelerde...Aynalarda...
Yüreğinde gizlediğin, gönlünde okşadığın
Geceleri özlediğin vicdan kalıntılarını
Yasaklı odalarda...Çiziver Hocam!

Yarım kalan şarkılar küllenmiş bedeninde,
Fırçanın ucunda kurumuş renklerin dansı,
Bir de vefa borcu düşmeyen dilinde
Son nefesinde...Ne hikmet...Ne alamet!
Bir deprem gecesinde yıkıldı dünyan...
Acıları yüreğine...gömüver Hocam!

Ateşin yaktığı yüreğin, yangının ortasında.
Alevler zamanın ilacı, yaktığı ile kalsın.
Yağmurları severdin her yazın ortasında
Hayat boyunca, ister yazar ister çizersin!
Sevince inadına, ömrünce istersen eğer...
Hep seversin!

Umutları yıkmadan yasaklı odalarda,
Uykusuz kaldığın o geç saatlerde,
Fırçalar kalsın  odanın en baş köşesinde,
Seninle birlikte...bir başka seversin inadına!
Çok özlediğinde - renklerin dansına...
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İzin ver Hocam!

                11.07.2001 / Ağustos 2005 / Çorlu

NOT;  Resim Öğretmenim İ.Hançer’e ithafımdır
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&&& Oyulurken Adın

bir kör inatla her mevsim
sürüklenir yolculuğum...
.................hala sarhoşum.
buharlı camında bardağımın
sürünürken işaret parmağım
...................dibinde ateş suyu,
bir damla kan,
ağlamaklı kalbimin sesi
................yalnızlıktan kavrulan.
içtiğim her damlasında
...................oyulurken adın
tatlı sarhoşluk içinde...
dudağının tadını hatırladım.

Yahya Akbulut
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&&& Ölümden Beter

ölümsüzdür diyorsun
.............kalbindeki vuruşlar
kulağıma okuduğun şiirler
güzel...
Arzu geliyormuş yüreğinle
ve Aslı gibisi,
ilahı aşkı temsile
sevecen iki Akdeniz perisi...

ben onlara benzemem
ben ne bir Kerem olabilirim
ne de...Kamber
onlar kadar yürekten
sevebilirim...
işte bu, ölümden beter...

Yahya Akbulut

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

&&& Ötesi yaz...

varlığımı tuzaklardan besledim
defterimin orta sayfasında
en güç günlerimde sığındığım
özel bir tapınak,
ömrüm yağmalarken
....................deli dolu günlerimi
filizlenirdi düşüncelerimde
gizlediğim hayat...

bir mürekkep damlası gibi yayılırdı
hayatımın budanmış salkımlarına,
kuytulardan inleyen bir ses
.........................yankılanır / dururdu
düşerdi dilime...
o günden sonra emindim...
yıkılacaktı  kaleler,
                        ötesinde yaz...
nefes alacaktı tüten meşaleler.

Yahya Akbulut
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&&& Özlem

şiirlerde eşeleyip duruyorum
ateşten kalan külleri...
yangın sonrası.

yüzünde rüzgarları özlüyorum
yağmurdan kalan bulutları...
fırtına sonrası.

gözlerini kalbimde çiziyorum
yüreğimde yanan ateşi...
veda sonrası.

yüzünü rüyalarda okşuyorum
içimde sevginin ateşi...
düşler sonrası.

unutulmuş sayfaları arıyorum
birlikte ateşe attığımız
bir gece yarısı.

yangınlar...fırtınalar...rüyalar...
biliyorum...küllenmiş içimizde
yarım asır sonrası...

Yahya Akbulut
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&&& Paranın Geçmediği Yer

mektubunda sitem var...
zehir oldu...
........diyorsun yaşam,
ne baharı kollayan güneş
ne de ruhunu okşayan kar
paranın geçmediği yer de var...
dara düştüğünde mi
....................yoksulluğun
kesildi canavar?
işte gönlün zengin,
...................cesaretin var
bir orduya yetecek kadar..

yufkadır bilirim...yüreğin
bir parça ekmeğine
...............karıştığını da
................................alın terinin.
sözüm sana değil ama,
bir de şu fakirlik olmasa
......................biraz da hani hatalı
(insanın kaderinden olmalı...)
zengin olmak ise / bilemezsin,
çok daha pahalı...

inancın çizerken yönünü
...................saklama sakın yüzünü
kavgalar ağlamasın kalbinde
vazgeçmek varsa, olur...ancak
..............................en son nefesinde
gün doğmadan neler doğar,
zenginlik nedir ki
.............................bu devirde?
paranın geçmediği yer de var...
ölüm ile yaşam arası...bir yerde!

Yahya Akbulut
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&&& Pusulasız, Yalnız...ve Garip

(...A. Durgut'a)

her gün...dalgalar
yükselirdi sevinçten,
aşıyordu çizgisini
...............deli gençliğimizin,
bir melek...seziyorken şiddetini
....................kopuyordu içimizden,
pusulasız / yalnız...ve garip.

her gün... tuzaklara takılırdık,
kurulan ağalara
..............kaçarken pusudan,
küçük çakılların düzgün yolda
devirdiği arabalara...

meğer serin uykulara
............dalmış çocukluğumuz,
ağır ve edalı / hırçın rüzgarı
........................kesen camekanda,
ve gizlenirken mertliğimiz...
koparılmış dalından bir çiçekmiş...
gözlerimiz!

                             07.06.2005 / Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& Resmi var Bende...

seni gözlerimle çizdim
ve sonra...
sıradan ezgilere kattım
.............güzelliğini bahçemizin,
aslında çok eski bir şarkı
hatırlayabilirsin...
dar vakitte hani söylediğimiz
sığındığımızda inadına,
........................düşünmekten
en kahpe acılara...

şimdi yine geçiyor yanımdan
sıradan bir bulut gölgesi
bozguna uğramış,
...........yağmursuz ve yalınayak,
savruluyor inadına yüreğimde
işkencenin böylesi
..................kıyamet gibi...
suskunluğuma saplanarak.

sığdıramam bahçemize seni,
söylenme sakın / söylenme yine
“gitme kal “ dediklerimin
.....................resmi var bende...
gizlisi saklısı kalmadı,
canımı okumuş bezginlik...
acı çekmek çocuksu mudur ne...
o eski fotoğraflar...hala cebimde.

her baktığımda şimdi yüzün
kararmış bir nokta,
dilimde ise aynı şarkı
sıradan gibi her gün
....................aynı gökyüzü
ve aynı bahçe,
gözlerim resmine bakarken eskidi...
yine mi işkence...
yine mi işkence?

Yahya Akbulut
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&&& Ruhumdaki Hakikat

kırılmıştı camı, nöbet tutan penceremin
solgun oluşları dikenli günlerimin
.....................................çökmüştü üstüme,
çökmüştü işte!
odamdaki sandalye aynı sandalye
bir gerekçe arıyordu gibi kendine.
vazodaki en sevdiğim çiçekler
......................................yine masamda...
o günden sonra eskimişti güzelliği,
hayalet korkusu gibi
.............dolaşıyordu yakamda
görüntüsü  itici, berbat...
çalınmıştı benliğimden
................ruhumdaki hakikat
çalınmıştı işte...

alnımın ta ortasında, iki göz / kaş arası
gelip giden ağırlık
....................tartılıyordu mertliğimle
görev itibariyle,
kafa tutuyordum yorgunluk
.......................kıskacındaki
.......................keskin kokulu yağmurlara,
susamış gibiydim ecelime...
yaşamak bile zorunlu kılındığında
.................sahte öpücükler üzerine...
kantarın topuzuna takıldığında gözüm,
görüyordum... tutmuyordu ağırlığım
ibresi tartımın / ruhum hariçti anladığım...

ben zaten...kurak bir mevsimin
....................ta ortasındaydım,
otuz beşime yakın...
çakıldım işte...vurguna takıldım
nefretimden  olsa gerek,
nefretimden akıyorken bezginlik...
aksın gitsin!
çok hakaretler yedim
..........................silinirken benliğim,
kimliğim...çalınırken üstelik!

