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14 Şubat 2011

'Meral'ime'
24 Mayıs 1963 ten buyana
Yaşlanmış bir aşk sunuyorum sana
Neşeli hüzünlü günleri görmüş
Bunca yılı geçmişe gömmüş
Saçları dökülmüş
Beli biraz bükülmüş
Yaşlanmış bir aşk işte...
Ama bu geçmişle
Yıllarca birikerek üs üste
İhtiyar aşkım da büyümüş
2011 yılının 14 Şubatında
İlk günlerden daha büyük bir aşkı
Ayaklarına seriyorum senin
Basıp üstüne geleceğe doğru
Daha da büyüyecek aşkıma
Yürümen için...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Aktan Karadan Sesleniş

Yakamozlarında ulanır kökler
Anadolu’dan Yunanistan’a
Söylencelerle dizilir
Birer ikişer
Sayısız nilüfer...

Söylencelerde barış “zeytin dalı”
Türkiye kıyıları Yunanistan dağları
Baştan sona barış ormanları
Yeşilli karalı
Bir dalı Türkiye zeytinin
Yunanistan bir dalı!

İnsanlığın özlemi
Savaşlardan arda kalan
Zeytin dallarını kanatlandıran...

(Sular bulansın
Yakamozlar yok olsun
İlahlar uyansın
Bir dev yaratsınlar
Bir dev!
Dağılsın nilüfer adaları
Yansın zeytin ağaçları
Alev alev
Denizler kızıl
Gök ateş rengi boyansın
Aynı rüzgarlar esmesin dağlarında
Aynı balık sularında
Yüzmesin
Kartallar uçsun
Barışa kanat ak güvercinler
Vurulsun!)

Denizlerimizde sular
Tarlalarda başaklar
Aynı rüzgarlarla dalgalanırlar

Ege’dir
Giysileri sesleri karıştıran
Omuz tutan kuzeyden
Horan- hora oynatan
Artık
Savaşsız söylenmeli söylenceler, türküler
Şimdi
Politakis’in uçurduğu güvercinler
İpekçi’nin kanatlarıyla süzülmekteler...

(Sanatçılar
Kılıçlı yontular
Savaşa soyunmuş resimler yapsın
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Ekmek yerine
Silah üretsin emekçiler
Şiirler yazacak ellerle kesilsin
Barışa adak zeytinlikler
Anneler
Kocaları, oğulları, kızları
Yaksınlar yüreklerinde
Gözyaşlarının söndüremediği
Utkunun mutlamadığı
Derinlikte! ..)

Denizler barışa yelken
Gökyüzü sevgi katlı bulutlar
Yurtlar renk renk
Sonsuza dek
Aynı kalmalı yörelerin adı
Yeryüzünde uçan güvercinlerin
Bir kanadı Biz olmalı Siz bir kanadı
Ve
Sizden Bize, Bizden Size konmalı
Gagalarında yeşilli karalı
Zeytin dalları
Ki
Bir dalı Biz zeytinin Siz bir dalı
Ak güvercinlerin taşıdıkları...

17 Nisan 1986

Oğuz Bulut Yakupoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Analara Sunu

Kırmızı kefenli karalar
Kurşun kurşun dağlar
Annelerin yüreklerini
Kocalardan, oğullardan, kızlardan
Kara haberler salar...

Ağlar anneler, ağlar...

Yüzyıllar boyu
Türlü aldatmalarda yiter
Kızlar, oğlanlar, kocalar

Umarsız anneler ağlar...

Yitirir, yüreklerine gömerler
Yitecekler için eylemsiz anneler
Tanrı’ya ısmarlayıp dileklerini
Yeniden
Yeni canlar
Yeni oğullar, yeni kızlar yetiştirirler
Yeni ölümlerde
Çığlıklarından önce!

Yazgı mı bu dönence?
Doğumla mı mutlu olmalı anneler sadece?

Sonsuzda döndükçe yeryüzü
Gecesi gündüzü
Kurşun kurşun yağacak
Analığın yükünü çeken
Gücüne erişemeyen
Tüm annelerin yüreklerine
Sürekli döngülerle...

Ağlayacak, anneler... Ağlayacak!

İçeriğinde ölürler
Parça parça çarpan yüreklerin
Kara, beyaz, sarı tenlerin
Kader sayılır çektikleri
Annelerin..!

3.04.1986
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http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Anılar

Yaşanmasaydı anılar seni hatırlamazdım
Ne ettiyse bana anılar etti
Unuturum diye umarken seni
Öldürmedi anılar gömmüşken hayalini
Ne ettiyse bana anılar etti...

Gülüşün çınlıyor kulaklarımda
Yağmurla yağıyorsun çiçeklerle açıyorsun
Her şeyde yaşıyorsun gecemde yatıyorsun
Adın anı anı dudaklarımda
Ne ettiyse bana anılar etti...

Kara sevda diyorlar bendeki aşka
Akla gelmese anılar tekrar yaşanmasalar
Aşk mı kalırdı bende sen mi kalırdın
Ne ettiyse bana anılar etti...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Anladım

ANLADIM

Suya hasret topraklar
aşksız kalmış dudaklar
çatlarmış...