                                      10.11.2004 / Çorlu
                                      “Bir Sihirdi O...”

Yahya Akbulut
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&&& Rüya mı...

Tanrım! .. bu ne güzellik
.................masallar  gerçek mi? ..
bir cennet sanki yeşillik bahçelerinde
ışık saçan güneş, mavi gökyüzü
asırlık ağaçlar dağın tepelerinde.

gökyüzünde güpegündüz
....................kutup yıldızı
bir rüya sanki / mehtap şakası
dipsiz bucaksız denizin ortasında
yalnız...
........tepkisiz
...................büyülenmiş
....................................şaşkın...

ziya bir yanımda / yükselen dalgalar
ışıklar dansında rengarenk balıklar...
yıllardır özlediğim kuş sesleri
müziğin eşliğinde sevdiğim şarkılar...

var mı yeryüzünde böyle bir cennet
masallar gerçek olur mu sanki
parlak mı  güpegündüz
kutup yıldızı? ..

şafak sökerken güneşin ışığı
gözlerimi okşuyor...
masal bitti!

Yahya Akbulut
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&&& Rüzgar, Derya ve Gönül

yüce ruhların mağarasından
        .....................deryalar rüzgar alır
          limanları süsler ılık meltemi
          ufuklarda garip kesilmiş enginler
          kızıllaşmış  tutuşmadan bedeni.

          hırçın dalgalar sahile vurur
          derinlerden sökülürken
        ......................süt beyaz köpükleri,
          kızgınlığında estikçe deli rüzgar
          rıhtımlara dokunur
          parçalanmış bedeni.

          kıyılara çökmüş acayip bir karanlık
          yosun tutmuş düşünceden
        ........................yeşil / mavi gözlerim
          o limanda sadece yalnızım bu gece
          sadece yalnız... yalnız bir gönül!

          ne kaldı bu sahilde hatırladığım
          mercan rengi denizin bu gece hayal
          gökyüzünde koşan bir yıldız oldum
          ufuktaki gemilerin ardından.

          ne tutkudur çınlayan kulaklarımda
          yüreğime sığmayan dizeler gibi
          demir atmış şahlanırken limanlarda
          eskimeyen dostane yıldızlar gibi.

          bu gece deryalara yenilirken kinlerim,
          sadece ve yalnız bir ruhum ben!
          kaybolurken dalgalarda
        .......................yaşam çizgilerim
          tutkuların esiriyim...ezelden!

Yahya Akbulut
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&&& Sabahların Gizemi

derin uykular diyarından
sabahları...
adım atarsın  hani
.....................yeni bir güne,
kirpiklerin ağır kurşun gibi
kapanır ya gözlerin...
sabah güneşin ışığı
..................hükmeder bedenine
yatağın sıcaklığı...çekici.

gecelerin koynundan
kovulursun sessizce,
.......bir başka bedende
..............rüyalarınla birlikte,
gördüklerinle hani
...............düşlerinde yetinirsin,
düşlerdeki gizemin
hayal ötesinde...

işte öyle bir sabahı yaşarsın,
....................hayallere dalmış
pencerenin koluna el atarsın
.............kanadını aralarsın,
nemlenir ya gözlerin...
ve kurşunlar erir
...........uykusuz kirpiklerinde,
yeni bir bahar / yüzünü okşar...
pencerenin  ötesinde
bir umut var...

Yahya Akbulut
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&&& Sahte Yüreğin

yüreğimin kalemi ısrarla dolaşır
sana ayırdığım boş sayfalarda,
yeminlerim yıllarca
...................hep oralarda,
seni sildiğim o taşlı ovalarda...
benim gözümde.

çeyrek asır / ok gibi saplanmış
yürüdüğüm yollara,
üzerimde, izlerin bende...
...........................bir yerlerde,
rahmetine kavuşmuş bedenin
hayatın başladığı yerde...
vebalin / sahte yüreklerde
........................kamçıladığın,
 kapısız / sorularım cevapsız.

açılıyorum kalemim oynadıkça,
yüreğimde severim paslanmış
...............................yaralarımı,
çomak sokarım kanadıkça
senden uzak olduğum sürece,
ruhumu namusumla...
temizledikçe.

yüreğim erirdi
..........sevginin karşısında
bilirsin...sende taşlandığı kadar
zaten mesafeli kaldı aslında
aramızdaki oranlar.

kin ve nefret içinde,
sevimsiz intikam kaldı kenetli
............................sahte yüreğinde,
sevmiştim seni ilk
.................attığım adımlarda
gözlerim hep seni arardı
yokluğunda,
kahramanım olurdun aslında
hayali dünyamızda...
büyümek isterdim
...............senin gözlerinde
seninle büyümek bizim
yollarımızda,
..................masallarda çizdiğimiz,
seninle yürümek / çarşı sokaklarda...

havuzu çizerdik hani
.........................yaralı gönlümüzde,
evimizin arka bahçesinde,
mısırların büyümesini beklerdik
gece yarısında

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

kuruduğunda dudaklarımız,
gündüzleri...
...............susuzluğumuzda,
sağanak yağmuru özlerdik.

yıllarca sırlarımızı gizlerdik
.............umutların ilkbaharında,
çetin kışları severdik sabah
kahvaltısında
dolunayın okşadığı
.................gece kuşağında,
kayak seferlerini özlerdik
karlı sokaklarda...

solak elimle yazdığım ilk şiirlerimi
içimde bir yerlerde terk ettiğim,
hani bana yıllarca ihanet ettiğin
.......................... intikam seferlerinde...
bir sonbaharda...çekip gittin!
yolların seçimi karışmış
.........................beynimde
iyilik meleğim hala yüreğimde;
kararsız /  imkansız nöbetinde...

sevginin gücü  küllenmiş,
bir karış toprağın nefesinde
............................kavuştuğun,
hayatın başladığı yerde,
nefretin gücü yüreğinde,
.............vebalinde...unuttuğun,
arkanda sonsuza dek bıraktığın...

kalemimin ucu
.........ölümsüz dansında
.....................engel olamadığım,
kanadım yaralı zaten ecelden,
ben bir munis / senin kanından
senin kanın başkalarından! ..

sağlığında sattın
.................anlımızın terini,
hesabıma geçtin... izlerini,
unuttun / cemaat bilir
musalla taşında
.............mecazi kelimeleri...
rahat uyu! ..
ben zaten sevemedim
içindeki sahteciliği...

ben buradayım
..............senin yokluğunda!
benim yokluğum, orada...hayal.
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beni istersen / gönüllü giderim.
unutma sakın...
gönül borcum var buralarda,
seninki – meyal! ..

Yahya Akbulut
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&&& Sararmış Sayfalar

Aslında hep sevdim
Binlerce açık penceremin
Ardından,
Sararmış sayfalarda
Gizli ihtişamı...
Bir efsane gibi canlanır
Yalın gözlerimde,
Hayallerim gönlümde
Zengin.

Sayfalarda özgür
En koyu endişelerim,
Güçlü sezgiler ve kavgalarım,
Doyum noktalarının
Sonsuzluğu...
Gecelerde  kovaladığım.

Gönlümde taht kuran
Binlerce  kahraman
Boyun eğdiğim,
Acizliğin kurbanı hissi,
Riyakar düşüncelerin esiri
Olma korkusu...
Okuyamadığımda.

Yorgunluğun ilacı
Okuduğum sayfalarda gizli,
Satır arası boşluğun gizemi,
Bitmeyen gece yolculuğun
Son durak kaygısı
Düşüncelerimde,
Uyku tutmayan gecelerimde,
Sırların gizlendiği gönül
Kavgası...

İfade özgürlüğün
Doruk noktasında buluşan
Paylaşılan / düşündüren
Ve zengin kılan satırların dansı...
Bir kitaba sığdıracak kadar.

Yahya Akbulut
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&&& Seçimin

gözlerin gibi nazik, zarif.
sözlerin kadar narin, hafif...
yüzümü okşayan
..............sımsıcak bir esinti
hırsımda...kederin karanlık yüzünü
kovuyor zalimce rüzgarın sesi.

bir umut ışığı...
alev gibi  coşuyor kalbimde,
seni gizlediğim o zalim bedende...
ayrı kalınır mı hiç
..................bir ömür boyu
hep ayrı seferde?

sen, kendi seçimini çoktan yaptın
umutsuz sevgileri
...............yalnız anacaksın,
uzatılmış elleri
...............feda ettin...bıraktın,
bir ömür boyu ebediyen
benimle kalacaksın! ..

Yahya Akbulut
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&&& Sendrom

devirler karıştı...
bir yanda taşıdığım geçitler
sırtımda,
diğerinde / ezik yabancı şeritler...
dokunduğunda tenime güneş
en kahpe soğukları içiyorum
kurulan tuzaklardan,
sonsuzluğa dalıp
.....................biraz da üşüyorum...
güçsüzlüğümde bile,
............budanmış dallarıma
......................zalimce direniyorum
ve ölüyorum / kendimce
boğuluyorum yaşlandığımda...
yasaklarla...

                       05.02.2004 / Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& Sensizliğin Bedeli

ağlıyor içimde ince kasvetin
solmuş sevginin sonu ayrılıktır
ömrüme akıyor buruk hasretin
sensizliğin bedeli yalnızlıktır.

suç ortağımdır benim şu gözlerim
yollarını gece gündüz gözlerim
yokluğuna isyanımdır sözlerim
sensizliğin bedeli yalnızlıktır.

bir şarkıymış sevgin dilimde meğer
zamansız içimde kaynıyor keder
ayrılık işkence olmuşsa eğer
sensizliğin bedeli yalnızlıktır.

Yahya Akbulut
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&&& Serap

kumsalların serabında açılan
........................cennet kapısı
beyazların  içinde... sen
yıllanmış şarabımda
...................hayallerim asılı
umutların tadını bir bilsen...

yıllar yılı koşuyorum delice
serapları içiyorum gizlice!

Yahya Akbulut
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&&& Serüven Esintileri

“ dur yolcu! ...”
hüküm sürerken sakin sularda
geminin güçlü pervaneleri
hala doludizgin...
boğazın ameline ihtirastan
...........................düşkünlüğüm
zevk-i sefa en sancılı
yolculuğum...

karşıdaki dağın eteklerinde
dürbünümün namlusunda
.....................tarihin kabusu
mermi kovanına bulaşan,
kurşun rengi iskelemde
barış sarısı
.........bir bardak su...
demlenir baruttan,
...............şehitlerin kanından
kızıla boyanmış toprak kokusu...

tartılırken sularında...hiçliğim
geçişinde boğazın
................sancak bildiğim
Çanakkale destanı...
deli yarısı kükrediğinde
.................sosyal aymazlığım,
ne makas keser geçmişi
ne fırça dayanır güzelliğine...

sevgidenmiş meğer...
.....................ve güzelliğinden
yürek tellerimden süzülen,
şehitlerin kanında,
................bayrağımın renginde
ege sahillerine çıkışım...
selam dururken
                   kan kırmızı...
damla damla süzülen
yanağımdan...göz yaşım!

Yahya Akbulut
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&&& Sınırda

sonbaharı seçtim memleket özlemimde
saatlerce yolculuk biraz da yorucu...
önceki yaz aylarından
..................daha kolay geçtim sınırı
hava daha ılımlı...bulutsuz gökyüzü.

yüzlerde başka bir bahar,
...............değişimin rüzgarları revaçta,
biraz daha umutsuz takılmalar
komşunun gönlünde...bir paket sigara.

havadan / sudan erkekçe sohbet.
görevi su istimal...dilinin ucunda
elimde gönülden daha bir paket...
tatlı bir tebessüm benim yüzümde
komşuda vefalı...derin nezaket.

memleket çocuğu aslında,
göreve talip genç yaşta.
barınamamış baba ocağında.
umutlar ertelenmiş bir başka bahara,
eşinin ellerinde üç aylık bebek
amirinin seçtiği, berbat bir kirada...

para / pulun önemi gözlerinde gizli
verdiğim bir paket hala elinde
yabancı dilim takılmış beynine
şüpheler aslında / aklınca sorguda.

sorularım haince, yaşam tecrübesinden
cevaplar gecikmeden, daha içten.
aile eğitim meselesi
..................dedesinden kalan...
özetle sohbeti fazla uzatmadan...
“komşu Türkler, başka bir düşman” -
ağzından dökülen.
ne diyebilirsin...hainlik felsefesi.

Yahya Akbulut
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&&& Sır

yıllar bedenimde izlerini,
zaman yılların özlemini
gözlerinde gizlemiş!

bitmeyen ilkbahar geceleri
beyaz giymiş gelin gibi
sırlarını özlemiş!

dökülen sonbahar yaprakları,
yüzünde ıslak gözyaşlarının
izlerini gizlemiş!

mevsimler gözlerimde seni,
yıllar yorgun bedenimi
sevdaları özlemiş! ..

Yahya Akbulut
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&&& Sitem

gidiyorsun bensiz
.......terk ediyorsun sessiz,
................gömüyorsun nefessiz
vedaları....
vurulmuş gibiyim
................yüreğimden,
umutlarım yok olmuş kederinden...

kaderinle buluşur bir gün
..............................ayrılığın yılları
zaman gelir / geçer  üzerinden
gömemezsin yaşadığın
.................................sevdaları...
vurulursun yüreğinden
bensiz / sessiz...

Yahya Akbulut
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&&& Sönmeyen Bedel

mukaddes mi kederlerim? ..
halka halka gönlümü
...................zincire vururken kader
sormayın avunduğumda...
daha henüz yaşarken,
gitmek ve gitmemek varken
nefesi neden eksik şu zamanın...

memleket ya!
dostlara uzanır yıllarca hasretim,
yiğit yüreklere / ölümü göze alan
sırtımda o tatlı yükün...
........................cepheler duman,
her akşam bedelsiz özlemim
her akşam perişan...

sabah olmasın, daha çok erken
sıla hasretim boşaldı / boşalacak
.................derinlerden / ta...içimden
dahası mı...sırlarımda taşıdığım
bedelden dişsiz bir anahtar,
kırk beşimde söyleyeceğim var...

hangi ağaca göz diksem
....................hangi yüze dokunsam
ayak bastığım ovalarda
.......................canlanacak anılar
bir de yüreğimi açabilsem,
velhasıl, ne kış ne bahar...

sahi ya! .. karanlık mı hala
...........................nehirdeki rüzgar,
uzaktan öpüşen zalim ümitler,
terini yüzümde kurutan yıllar? ..
zalim çocuk muyum ben...
yabancı gözlerde...genç ihtiyar.

yüreğimde dostlar...oralardan gideli
sönmedi o fenerin ateşi,
sıla hasretin...bu mudur bedeli? ..