Mehtapsız geceler
sevgisiz yürekler
karaymış...

Küllenmiş yaralar kanarmış
seven yürekler
yanarmış...

İlk aşk kalbe gömülürmüş
son uğruna
ölünürmüş...

Aşkta vuslat bilgiymiş
anahtarı
sevgiymiş...

Sonbaharda ağaçlar yapraklarını
son yaşta canlar canlarını
dökermiş...

Ömür yeryüzünde bir oyunmuş
zaman
zamanın kurduymuş! ..

6.6.1999     Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Aşık Olunmadan Dönülmez İstanbul'dan

Hele bir gör Tanrı’ya uzanan elleri
Göğe yükselen sedalarıyla minareleri
Aşktır bu kaynağı imandan
Aşık olunmadan
Dönülmez İstanbul’dan...

Yedi tepede inciler
Yedi tepeden dökülürler
Gök yere inmiş sanırsın ışıklardan
Aşktır bu
Aşık olunmadan
Dönülmez İstanbul’dan...

Huzur içinde dalarsın
Huşu içinde hışırdarken servileri
Yüreklere ilham dolar mezarlıklardan
Aşktır bu
Aşık olunmadan
Dönülmez İstanbul’dan...

Tarihe tos vurmuş bir Altın Boynuz
Yaşamı doyumsuz
Bu görkeme Piyer Loti kahvesinden bakarsan
Aşktır bu
Aşık olunmadan
Dönülmez İstanbul’dan...

Beyoğlu tarihi bir sihir
Çiçek Pasajı yankısı gibidir
Bin bir duygu dökülür dudaklardan
Aşktır bu
Aşık olunmadan
Dönülmez İstanbul’dan

Bir kolye gibi dizilmiş
Nice gönüller burada birleşmiş
Mutluluk taşar adalarından
Aşktır bu
Aşık olunmadan
Dönülmez İstanbul’dan

İki kıtanın kilidi
Masmavi ulu bir nehir gibi
Şarkılar yükselirken boğazdan
Aşktır bu
Aşık olunmadan
Dönülmez İstanbul’dan

Görülmedi dünyada bir eşi
Söylendi hakkında nice söyleşi
Böyle yaratmış yaradan
Aşktır bu
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Aşık olunmadan
Dönülmez İstanbul’dan

Saçlarında boğaz rüzgarı
Boy servilerden
Nuru İstanbul’dan
İstanbul kızlarının
Yorulursun peşlerinde koşmaktan
Aşktır bu
Aşık olunmadan
Dönülmez İstanbul’dan

Aşık olmuş aşk toplamış İstanbul’da
Tüm aşıklar İstanbul’da toplanmış da
En yüce aşk görülmüş ki Oğuz’dan
Aşktır bu
Aşık olmadan
Dönmedi İstanbul’dan

(13.10.2009)

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Aşıklar Gününde Meral'e

Bütün aşıklar savulun!
benim aşkım esiyor şimdi yeryüzünde
Meral’im için
kelebek kelebek
çiçek çiçek
renk renk
dağ başlarını döndürüp
koyakları inleterek!

Bütün aşıklar yol verin!
benim aşkım esiyor şimdi evrende
meral patlamasıyla
sonsuzlukta ışıkları
uçan atları
yıldızlarıyla!

Bütün aşıklar toplanın
benim aşkım esiyor şimdi
aşıklar aleminde
karım için
çiçek taçlarında
arı kanatlarında
örümcek ağlarında dokunan
benim aşkım esiyor şimdi
her aşığı kıskandıran!

Bütün aşıklar diz çökün
aşkıma
baş eğin! ...

14.2.1991
“evlilik 24 yıl”

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Aşk Ocağı

Ey doyumsuz Ulvi Aşk kapına gelen benim
Mahviyatla sürünüp katına gelen benim
Tutuşmuş yüreğini önüne seren benim
Canı aşkın uğruna geriye veren benim.

Sürekli aşk üretir değirmen taşı bellek
Can değil tin tüketir sabır taşıdır yürek
Özüne kavuşmayı umutla bekleyerek
Canı aşkın yolunda bütüne katan benim.

Adını tesbih eden binbir kez yineleyen
Dili gönlünü kesip Senin için inleyen
Ey doyumsuz Ulvi Aşk kapına gelen benim
Canı aşk ocağına yanmaya atan benim.

24.1.1991
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Aşkın Sonu

Çiçek, arıya aşıkmış
Arı çiçeğin polenini çalmış

Ateş, suya aşıkmış
Su ateşi söndürülmüş

Ağaç, baltaya aşıkmış
Balta onu kesmiş

Ot, ceylana aşıkmış
Ceylan onu yemiş

Balık, havaya aşıkmış
Hava onu boğmuş

İnsan, insana aşıkmış
Aşkını çalmış
Aşkını söndürmüş
Aşkını kesmiş
Aşkını yemiş
Aşkını boğmuş

İnsan, insana aşıkmış
Doğa kahkahalarla gülmüş

Gene de insan
Doğasıyla
Aşkı yüceltmiş...

23.06.2005

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Bahar ve Bahar

Vefalı, sevdalı, başarılı
İlkbahar gibi değil
Sonbahar!