Yahya Akbulut
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&&& Şafak Sökerken

yeni bir gün, yepyeni umutlar.
uyuyan şehrin kaldırımları
yağmurdan ıslak, sevimsiz sokaklar,
yutuyor yürürken ayak seslerimi.

adımlar uyumlu şarkılar eşliğinde
geceden çöken sis...berbat, itici,
yolumu alırken rüzgarın sesi
okşuyor hasretle ayak izlerimi.

şafak sökerken şehrin sokakları
yağmurdan ıslak...acı düşünceler
aşılan köprüler, bitmeyen aşklar
tükenmez masallar / yasak günahlar...

aslında içimde tatlı bir hüzün.
tükenmez, bilirim umut kapıları
geçmişte kalan ufak günahlarımı...
yüreğime gömdüm!

Yahya Akbulut
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&&& Şafaklar

bir şafak türküsü tutturmuş
deli dolu gönlüm,
Marmara sahillerinde sabahları
Ege dalgalarında sessizce
yıkanırken - Gümülcine...

ufuklara uzanır yağmurlu gözlerim
akşam sohbetinden  kalan
Karagöz’ün umutları şenlenir
deniz dalgalarında,
Mücahit - Rahmi sayfaları yıkanır
Marmara semalarında,
Ege’nin geçici vedalarında.

hangi günce kazınmış beynime,
çalınacak mı gönül kapıları,
ılık mevsim titrek kalemin izlerinde
kim ve neden paylaşır acıları,
azınlık derdi mi yoksa...
yine mi? - ürperir yüreğim!

sade kahve kokusu yayılır
gümüş cezvemde,
kırk yılın hatırı  misali...cazibesiyle
bir de telvesi var ya...
yaradır içimde / çökmüş gibi,
beynimin derinliklerine,
hatırladıkça...

demlenir gözlerim her gece
saatlerce yüreğimi ıslatır
kalemim, onur dansında kalır
marmara, Ege sularında
nice şafaklara uzanır...
hep sizinle! ..

Yahya Akbulut

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

&&& Şeytanın Pabucu

birilerin dilinde sakız oldum,
çoban armağanı misali...vefasızlığın
şeytanın pabucunu...tersine
...........................ayağına giydirmiş gibi
meziyet tabusu bezginliğin.

“kesin şu engelleri / hayali dengeleri,
şeytan sizin içinizde / sizin
...............................nefret merkezinizde,
şeytana giydirilen tersine pabucu,
yalnız sizin dilinizde....arabulucu ” -
demek geliyor dostum içimden! ..

bezginliğim aslında belki...kendimden
birazcık dilimden,
.................düşüncesiz becerimden,
anlarmışım gibi görünür
şeytanın...o lanet dilinden! ..

              26.07.2002 / 05.05.2005

Yahya Akbulut
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&&& Talihin Kahrı

kızıl öfkesinden tanırım
        eskimiş dikiş makinesinin
                      nasırlı ellerime batarken,
                                            ipliksiz iğnesini...
                                                                   y.a.

kurumamıştı güya içimizdeki kaynak
çağlayan gibi akardı umutlarımız
dilimizde yasaklı aynı sokak şarkısı...
bedavaydı uyanmak.

sabahın köründe düşerdik rüzgarın peşine,
çarkında makinenin ha bire eziliyorduk,
dokuyorken sahte ümitleri yüreğimizde
ipliksiz nakışına makinenin dayanıyorduk.
eskimişti nasıl olsa...Ölmemiştik hala
hürriyete yasaktan dokunuyorduk.

okulu da yoktu özlediğimiz hürriyetin
ne sırtında gömleği, ne de yeleği
açlığımızda yağmalardık uyutulmak için
bıçak ucuyla uzatılan bir lokma ekmeği
ele avuca sığdıramazdık...sahte meleği.

tuhaftır şu insanlığın yaşadıkça bahtı
her attığı adımları sahteden haram
öyledir şu kör dediğimiz talihin kahrı
yıkılır telaşı  yorgun saygıdan...

Yahya Akbulut
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&&& Telaşım Var

telaşım var...aşkın
............mehtapsız gecelerinde,
bir zalim yalnızlık içimde
tutkular içindeyim...
hüzne vurduğunda
.........derinden onurum
ayak izlerinden yıllardır
yoksunum...

yoksunum ama
.................gönülden mutlu
mavidir rengi düşlerimin,
gökyüzünü, düş mavi görürüm,
yetmez mi bu dünyada çektiğim
her akşam sokağında ölürüm...

ölürüm ama, kalbim seninle
ölümsüzdür yüreğim,
...................yüreğine sevdalı
kapında telaşımdan senin için
düş kırmızısı rengi...bir gül dalı.

 'İstanbul’u “  dinleyen şair gibiyim...
“gözlerim kapalı! .. '

Yahya Akbulut
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&&& Teselli

gözü pek / olağandır  yüzü ezgilerin
titrek ellerinde bir avuç kül,
ateşten toprak
ve her aldığın nefeste
........................ışıktan yumak,
nimet kadar yumuşak...
(kurtlar sofrasında)

bir boşluğa dalıyor gözlerin,
mermi gibi fırladı / fırlayacak
................................sanki  kovanından.
renginde karışmış ecelden çırpınışlar,
yüreğinde yara... yılların siyah dokuzu,
kahrından...
ve bir zalim yalnızlık zaman, zaman.

gözyaşı pınarları  kurumuş
bir kadın
.............dokuz doğuran
sebebin ne olduğunu anlamadan
en lirik tutkuları çelik zincirden,
umutlarında  cesaret
halkaları kenetli kendiliğinden...

aşınmış dostum zaman merdivenleri,
alnın ak!
sönmeyen alev topu kadar parlak
sana düşmez dostum o feryat
ve o kelam!
ölüm adası sensiz perişan
çatlasın soysuzlar kahrından! ..

Yahya Akbulut
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&&& Tuna Sahilinde

Tuna sahiline vururken umutlarım
bahar seferimde memleket kokusu
dökerim içimi gecenin karanlığına
tükenir yüzümde ecelin korkusu.

bulutların arasından sabahları
...............................sızarken güneş
yağmuru sürükler kederinden,
.......................inadına hırçın rüzgar
fırtınalı gökler hasretime dokunur
gözlerimin feri sularında yıkanır.

ve aynasında düğümlenir
.......................çiçek açmış bir bahar
kayalara vurdukça nehirdeki dalgalar
çırpınır sahilde beyaz köpüklü
bahar sefasında coşar suları,
çakıl taşlarında tılsımı
sevgi yüklü...

olur da bir gün
kırıldığında kanadım, kolum
cehenneme kadar gidecekse yolum
kıyamete direnirken ayak izlerim
elemine bir daha...ve son defa
kuruyan dudaklarımı
nehrin berraklığında ıslatın
kapanmadan son nefesimde
.............................ıslak gözlerimi...
Tuna’nın serin sularına bırakın!

                               02.06.2003 / Çorlu
                               “Zamana Yenilirken”

Yahya Akbulut
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&&& Tüken(me)  miş Emsali...

çılgın çalkantılar
..........zenginliğin senin,
sihirli bir elin yaşama gücü
 ve...tüken(me)  miş  emsali
..................alırken yaşamdan tadını...
tahammülün yok,
.....................sevemezsin zaten,
çok sevdiğinde, sen yalnız adamsın!
zenginliğini fakire de versen...
                    (ki veremezsin... zaten)
sevdiğine inanmam,
..................inanamam...
sen benden...çok daha fakirsin!

                                07.06.2005 / Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& Tüken(me)  mişlik Noktası

ilkbahar yağmurları gibi
ince ince akardık
.................dağların arasına,
son çırpınışına dek kızıl hayaletin,
çelikti bileğimiz....
kasvetin pençesinde
...............eritirken karları
..............................temiz yüreğimiz
soğuk keserdi  anlımızın teri.
farkımız neydi ki? ..
omuzlar üzerinde
..............arkadan vurulduk
demir attık durulmayan sulara.
cehennem çizgisinde
...................tükenmeden gücümüz,
karargah kurduk,
yıktığımız tabulara
............... “yenik düştük”
ve büyüdük...

                         25.03.2004 / Çorlu
                         “Zamana Yenilirken”

Yahya Akbulut
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&&& Tükenmeden Nefesim

kalbimin en son vuruşunda
..........................daralır nefesim
keder okunuyor gözlerimde
ve hasret kokusu
...............seni düşündüğümde,
sabah oluyor... üşüyorum
ben hala seni arıyorum
yüzümde bıraktığın izlerinle
hasretine dokunuyorum,
mevsim yağmurlarının yıkadığı
........................kaygıları içiyorum
geçmişin duvarlarını
............kendi ellerimle yıkıp...
..................................geçiyorum
ecelin o tek kurşunuyla
tükenmeden nefesim,
kalbimin...en son vuruşuyla!

Yahya Akbulut
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&&& Umut

ve o zaman...
kaygılar tükenirken
..............bulanık sularda
vurgunlar savrulurken
.................en çılgın fırtınalarda,
yüreğim diretirken umut
...............................etmeyi
yırtarım hırsımdan sessizliği
terk eder / silip
...................atarım üzülmeyi...
nerden öğrensem
şu güzel gülmeyi!

                        05.05.2003

Yahya Akbulut
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&&& Umutlarım

yabancı sahillerde geçtiği için
günlerim - umutlara esir
yosun tutmuş suların rengini
yalnız ben bilirim...

ağlarını ören kaderin sahillerini
gece, gündüz gezerim.

uzun bir ömür geçtiği için
yaşam - umutlara esir
ateşin alev alev yaktığı köprüleri
yalnız ben geçerim

varlığım...doğum ve ölüm arası
her şeye bedel - hep severim! .

suyun derinliklerini bildiğim için,
yağmurları özlerim
her mevsim bulutların sırrını
yalnız ben bilirim...

yıldızlar kaybolur, yok olur –
yağmuru...sevdiğim için!

yağmurları sevdiğim için,
güneş - bulutlara esir
dört mevsim benim yuvam
yalnız ben bilirim...

yüreğimde coşan seller
yalnız beni sever...
umutlarım...olduğu için!

Yahya Akbulut
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&&& Umutsuz Tövbeli

sessiz yankıları  adımlarının
............................çok sessiz!
terk ettiğin o canlı bedene
sanki yaklaşır gibi...
ve dağınık o saçların çok
.....................dağınık, yıkanmış
................................yağmurlarda.
telleri ipek gibi.
parlıyor gelişinde bir teselli
...................................gibi...
bir teselli gibi!

barışık o acımasız yüreğin
çok barışık...
.......................affeder gibi...
ve tövbeli o bakışlar
umutsuz tövbeli,
....................ölüme gider gibi...
dalıp / giriyorsun kanayan
kalbime...
bir hırsız gibi!

                  19.09.2002 / Çorlu
                  'Zamana Yenilirken“

Yahya Akbulut
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&&& Unutamazsın

yaşanan umutlar anısına
belki bir gün şiirler yazarsın,
amansız acıları
zarar haneme geçerken,
günahlarını unutamazsın!

içimde fırtınalar koparken,
yeminlerle dünyayı yakardın,
anılar defterine
.................masallar yazarken
sahte sevdaları unutamazsın!

kapandı artık sevda kapıları
zamanla unuturum...bilirsin,
bana verdiğin acıları
.................kaderine yazdım...
unutamazsın!

kapandı deyip geçerken
kaderinde sahte sevdaları,
eğer duygular terk ederse...
yaşayamazsın... unutamazsın!

Yahya Akbulut
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&&& Unutulan Deniz

alev örtüsü...yakan güneş
derin dağlar yamaçlarında,
bir kent sahile atmış kendini
yitirmiş yolunu deniz akıntısının,
seyir defteri  suskun / bembeyaz
yorgun gemicinin...

ormanlar bu gün şehir olmuş
köyler...unutulan bir deniz.

fırtınalar haince / acımasız
kırmış kanatlarını
sularında parlayan ışıklarını
“ denizin ”
iliklerine kadar kumlarına gömmüş
fenerini gemicinin.

sahiller ışıktan alev almış
dalgaların tam ortasına dalmış...

unutulan denizdir öldüren beni
çehresinde toprağın zulüm ne arar
yeni bir kent sahile atmış kendini
bir kibrit tutsan köy gibi yanar!

Yahya Akbulut

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

&&& Var Olan Değerler Üstüne

var olan değerlerin kıymeti
yokluğunda / misafirin olur hani...
varlığını...fark etmediğin
....................... zamanlarda.
boşluğa düşersin kendi varlığında
yetersiz kalırsın
.............kendi düşüncelerinde.
yalnızlığın esiri olursun...
çok özlediğinde.

düşman kesilir kimliğinde
.........................hırsın zaferi,
ihanetin korkusu...çöker ya üzerine,
kaybolan değerin isyan telleri
gelir yalnızlığın...üstüne üstüne...

Yahya Akbulut
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&&& Veda Dokulu Zaman

tutkulu ve ölümcül  / bir aşk
.................masalı gibi akıyor zaman,
güneşin her sabah tan öncesi
geceyi kucakladığı gibi,
yüreğimin yamaçlarında azabım
......................................kızıl ve esmer
tuvalde renksiz ve soğuktur resmi...

her sokak köşesinde
..................sönmeyen bir yangın
ateşin pırıltısında yanan bir veda
alevlerinden kükreyen
.....................eski bir sevda,
gülümsemelerim kızıl ve
hasret kokulu,
akıp geçiyor zaman...veda dokulu...

elveda...ömrümün kapanmaz yarası,
elveda...elmanın öteki yarısı!

                         09.03.2003 / Çorlu
                         “Zamana Yenilirken”

Yahya Akbulut
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&&& Vefa

son zamanda dostların
.........................varken isyanı
insan olmaktır bilmezler
asıl zor yanı
kendinle savaşmaktır
................soluk soluğa...
ayak üstü selam
.................değildir yükseliş
samana sarılmış
..............düşerken boşluğa,
ne de sonsuza iniş
yalnızca öyle görünür;
sihirli bardaktan gibi...
zehir içmiş...

                      11.05.2003

Yahya Akbulut
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&&& Vurgun Yediğim Saatlerde

vurgun yediğim saatlerde her seher vakti
yudumlarken keyiften az şekerli kahvemi
gövdesinden koklarım inadına gülleri
insafsızca saplanır bağrıma dikenleri.

yeşil çimenlerden rüzgar alırken rengini
demliyorken buluttan söyleyeceklerimi
denizlere gömerim sırlarımın bengini...
aramayın sahilde kazılmamış kabrimi!

kırık dökük yüreğim karanlıklara akar
kahrolsun içime sinen, ölümden korkular.
hevesim bazen tükenir, unutulduğumdan
bazen ihtiraslarım...yaşayamadığımdan...