İlkbahar
Tüm düşler gelinlikler içinde
Vuslata aç
Hepsi gerdek peşinde...

Bir gönül yelidir esen
Yüreğinin heyecanı
Ağaç dallarında çelenk
Yüce dağ başları başımda
Gönül bulutların üstünde
Aşk
Yakarışın huşu dolu tininde
Umutlar
Pembe servilerin serinliklerinde
Başarı
İlkbahara ince çizgili bir gülümseme
Ve
Meyhanede sızmış mutluluk...

İlkbahar
İhanet!
İlk rüzgarda dökülen çiçekler
Dağ başlarında sadece sis
Gözü yaşlı bulutlar
Selvi diplerinde gömülü umutlar
Başarı; korku ve umutsuz bir mask
Ve gözler kör
Meyhane elde bir
Meyde kırmızı bir karamsarlık...

Vefalı, sevdalı, başarılı
İlkbahar gibi değil
Sonbahar
Coşkuyla, gururla, aşkla yaşamalı...

1.07.2005

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Balerin

Gökkuşağından bir tül bürünmüş ölümsüz bir musiki
Kayıyor buzun üstünde sanki...

Tüm yazılmış ve yazılacak sesleri besteleyerek
Yürekleri durdurup nefesleri keserek
Güzellikler orkestrasını yönetiyor...

Yazılıyor bir bir bir şiirin en güzel dizeleri
Ruhlara dantel gibi işleyerek güzellikleri
Binlerce şaire binlerce şiir söyletiyor...

Günahsız bir ortamda kutsanmış bir beden
Tanrı’ya ulanıyor bir an bile izleyen
Güzelliğin aşkı Tanrı’ya tapınıyor!

Öylesine görkemli ki
Söylenmiş söylenecek şiirler ve ilahi bir musiki
Tin olmuş kayıyor buzun üstünde sanki...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Bel Üstne Saçları

Bir tel saçı bin denk ipeklere denk
Bir telin pırıltısı güneşlere denk
Dağıtsam, tarasam, sarsam, dağıtsam
Bel üstüne saçları döşeklere denk.

Kadife gibi öpüş saçlarına el sürüş
Gölde raks eden mehtap, gurupta renk renk cümbüş
Vuslattan bir sesleniş bu afette bin ahenk
Bel üstüne saçları döşeklere denk..

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Ben Demet

Hey dost!
bu sarı yaprağın geri gelişi
“bilinmeze giden geminin” kalkışı mı
çağrımın yanıtsız kalışı

Hey dost!
bir yanıt ver
Tanrı aşkına bir yanıt ver
o
bu denli yakın mı?

Dostum benim...
ne sunayım ki sana
bir gün nasıl olsa solacaksa
bırakalım dallarında kalsın baharlar
bak
son dökülen canlardan
ben iki elim yanımda
bir yaşlı yürek bırakacağım kendimden
toprağına
dostça...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Ben ve Hayalim

Beni gözlüyordum
Esiyor
Yüzüyordum.
Mesine olmuş
Yansımı mı
Kendimi mi
Ne
Yakalıyordum.
Beni izliyordum
Işıl ışıldım
Karanlıktım
Renk renktim
Saydamdım
Gerçektim deniz gibi
Görünmüyordum buhar gibi
Gerçektim gurup gibi
Yoktum batış gibi
Gerçektim duyu gibi
Yoktum koma gibi
Gördüklerimce, duyduklarımca gerçek
Yol gibi
Teras gibi
Yaşamım gibi
Ben ve düşüncelerim gibi..

Gerçek? ..

16 Ağs. 1996

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Ben ve Sen (Meral'e)

Bir yağmur düşlüyorum
senin üstüne yağan
beni ıslatan
bir yağmur ki
yağdıkça içimdekileri arıtan
sen gibi
damlaları aşkımı anlatacak birer tilcik
biricik sen için
tümü sana vermek istediğim yaşam...

Şu deniz var ya şu deniz
yağmurun üstüne üstüne vurduğu
fırtınanın savurduğu
kabaran
           kopüren
                      ve
                         çaresiz

sensiz
o benim işte
bir de an an seni düşlemesem
salıverirdim damlalarımı
kurtarsın bakalım sensiz dünyam
kendini
elimden!

Dinle
bir yağmur düşlüyorum
ıslanmak istiyorum
o damlalarda sırılsıklam
zamansız
              ve
                 ölümsüz
                             seninle...

Tarih: Yaşam sürem...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Beş Kala

Batmakta sanılırken ufkumuzda gün
Dostlarla buluştuk gene sonbaharda dün
Sözlerimizde yar, ellerimizde kadehlerle
Gezdik eski aşk bahçelerinde sevgililerle
Bir güzelle eskitmişken yılları lezzetle mezelerde
Şimdi her güzel taptaze bir başka tat şişelerde
Genç ve dinç yüreklerimiz kıpkızıl kordu
Coşkular sarmıştı yitiğimiz yoktu gönüllerde
Aşıklar için cennet olan bu evrende
Sevgilerle sarhoş aşk dolu gönüllerle
Burada cananlar ecelde hurilerle gezeceğiz biz
Aşk bahçelerimizde sevgililerle!

27.6. 2006

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Bizim Şarkımız

Ayak sesin, nefesin, varlığın yeter bana
Genç değilsek ne çıkar ilk günlerden buyana
Yakarırım Tanrı'ma ikimizi ayırma
 Ayak sesin, nefesin, varlığın yeter bana

Deilmi ki gözlerin ilk gördüğümce derin
Aynı sevgiyle tutar ellerini ellerim
Bak sonunda biz varız şu geçen senelerin
Ayak sesin, nefesin, varlığın yeter bana

Altın yıllar yolunda yürüyorken yan yana
İlk günlerdeki gibi hayranım hala sana
Ayak sesin, nefesin, varlığın yeter bana
İlk günlerden daha çok aşıkım bi ki sana! ..

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Boyutsuz

Bir çocuklar
Yeryüzüne geldiklerinde
Doğayı hiçe sayarak
Güldüler
Kahkahalardan kırılarak..

Daha bir renklendi Yeryüzü
Güler yüzlü
Kahkahalarla katılan
Doğumlardan.

Tanrı da alınmadı kırılmadı
Ağrımadılar diye
Analardan
Ve de
Ozamandan sonrasına
Savaşmadı insan! ..

3 Nisan 2? ? ? 

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Cehennem Ve Cennet

Aşkın yolunu izledim Cehennemin kapısına ulaştım
Ve
İçeride İlahi aşkı gördüm; kavuşamadan...

Aşkın yolunu izledim; Cennetin kapısına ulaştım
Ve
İçeride ilahi aşkı buldum; kaynaşarak! ..

2002

Oğuz Bulut Yakupoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Çırılçıplak

Kime aşıksam söyledim.
Arı vızıltılarında seslerim
Kelebeklerin kulağında.
Saçlarında çözdüğüm aşk falı
Bir ağlamaklı
Bir havalara uçmalı.
Uçarıya çıkmış adım
Çırılçıplak sevgilerim
Kime aşıksam
Kurda, kuşa, rüzgarlara açıkladım
Saklamadım
Çırılçıplak sevgilerim...

Çırılçıplak duygularım
Hilal ay ucunda asılı
Duysun diye dünya
Işığından yansılı
Alındım açık seçik
Aldandım kırıldım
Yüreğimi elime alıp
Aşkımı haykırdım
Hiçbir şey saklamadım
Çırılçıplak duygularım...

Ne yapsam yaranamadım
Çırılçıplakken her şeyim
Bu adam bir şey saklıyor dediler
Ne gördüler, ne dinlediler
Başlarını salladılar
Bu adam bir şey saklıyor dediler.
Madem öyle işte böyle
Çırılçıplakken önlerinde
Gözlerini bağladım
Kendimi sakladım

Öylesine mutluyum ki...

7.09.2006

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Çiçekler Arasında Sırtüstü

Bulutları doldurdum cebime
yüreklerimiz binsin diye
ikimize
aşk gemisi yaptım onlardan
cebimdeki bulutlardan...

Kelebekleri uladım birbirine
gönlüme doldurdum
gemimize yelken kurdum renga renk
ipeklerden
gönlümdeki kelebeklerden...

Rüzgarı topladım sap sap
ciğerime doldurdum
kelebeklerimi uçurdum
gemimizi yürüttüm...

Seni yüreğime kazıdım
coşkuyu, güzelliği, sevgiyi yakaladım
gemimizi aya bağladım
sensizlik vardı maviliklerde
ağladım...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Çocukça Bir Dilek

Büyümese çocuklar
İnsanlar
Savaşmazlar
Öldürmezlerdi birbirlerini.
Büyümese çocuklar
Yeryüzünde
Bir
Tek bir gözyaşı kalırdı
Doğumu muştulayan
Çocukca yükselirdi kahkahalar
Çocuklar
Türkçe, Çince, Latince, Aztekçe, arapça
Konuşup oynaşırlardı
Vuramazdı beyazlar Kızılderilileri
Hiroşima'lı, viyat'namlı, Irak'lı çocuklar
Vaşington’da
Macarlar
Moskova’da
Oynaşırdılar.
Ölümle sardıkları
Boşnak çocukları
Tek tek avlayamazdı
Sırplar
Ve
Kırk kurşunla kurşunlayamazlardı
Kırk günlük Türk çocukları
Kıbrıslı Rumlar..

Umut umut
İnsanlık yağardı Yeryüzüne
Büyümese çocuklar!

18.12.1983/1997 / 2007

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Değil

İnsanlar doğuyor
insanlar ölüyor
yanı başımdan uzaklara
bilmezden
hiçten
çığlıklı soluklardan anlıyorum...

Kendilerince yaratılan
inanılmaz olayların kanatlarında
alabora insanlar
tüyler saçılıyor
telekler düşüyor durmadan
diplerinde kan
bakakalıyorum...

Gidiyor gelmiyor
gidiyor dönmüyor
bir şeyler bırakıyor zaman insanlara
doğumlardan ölümlerden
tüylerden teleklerden
çıldırmış solukları dinliyorum!

Ve sonra
böylesine sevmek
günahımdır biliyorum...