Yahya Akbulut
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&&& x...Pi

dolusun sen dostum
yüreğin dolu...
balta ile budamışsın
yaslandığın ağacın dallarını,
seyre dalmış hayallerin
.......................umutsuz kalıntıları
neden sürdürüyorsun ki bu çabayı? ..

vardır hep çalkantıların anlamı
kayırır mı dalgınlığın
.................kökünü  yangınların,
silip at / peşin ödenmiş ihtimalini
hükümsüz yargıların.

tek başına olsun geriye dönüşlerin
aynı yağmurun fısıltısında
insafsızca terk edildiğinde,
çok özlediğin o yüzü hatırladığında
bir daha ölçersin umudun
..............................enini ve boyunu
hesaplarken üç nokta on dört ile
kaderin oyununu...

ve göreceksin...
...........................hiçbir bakış
eskisi gibi gözlerini yakmayacak
pişmanlığın seninle olamayacak
nedir ki senin muhtacın? ..
varsın budanmış kalsın dalları
özlediğin ağacın!

Yahya Akbulut
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&&& YAĞMUR Bebek

YAĞMUR’du beklediğim...
gök gürültülü sağanak yağış
sessiz koridorunda hastanenin.
gül - pembe havasından
tanrıdan bağış...Nisan güzelliği
yayılacaktı göğsüme
yaşama bahanemin.

yeni bir umut doğacaktı ufukta
yeni bir umut kendi varlığımdan
yıkanacaktı paslanmış ağlarım
ilkbaharın nisan yağmurlarında...

gel artık bebek...yağmurla gel,
hasretine yüzünün...hala tazeyim,
gel artık bebek...bekleyemem
kutsal nemini...yağacak rahmetin...

Yahya Akbulut
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&&& Yağmur Damlası

bulutların yırtmacından
.................sızarken güneş
yakar alev alev
dudakları kurumuş
................çorak toprağı
gökyüzünde sessiz
ve durgun  ateş damarları,
nerdesiniz yağmur damlaları?

yıkanırken yüreğin
..................güneşin kızıllığında
gözünde tüter kahrından
...................... ılık bir rüzgar
akabilsen nehir gibi varlığına
bulutların pençesinden süzülürken...

söndür şu yangını
.................atılarak ateşe
boynunda inci gibi vebalini düşle
dalında bitkin, sararmış solmuş
yeşil yaprağı,
susuzluktan yorgun
....................damarları çatlamış
kuru toprağı!

Yahya Akbulut
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&&& Yakışıyor Sana

hayatta en son karıştılar sevdama
bir balyoz  gibi kelimeler
.........................saplanırken yüzüme
parçalandı cihan / çığlıktan  serinliği
gövde kin götürdü...
sertliğim seyrinde suskun.

yakışıyor sana özgün kinin
üstümüze felaket yağıyor
öldürdün açmış çiçeklerin,
öldürdün nefesini...
bendim içten ağlıyor!

durgun sular bile çoğaltır kederi
günahı kabulünde
yadigar,
nereye dönsem ağırdır bedeli
şifahen kurşun sıksan...
ne yazar!

Yahya Akbulut
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&&& Yalancının Mum'u

ben çok muhteremler gördüm
sözde cesur, kalpleri korkak
boş dereden su getirir
kalbur kabında.

keşişleme, poyraz, karayel
genizleri alerjik bir burun,
rüzgarın her türlüsü eser
elindeki şeytan kalburun.

maharet bilir, akşama kadar
yakar yalancının mumunu.
öfkesinde bile ateşe sokar,
şeytanın kiralık burnunu.

haklılığının oysa
tek şansı var;
şeytana da yazık ama...
sabaha kadar!

                      06.08.2004 / Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& Yalnız Sen

çiçek göndermek istedim
ilahlar kadar güzel / sıcak,
yağmurdan ıslak, binlerce güller
dikensiz, rengarenk...
yapamadım!

bir şeyler sanki eksik içimde
kalbimde saplı kanlı bıçak
yüreğimde yerin olsa bile
izlerin hep mazide kalacak...

her şeyden beter bu gönül sızısı,
arzular eksik, tutkular ölü...
bazıları doğuştan kaybeder,
ben de onlardan birisi.

ayak seslerine nokta koydum,
sevdalara mezar kazdım
kendim düştüm içine,
üzüldüm...küçüldüm.

elimde kaldı gül yaprakları
cansız...sensiz...solmuş,
hayalimde...yalnız sen!

Yahya Akbulut
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&&& Yalnızlıkta Çekilir

ben senden öğrendim
.....................ey hayat
ucuz şarabın yordamını,
serinlerde umutsuzluğun
............en derinden anlamını...
ezeldendir tanışıklığımız
aslında çok eskiden
....................bilirim,
bilmez miyim hasretin
............kahreden acılarını...
yalnızlıkta çekilir,
şu gurbet acısı de öyle!

                                  05.01.2005 / Çorlu
                                 “Bir Sihirdi O...”

Yahya Akbulut
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&&& Yanımda Olacaktın

nice umutlar yıkıldı
.........gençliğimin ilkbaharında
oysa...yılların hayallerini
.......................kurardım gizlice,
esaretin zincirleri takılır beynime
dokunmadan ellerine
........................daralırdı yüreğim.
acıların girdabında
............bulurdum kendimi,
çırpınırdı sessizce ümitlerim,
uzaklarda bir yerlerde
.......................arardım benliğimi,
adresini değiştirir / dururdu gözlerim...

yıllarca, yüreğimde donatır korkuları
tazelerdim avutulmuş acılarımı
gözlerimde son defa
....................bir aşinalı  tebessüm
kavuşmanın aleviyle...bitiyordum
yudum, yudum...
hangi kalpte gömülü
......................kaldı sevgiler...
her gelen dalga sesinde
............................beni anacaktın,
ömür boyu bizim
..........kalacaktı geceler
her sabah uyandığında...
yanımda  olacaktın!

Yahya Akbulut
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&&& Yarım Sevgi

karanlıkta kalıyor bazen insan
bir ışık sönüyor...
dayanılmaz rüzgar
..................gönül tellerinde
.............................haince sıkışan.
kabuk bağlar
hovarda deniz köpükleri
sürüklenirken serin sularda,
ürperir yüreğindeki yitik şarkılar
sahilleri yeniden özleyene kadar...

garip bir rüyadan ibaret aslında
............................sevdaların zirvesi.
çılgın yolculuğunda
..................çırpınır yüreğin
....................................bir ömür.
beslediğin umutlar
................tel tel dökülür...
ilacıdır belki... kim bilir
çala kalem yazılan birkaç şiir...

Yahya Akbulut
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&&& Yarınlarım Tetikte

zamanla birleşmiş yaşam
çelikten duvarları,
saatin çarkında
...........delirmiş yelkovanlar
........................çizerken yolumu,
geceler ve gündüzler
...................zamansız akar içime,
sürükler ömrümü...

sıyrılırken peşin hükümlerden
bitmez yolculuğum,
bana mı yüklenmiş suçu? ..
bu günden sonra
..................geçmiş zaman,
cilvesi yıldızların artık
...........cazip değil,
....................güzelliği eskidi,
bir başka yakar güneş
...............yaşlanmış kemiklerimi...

ve gölge düşer yüzüme,
...............değişir şiirlerimin hecesi
ufuklar dumanlı / renksiz
yolun sonu herhalde
..........belki...alamet habercisi...

işte o yoldayım artık
hem de hiç beklemediğim
................................bir yolda
ömrüm böyle geldi / geçti,
yarınlarım tetikte...

Yahya Akbulut
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&&& Yaş Sendromu...

bilirim sihirli bir elin
..................... tanrısal dokunuşunu,
meleğini de...
...............bir kuşluk vakti
sürtünürken kalbime dokunuşu...
kayıp günahlarımın
..........öksüz sevinçleri asılı
derinliklerinde.........

bilirim sihirli bir elin
......................dostça dokunuşunu...
huyunu, suyunu da...
              bir gece vakti
eritirken kalbimde yarasını...
kayıp mesafeleri
          darağacında asılı
tahmin edemediklerimle...