Vazgeçemiyorum
 Vazgeçemiyorum

Vazgeçmiyorum! ..

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Derthoş

Dert kadehe düşünce
Ney gibi ince ince
Çağlar söyleşir önce
Dert kadehe düşünce

Duman duman anılar
Şarkılar ıslaktırlar
Tek tek doğan dostluklar
Gizleri anlatırlar

Dert kadehe düşünce
Haklıdır hep kendince
Dertli kadehte dostum
Üst üstedir bilmece

Söz yalan söz gerçektir
Yaşamlar bitecektir
Tek dost yalnız kadehtir
Tek dost yalnız kadehtir

Dert kadehe düşünce
Neşe dertleşecektir
Dertli kadehte dostum
Hem dost hem dert kadehtir

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Dilek

Bir ölümsüz aşk bir bitmeyecek vuslat dileğimiz
Güzelliğe sevgiye sevgiliye adanmışız biz
Tanrı’ya yakarıdadır gönlümüz dilimiz ellerimiz
Bir bitmeyecek vuslat, bir ölümsüz aşk dileğimiz

Biz, dileklerimiz verdiklerimiz eşi olmayan sevgilerimizle
Cennetten bir köşe sunarız sevgililerimize
Melekler sunsun, huriler doldursun gündüz ve gecemize
Bir ölümsüz aşk bir de bitmeyecek vuslat ömrümüze...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Düşlemek

Gel düşlerimizi yeşile boyayalım
kırlardan ufku kaldıralım
çiçeklerden solmayı
acılardan bal yapalım...

Gel düşlerimizi maviye boyayalım
zeytin kanatlar takalım Dünyamıza
devletsiz toplumlar yaratalım...

Gel düşlerimizi pembeye boyayalım
sevgiden bedenler
aşktan yürekler
mutluluktan insanlar üretelim...

Gel düşlerimizi renksize boyayalım
aşkla dolalım
ölümü yaşama katıp
Tanrı’ya ulanıp
Vuslat olalım...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Eğer

EĞER

Topraktan bulutlara düşüyorsa damlalar
Kanatsız süzülüyorsa güvercinler, martılar
Batan güneş gündüze dönüşüyorsa
Bir ırmak akıyorsa iki kıtadan
Açılmış güller goncalaşıyorsa
Ay yakamozlarla denizde
Ve yıldızlar sulara inmişse
Ve de
Yaşlılıktan gençliğe yürüyorsa insan
Biliyorum ki
Sen
Yücelerden bir tepeden
İstanbul’da
Boğaza bakıyorsun! ..

18.11.2007      Oğuz Bulut (Yakupoğlu)

Oğuz Bulut Yakupoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Estepeta

Bir oyundur
Estepeta.
Zor durumda yakalardın, estepetalardın
Kıpırdayamazdı artık arkadaşın
Zamanı durdururduk adeta...
Estepeta denmişken kıpırdayan
Oyunu kaybederdi
Cezası vardı oyunu bozanın
Her şeyi dondurmak gücü vardı bu oyunda
Estepeta! Estepeta! Estepeta!
Kal böylece artık
Kıpırdama!
***
Bir flamingonun kanatları gibiydi yaşam
Tüm çiçekler tarla, tarla açardı
Benim için tarardı o
Güzel saçlarını
Rüzgarlar bana göre eserdi
Yürüdüğüm yollar altındandı
Pırıldardı
Avucumun içindeydi yıldızlar
Gözlerim hep gökyüzünden bakardı
Küçücüktü Dünya
Benimdi
Bitmeyecek yıllardı adeta
On sekizinci yaşımın
Bir üç nisanında
Yaşamı getirip oyuna
Estepeta demiştim yıllara
Estepeta!
***
Bir sabah uyandım
Rüya sandım inanamadım
Biri duruyordu karşımda
Aynada.
Hafif kırlaşmış şakaklar
Yüzünde incecik kırışıklar
Seyrelmeye başlamış saçlar...
Anladım
Oyunu öğrenememişti yıllar
Ya da
Mızıdılar
Uymadılar oyunun koşullarına
Uymadılar...
Sıkılsam da
Çok kızmadım yıllara
Pek de umursamadım
Bağışladım yılları
İlk kezdi yanlışları.
Yılmadım
Kırklı yıllarımın yine bir üç nisanında
Hadi dedim
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Oyuna yeniden başlayalım
Anladınız ya
Estepeta kırkıncı yaşım
Estepeta!
***
Sağlık benimdi
Güç benimdi
Aşk, para, başarı benimdi
Mutluluk benimdi
Kırkımda kalıyordum artık
Hiç düşünmüyordum zamanı
Dondurmuştum
O anı! ..
***
O gün
“Üzülme gençler bile unutuyor” dedi hanım
İnanamadım
Bilmiyor muydu ki o
Estepetalıydı yıllarım
Aman Tanrı’m
Estepetalıydı yıllarım
Ama neden dökülmüş saçlarım?
Estepetalıydı yıllarım
Neden ağarmış kaşlarım
Neden dinmiyor ağrılarım? ..
Ben
O
Zamanı
O
Hep mızıyanı
Oyun bozanı
Kalleşi
Sözünde durmayanı
Unutmuş muydum
Umursamamış mıydım?
Ah! ..
Anladım
Yine mızımıştı yıllar
Bir tek şey donmuş duruyor yerinde kıpırdamadan
Estepeta ile
Anılar...
***
Ama neden
Neden böyle davrandı yıllar
Oyunun koşuluna uymadılar
Sessiz kaldılar hep
Beni oyunun sürdüğüne inandırdılar
Kolum kanadım kırıldı...
Anlıyorum...
Oyunun sonunu artık, onlar oynayacaklar
      ***
Acı da olsa
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Şimdi anlıyorum yıllar sizi
Mızıkçılık nedeninizi
“Ebelik artık bizim sıramız” diyorsunuz yaşamda
Öyle mi?
Pek ala, pek ala
Hadi artık sıra sizde
Ödünsüz bir oyun oynayacaksınız hem de
Tutumunuz katı
Anlıyorum tüm sabrınızı tükettiniz
Belki gülerken, belki ağlarken
Bulduğunuz zaman bende bir hata
Siz de diyeceksiniz bana eğlenerek
“Yakaladık seni
Estepeta! ”

5 mayıs 2002
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Eşime Yazdıklarım 1

-1-
Sen, yüzyıllarca yıl söylenmesini isteyerek
Yazmak istediğim koşuksun
Sen, yüzyıllarca yıl çığrılmasını dileyerek
Söylemek istediğim türkümsün
Benim üzerimden...

-2-
...........................................................

-3- *
Sıcak bir tek ışın idiyse
Bıraktığın sevgim
Bana döndüğünde
Bulutsuz bir yaz gecesinin
Gökyüzünü göreceksin

-4-
Senin yokluğundur
Aşkımın tanıtı...

-5-
Yakarı aşka dönükse
Sen
Bana Tanrı’nın emrisin...

-6-
Sana
İlk gördüğümde asma çiçeği
Beraberliğimizde bir salkım
Yaşamımda
Çeşitleriyle bir bağdır sunduğum
Aşk fidanlı...

-7- *
Ulu bir ağaç idiyse bıraktığında aşkım
Döndüğünde ulu bir orman bulacaksın...

-8- *
Özlem
Dayanamamazlıksa
Sonrasını yitirmişim...

-10-
Renkler aşkın görüntüsü ise
Ben sana
Rengim...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Eşime yazdıklarım 2

-11-
Bir çiçek aşk için bir anlatımsa
Sana sunduğum
Doğanın buketidir...

-12-
Bir yaşam sonu erişiliyorsa
En değerli erince
Seninle
Her an yaşamın sonundayım...

-13-
En yüce aşk
Bir yapıtla ölçülseydi
Sana sunduğum
Yapıtlar tarihi olabilirdi...

-14-
Aşk
Sana olan beni
Anlatan şeydir...

-15-
Sen
Güneşi söndüren
Bir demet çiçek önüne yerleştirilen
Mum ışığısın...

-16-
Zaman aşkta tükeniyorsa
Ben, zamansızım...

-17-
Hızlı bir kalkış ise başımı döndüren
Sen
Yetmişlik rakımsın...

-18-
Sana verebileceğim en değerli şey
Canım değil
Sana aşkımdır...

-19-
Sen,
Gönülleri aydınlatan
Kutsal ışıktan oluşan
                       Aşksın! ..

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Eşime Yazdıklarım 3

-20-
Sen,
Seni düşündükçe başımı döndüren
Seni görünce sarhoşlatan şarabımsın...

-21-
Seni getiren günü
Senin var olduğun yeryüzünü
Ama en çok
Seni seviyorum...

-22-
Yaşam seni sevmekse
Biliyorsun
Ölümsüzlüğü
Ahrete taşıyacağım...

-23-
Sana aşkım
Anlatımını bilemediğimdir...

-24-
Bir çiçek vereceksem sana
Sana seni sunmam gerekirdi...

-25-
Sen,
Sanatçıların düşleyemediği yapıtsın...

-26-
Sen,
Tanrı’nın yapıtısın...

-27-
An
Aşkta değer ise
Evrenin batışıdır
Sunduğum...

-28-
Aşk şiirle anlatılıyorsa
Sana dizelerim için
Sonsuz zaman gereklidir...

-29-
Sen, bende bana
Doğanın güneş ışığı, suyusun...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Eşime Yazdıklarım 4

-30-
Sen, bende bana
Bitkinin kökü, yaprağısın...

-31-
Sen, bende bana
Yeryüzünün havayuvarısın...

-32-
Sen bende bana
Canlının duyuları
Evrenin güç kaynağı
Sevinin göz yaşısın...

-33-
Görebilmemin güzelliği
Senin varlığındandır...

-34-
Yaşam seni yaratmak için yaratılmıştır
Yaşamım sensin...

-35-
Aşk
Yeryüzüne
Senin için bana indirilen şeydir...

-36-
Bir tohum
Doğaya açılan şaşmaz bir olgu ise
Sana dönük aşk tohumu benim...

-37-
Gizin umarsız kaldığı durumdur
Sana duyduğum aşk...
-38-
Her an bir fazlasıyla aşığım sana...