                        28.05.2005

Yahya Akbulut

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

&&& Yaşamın ibresi

Figanı düşerken sararmış yaprakların
Çelikten örülmüş sandığım
Ağaçlarından
Kasvetli rüzgara kokuyordu
(Küçüklüğüme dokunuyordu)
Yaşamın ibresi...babamın gözünde.

“Çocuk değilsin sen! ” - diyordu,
Çocukluğumda bile...
Doğalmış meğer...yıllar geçti,
Babam bana -  “Sen büyüdün...”
Asla demedi!

Ben şimdi bilgeli gibi
Sanki yeni doğan,
Erken doğduğumu sandığım
Zaman zaman...kavgaların peşinde
Savaşıyorum mimarisiyle
Çocuk ve orta yaşlılığımın
Beyaz kağıt üzerinde...

Akıntıya veriyorum
Ağzımdan düşen kelimeleri
Boyun eğmeden, kıyasıya
Yarışıyorum
Kızıl korlar üzerinde
Kaçarken pusudan...
Yaşayan bir ölüden ziyade
Yaşlanmış çocuk...olma korkusundan.

                                  01.07.2005 / Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& Yaşayan Umutlar

aldanışlar, şairliğimden olsun
duygu yüklü mısraların renginden
kaçırdığım çılgınlıklar kahrolsun
akıyorken akşam üstü içimden...

rüzgarlara sevdalı göçen bulutlar
boşalırken gök maviden gözdesi
yaşadıkça beslediğimiz umutlar
yaşlılıkta özlemlerin ta kendisi.

gizemlere dönüşür sanki yağmurun
dökülürken damlası kuru toprağa
yağmalanmış, kaybolan çocukluğumun
tazelenir umutları isyanımda.

akşam üstü boşalırken gizemlerim
ayaktayım inadına, hala varım
açıklara vurduğunda özlemlerim
yarınların yüküne umut bağlarım.

                                   26.10.2004 / Çorlu
                                   “Bir Sihirdi O...”

Yahya Akbulut
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&&& Yaşlanmışım

bir çocuğum ben yaşlanmış,
belki başkalarının yüzünden
düşlediğim dünya yalanmış
saçlarımda ak, anlımda kırışıklar.

yaşamdan bir şeyler kaçırdım
yıllarımı, yollarımı özlüyorum,
güneşe sarılmış yağmur bulutları
açık penceremden gözlüyorum.

genç ihtiyarım ben vurulmuşum,
kaderin beni vurmadığı kadar
geçmişimi  sormayın durmadan
dünyamda yaşarken...unutulmuşum.

bıraktım dünyamı akan sellere
göz yaşlarımı akıttım denizlere
mumlar yaktım türbelere
dua ettim dünyamdan göçenlere...

dilek diledim tanrıma sığındım
cehennemi dolaştım acıları tanıdım;
yaşlandığımı...yeni anladım! ..

Yahya Akbulut
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&&& Yel Değirmeni

gizemin kazınırdı penceremde
ne güzeldi  “ Deli Ayşe “
......................yamaçlarında bakışın,
kasıp kavuran
..........ağustos sıcaklarında
harman zamanı / atlar yorgun
yağmurlar ıslatırken
..................tarafsız sessizliğini
................................bozkırların
bir tufandı içimde haykırışın.
yeşerirken çayırlarda
...................en gizemli sırların

saçlarını tarardı pervaneleri
her bahar direnirken
..................zamana çırpınışın.
öykülerin kaldı yazılmadık...
sen, yoksun artık...
yoksun artık! ..

                          29.02.2004 / Çorlu
                          “Zamana Yenilirken”

Yahya Akbulut
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&&& Yenilmeden Buhrana

işlenmiş nakış gibi / güneşten yanığı,
hançer acısı yüzümde
......................izleri sancılarımın,
ateşten kor,
incelmiş telleri dağınık saçlarımın,
alın terimi akıttığım topraklar
ayrılık kokuyor.
tükenir mi ecelden güzelliği
............................o inceden ruhumun?
meleklerim aslında yanlış hatırlıyor...

tanımadık semalara aktım
çizerken düşlerimi yıllarca,
gönlümce aktım
her kanat çırptığımda
..................ıslanırken yağmurlarda
terk etmeden umutlarımı
kulaklarıma kadar battım.

tükenirken / üşüdüğümde nefesim
buz bağlayan / kirpiklerimdi,
zedelenmeden... tutam tutam
damla damla / göz yaşımdan
eriyip akarken suları...
sazın tellerinde delinecekse yüreğim,
ey ozan...
ne gelir geçer ki aklından? ..

neyse ki, yüreğim hala
...............................dimdik ayakta
cirit attığım, özlediğim her sokakta
derlediğim göstermelik masallar
artık çok uzaklarda!
ve bilmek isterim...
..................ey, talihsiz zaman!
kasvetli rüzgarın erittiği yıkımlar
yenilmeden  buhrana...
söyleyin bana;
yaşadığım ıstıraplar...
kaç yaşında?

                     16.01.2004 / Çorlu

Yahya Akbulut
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&&& Yine Gelirim

eğer bir gün,
..............güneş batmadan
yorgun ufkun pençesinde,
nefesi tükenmiş
....................ışıklar sönük
ansızın kader kapımı çalarsa
huzurluyum / bilirsin...
hiç arkama bakmadan
aşarım karanlığın yollarını,
yağmurla birlikte,
gözlerden uzak,
..................fırtına sonrası...
yine gelirim.

Yahya Akbulut
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&&& Yüksekleri Düşündüm

ileriye gidişleri düşündüm,
yüksekleri...
yuvarladığımız seneleri
zirveye tırmanırken
............aştığımız tepeleri
yıkanırken gözlerinde oluk oluk,
yorulmadan çarpan...kalbimin sesini.

kaygılarımızı düşündüm
 ve kavgalarımızı / bıraktığımız
....................sevdiğimiz limanda,
göze aldığım senin için
.........kahramanlığı düşündüm
ve ölümü taşıdığımı koltuk altında,
tutuşmadan yıldızlar
battığını güneşin...düşündüm
karşıdaki kayalıklarda...

 yüksekleri,
................yakan güneşi,
...................................sıcak rüzgarı
kumsallara gömdüğümüz
..................yarım asır yaşamı
ve seni...seni düşündüm
bir daha yıkanırken
..............kar beyaz gözlerinde...
ve anladım...yüksekler gönülde!

Yahya Akbulut
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&&& Yüreğimin Saati

uykularım takılmış
.................karanlığın rıhtımına
sessizliğin gizemi dolaşır
.................yatağımın ucunda,
vakit daha erken duvardaki
............................saatimde
sabahlar daha ırak
ve acımasız....
duraklarım, hala derin uykuda
daha yorgun / vefasız...
            .......
açılan sokak kapıları
at arabalarının
..................tekerlek sesleri,
sokak lambaların
..........loş ışıkları
çocukların
.............uykusuz gözleri
........................sabahın karanlığında,
tütün tarlasına uzanan yolculuğum...
kümesler* civarında.

güneşin doğuşu bir isyan gibi,
uzaklarda yankılanan
.................sevgi nağmeleri
ufuklarda sessizce yükselen güneş
sıraları süsleyen kahvaltı
...........................torbaları...
elbisesi alınmış, köklerinin arasında
istiflenmiş tütün yaprakları,
ekmek arası peynir
....................zifirli ellerinde...
kahvaltı ziyafeti.

yolculuğun geri dönüşü
...................günün ortasında
gönüllerde başka şarkılar
bayıldığım o sarı
............ve kırmızı limonatalar
..............................buzlu fıçılarda,
dizilerin sayısal yarışı
.................düşüncesi gönüllerde
sevinenler...ve küskünler,
yarınlara verilen yarışçı sözler...

vakit tamam, duvardaki saatimde
sigaramın ucu tükenmiş
........................dalgınlığımda,
şehrin gece ışıkları
...........veda hazırlığında,
vakit...
çok geç yüreğimin saatinde...
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*kümesler – tütün tarlası olarak bilinen mevkii...

Yahya Akbulut
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&&& Zaman

ne yazgıdır, ne kaderdir huyumdan
zamana gebe düşünce çemberim
pırıltısına Ay’ın tutulmadan
zamanı yaşamımdan ezberlerim.

zaman berbat bir akışın kavramı
zaman soğuk, geçilmeyen bir duvar
zaman, gizini yaşadığım tavrın
dikenli adımlarını kovalar.

zaman şen bir şaka görüntüsü
korkusu bazen saf inanışların,
boyun eğmediğim o canavarın
benliğimle saflarına dalarım.

                             19.09.2004 / Çorlu
                             “Bir Sihirdi O...”

Yahya Akbulut
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&&& Zaman Çemberi

yaşamın burgacında bazen
daralır zaman çemberi
ve sonsuza davet aynasında,
elleri kınalı peri kızları...
bağrımda volkan gibi kükreyen
kurşun askerleri,
aşılan mesafeler
.........kırkıma hükmeden
....................kızıl beyaz meşaleler,
derinden tutkular
...............en koyu derinlerde
.............................yarım kalan...
ve kurşun yarasıdır savrulurken
doruktaki rüzgar...
fırtınanın göbeğinde kaybolan.

yüreğim ateşten ışık yumağı
ve kızıldır bedeni,
.................bir kız gibi çıplak
adımları meşale
..............alevlerinden ıslak,
gök kuşağına bürünmüş renkleri
gözlerden  uzaklaşırken kıyılar,
kalbimin direncinde
....................çığlıklar içinde
erir / sildiğim korkular...
ve tükenirken en derinden tasalar
zamana akışım...yeniden başlar.

Yahya Akbulut
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&&& Zamana Yenilirken

insanlık soyunun en derin arzusuna
saygıyla boyun eğdik...
ve yaşamın sırrını
....................bilmeden doğduk,
daha çok uzundur yolumuz dedik
çocukça eğlendik.

döllenmeden korkular içimizde
avare gençliğimizde,
duyguların en yücesiyle
................................avunduk,
biraz daha büyüdük.

ve düşündük...
yaşlanacağız elbet bir gün
sefil veya zengin,
geldik / geçeceğiz bu dünyadan
bencil veya engin
yudum yudum sevdik hayatı
genç veya ihtiyar...
ölümden kıskanacak kadar.

ve yaşamı sevdik...
geleceği de hani
.....................mertçe savunduk
zaman köprüleri de aşar dedik
kolayca geçer,
.........................ne fazla geç
ne fazla erken / işimize geldiği gibi
istediğimiz oldu bazen.

eğlendik, coştuk ama biliyorduk
tanrı misafiri olduğumuzu,
zamanında mı / yoksa
....................erken mi doğduğumuzu,
genç ve yakışıklı ölmek istedik,
içimizde yıllarca büyüttük yalanları
bazen sahteciliği, bazen
............kahramanlığı gözümüzde
 ilke edindik...

acımasızca, kavgaları da sevdik
ve kaygıları...
gün geldi, bundan bile
...............................emin değildik
sırlarını kestiremedik
............ çünkü yaşlandıkça...
zamana yenildik

ve anladık...
doğum...
............yaşam
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........................ve ölüm
idam sehpası kadar gerçek
cellada ne gerek...
..................tek şansımız var...
ölümü ertelemek!

                           22.06.2003 / Çorlu
                         “Zamana Yenilirken”

Yahya Akbulut
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&&& Zararlar...kendi hesabıma

yaz aylarında bazen
ara sıra / cumartesi akşamları
açarım sonuna kadar
................yüreğimin kapılarını,
eşelerim her taşın
..............derinden temellerini...
zararlar kendi hesabıma.

gökyüzünden sessizce süzülen
ay ışığı...okşar maden ocağımı
kendime has o dar mekanda,
zenginlik görünür
...............gönül soframda
ve hayatın sayısız cilveleri
yalnız benim hesabıma...

sigaramın dumanından
................ciğerlerim paslanır,
sıkıntıdan etrafıma yayılır
gömleğimin ter kokusu...
yıkılır...yüreğimin surları,
sahte gurur ve vicdan kalıntıları...
yalnız kendi hesabıma...

Yahya Akbulut

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

&&& Zehirdir Yüzüm

kanasın yaralarım...
yüzüne akmasın göz yaşlarım...

namlunun soğukluğunda ellerim yansın
gökleri yırtarak avazım uyansın.

göğsümde hıçkırık inceden yasım
içimde tek bir can hırsımla tutuşan...

her savaş sesinde zehirdir yüzüm
boyun eğemez hezeyana gündüzüm.

köşe bucak / her durak kalacaksa tedirgin
dengelerde istisnalar bir o kadar çirkin!

konuştukça cihanda silahlar
................   kaybolur gecelerin mehtabı
ne yaşamın sırrı kalır,
................... ne vicdanın sorulur hesabı!

dağları gözümde büyütmeden siler
can çekişir savaş sesinde harabeler.

çırpınır yüzüm ta...uzaklarda,
çaresizlik mi yazılı alnımızda?

kapandıkça can evimde kanayan yaralarım,
su olur / erir biter...buz tutan acılarım.

cihanda savaşın kırılsın dümeni
bir ömür tırmanırken ecelin merdivenlerini...

Yahya Akbulut
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&&& Zincirli Pınar

unutmuş değilim...
kaya gibi serttir hasretim.
geçenlerde, yanında olmak istedim
tarifin yoktu senin,
o köy kenarında hani bildiğim...
irkildim! ..
yok etmişler, bitirmişler seni
dibinden kurutmuşlar be Zincirlim! ..

unutacak değilim...
çağlayan nehir gibiydin,
buz gibi suyun.
berraktın, buzuldun, bitmezdin...
bir yudum, bir daha içtiğimde
...................yorgunluğuma yenilmezdim.
süzülen tuzlu teri yanağımın.
neferiydin ıslak dudağımın
çoluk çocuktan yoktu bezginliğin
orak sıcağında meşhurdu serinliğin...
çok erken takmışlar kefeni.
kahpe kurşunla anlından
...........................vurmuşlar nimetini
bitirmişler seni! .. yaralı gibiyim...
kurutmuşlar sularını be Zincirlim! ..

unutmuş değilim...
usta eli dokunmuş çehrene belli,
................................sahiden de hazdan
merdiven taşların nazı beyazdan...
taş üstüne taş, derinliğine sarılmış.
her yolcunun yüreğinden
......................kopardı bir alkış.
tahta kovaya asılı paslanmış zincirin
çatlamış dudağa sen
..............................taze gelindin!
serinliğin büyüsü ihtişamındı senin...
karın doyurmazdın aslında,
top peşinde koşarken
.....................kuruduğunda dilim...
evden kaçışlarımı, haklamıştı sevgin.

şimdi ben...ben değilim
yaralı gibiyim!
gurbette sevgin çok daha derin,
çok erken takmışlar kefeni
kahpe kurşunla alnından
...........................vurmuşlar nimetini
dibinden kurutmuşlar,
................bitirmişler seni
yaralı gibiyim...kopsun bu dilim..
yüreğimdesin be Zincirlim! ..
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                                04.01.2003 / Çorlu
                                “Zamana Yenilirken

Yahya Akbulut
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