-39-
Sen,
Aşık olunmaması olanaksız olan kadınsın...

-40-
Yaşam
Yağmuru gerektiriyorsa yeryüzüne
Sen,
Yağmurumsun...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Eşime Yazdıklarım 5

-41-
Bir damla su içinde sunulsaydı aşk
Denizleri damlalıkla boşaltmam gerekirdi
Senin için...

-42-
Yaradılışım
Yaşamım
Seni sevmeyi öğrenmem içindir...

-43-
Papatya tarlasındaki ay ışığıdır
Sana sunduğum...

-44-
İnsan yaşamını sevgi kurtardıysa
Var oluştan buyana
Sana benden sonra
İnsanlık yok olmağa mahkumdur...

-45-
Çocuk aşkın bir tansığı ise
Senleşmem
Tansığı yaratan tansıklığındaki bendendir...

-46-
Karınca Mecnundaki aşkın bir anlatımı ise
Onun üstünden geçip giden
Bir fildir sözünü ettiğim...

-47-
Aşk gülmekse
Sana
Emeklediğim günlerin gülüşünü sunuyorum...

-48-
Geçmiş, gelecek
En güçlü buyurganların
Kendilerini tanıtlayışıdır sana aşkım...

-49-
Sana aşkım
Çoraklığın yaşama izin vermeyen özüdür...

-50-
Bir tek batışı aşk ise dantele tığın
Yeryuvarını giydiren örgünün
Yüreğimdeki örtüsüdür seni sardığım...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Eşime yazdıklarım 6

-51-
Beni bana bıraksan
Sana evreni vereceğim...

-52-
Kesinkes bir sıcaklığı içerseydi aşk
Sana seslendiğim yer Tamu olurdu...

-53-
Aşkın ölçüsü para olsaydı
Sana benden sonra
İnsanlık parayı bilemezdi...

-54-
Bana aşkın
Denizlerin dibinde dursaydı
Onun için
Ölmeğe dalardım...

-55-
Seni yazmak istediğim şiir
Yeryüzü dillerinin
Aşk sözcükleriyle yaratılan söylencelerinin
Birliğindeki özdür...

-56-
İnsanoğlu seni anlatabilmek için konuştu...

-57-
Diller
Dorukta seni anlatabilmek için gelişiyor...

-58-
Acı çekmek seni sevmek demek olsaydı
Senin ölüm anındır sözünü ettiğim...

-59-
Ayrımsanfamak aşkın anlatımıysa
Ben
Her an aldığın nefesim...

-60-
Sen
Gözlerimdeki sinlerde gömülüsün...

-61-
Sen bende bana
Otomobilin
Motoru, farı, tekeri, rotusun...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Eşime Yazdıklarım 7

-62- *
Solucanın güneş altında kalmışlığıdır
Sensizliğim...

-63-
Sana aşkım
Topraktır...

-64-
Sana aşkım
Süresiz
Teknoloji ve bilim düzeyinde olacaktır...

-65-
Akrebe uzanan
Ateşi tutan
Bir çocuğun alidir sana aşkım...

-66-
Sen, bende bana
Kıyamet günüsün...

-67-
İki gezegenin çarpışması aşksa
Evrenin içine çökmesidir sözünü ettiğim...

-68-
Evrensel bir matematik gizindeki çözümdür
Sana bende sakladığım aşk...

-69-
Bedenleşmem
Aşkın içindi...

-70-
Sen
Doğanın yeryüzüne yerleştirdiği ay ışığısın...

-71-
Sen en güzel resim ve yontuların
Sergilendiği galeri
Saklandığı müzesin...

-72-
Evrende tek bir şey isen
Sen
Devinimsin...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Eşime Yazdıklarım 8

-73-
Sen
Program olduğunda
Tümü ile benimsenensin...

-74-
Sen
Aşkımda örnek verilensin...

-75-
Sana aşkım
Kıyamete değin örneği bulunamayacak olandır...

-76-
Kerem, mecnun, Romeo
Aslı, Leyla, Julyet
A B C sini kazıyorlardı
Sana bendeki aşkın...

-77-
Sen
İnsanın
Aşkta oluşusun...

-78-
Sen
Bende bana
İnsanlıksın...

-79-
Sen
Güzelin, iyinin, aşkın tarlasısın...

-80-
Sen
Doğuda ve batıda
Şiir yazdıran beste yaptıran şeysin...

-81-
Yaradılıştan buyana
Her şey bir metreküplük bir bilgisayara sığacaksa
Beni sana anlatan bilgisayarın
Evren boyutlarında olması gerekirdi...

-83-
Bir tek tomurcuğun açması aşk diye anlatılıyorsa
Yaradılıştan kıyamete açanlardır söylediğim...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Eşime Yazdıklarım 9

-84-
Sana aşkım
Doğanın kendini dinlediği andır...

-85-
Bulutların doğaya kattığı şeydir
Senden aldığım...

-86-
Aşkım masallaşıyorsa
Masalcı ilhamımsın...

-87-
Karşı konulmaz bir odakta
Başka aşıkları kıskandırırsan
Bil ki
Ruhumu kullanmak zorunda kalacaksın...

-88-
Bir tek kar taneciği
Aşk için yeterli bir anlatım olsaydı
Yeryüzünü Everest gömülene değin
Karla kapatmam gerekirdi
Sana bendeki için...

-89-
Bir tek günahsa aşkın karşılığı
Senin için
Omuzlarımda taşıyacağım
Tamu’dur...

-90-
Sana aşkım
Tanrı’nın cennet örneğidir...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Evrenin Ötesi

Aşka gebe yüreğim aşk doğuruyor
Sevi dolu gönlüm aşk yoğuruyor

Tenimle tinim sonsuzda birleşiyor...

Özlemimin sesi Sensin
Seli Sensin, aşkı Sen!
Ne nimettir kul Oğuz'a
Aşkta vuslat lütfetsen.

Varlığımda yakarıyla aradığıom bu sestir
Bilgelerden, erenlerden, Peygamberden nefestir

Bu evrende aşk dediğin
Sonsuz aşkın gölgesidir
Gerçek vuslat gerçek aşk
Evrenin ötesidir! ..

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Evrensel

Gönüllerdedir bu ulvi sevi, bu haz
asla dinmez
Yaradılışın büyüsüdür bu aşklar
asla bitmez

Sonsuzluğu bezeyen güzelliğin
görkemidir bu
Evrenlerin sakisinden içiyoruz biz
bu şurubu

Bir doyumsuz tat ki dudağın
kadehteki izi
Dokunurken sarhoş ediyor
bedenlerimizi

Bir huri gibi sokulurken
cananlar
Ölümsüz aşkları
canlarda yaşayanlar

Bu şurupla gönülleri
hep sarhoş
Bu büyüyle aşkları
dizginsiz ve başıboş

En ulvi sevgileri
gönle yükleyecekler
Aşka aşık gönüller
arşa yükselecekler...

Oğuz Bulut Yakupoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Evrensel Aşk

O’dur yaratırken aşkı üreten
Gönüllere ulvi seviler eken.

Sonsuzluğu bezeyen güzelliğin görkemidir bu
Evrenleri sunucusundan içiyoruz biz bu şurubu...

Bir doyumsuz tat ki dudağın gönüldeki izi
Dokunurken sarhoş ediyor bedenlerimizi...

İlahi bir nur ile ruhumu yıkarken Sen
Bu aşkı yalnız Sen’de yaşarım ben

Gönüller kalplerdeki meyle sarhoştur
Sadece aşk vardır sonsuzda, gerisi boştur! ..

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Ey İnsan

Ey insan
Korkuyorum
Yanımdan ayrılma!

Annesiz nasıl çaresiz
Ve korkarsa yavru
Ben de öyle korkuyorum
Yanımdan ayrılma
Beni avut
Elimi bırakma, elimi tut.

Rüzgarsız bir kır
Bulutu olmayan bir güneş
Çağlamayan bir dere
İşte bundan korkuyorum
Beni avut
Elimi bırakma, elimi tut.

Önünden bulut geçmeyen bir ay
Her gece yıldızları solduran bir mehtap
Hiç harap olmamış yep yeni yapılar
İşte bundan korkuyorum
Yanımdan ayrılma
Beni avut
Elimi bırakma, elimi tut.

Hep bal yapan arılar
Akrepsiz çalılıklar
Yaban gülsüz dağlar
Ekşisiz limon
İşte bundan korkuyorum
Yanımda kal
Bani avut
Elimi bırakma, elimi tut.

Ağlamayan çocuklar
Sevişmeyen insanlar
Ve
Kartopu gibi büyüyen
Teknoloji, teknoloji, teknoloji
Medeniyet, medeniyet, medeniyet
Kızılderili Reisin unutulan sözü
“Emanet alınan” ama yok edilen “Doğa! ”
Aşksız
Tanrı’nın boş verdiği bir Dünya
İşte, İşte bundan korkuyorum
Benden bir an bile ayrılma
Bana sarıl
Beni avut
Yüreğimi serinlet
Elimi tut! ..
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04.08.2003/17.00
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Eylül(ler)

Yılların yapraklarındaki eylül
koyu turuncu bir bakır tepside
ruhumda sarı
göz eriminde gökkuşağı
doğada kızıl kahve
birer
görkemli
yangın görünümünde...

Darmadağın yaşamın yaprakları
üst üste yığılmış bulutlarda gazeller
bakır tepsi örtündükçe
can alıyor renkler...

Baharlardan tek tek düşen takvim yaprakları
eylülde sararıp kızarıyor birer birer
diplerini bezeyen gazellere
suskun gölgeler sunuyor selviler...

Anılardan buyana
muhteşem bir tablo
yaşanmış günler
gök yüzünde yeşermiş dallarda
sarı, turuncu, kızıl kahve renkler...

Eylül
şu anda
gölgelenen sularda yüzen
bir ayna gibidir
bulutlardaki bakirenin eteklerinde
orman perilerinin pelerinlerinde
bir de yaşamımda
sonsuzluğun sihri
sessizliğin sesidir...

Eylül
dünya döndüğünden buyana
bulutlarda yüzen kıpkızıl bir tepside

eylül
yaşanan mevsimlerin doğasında
filizlenen gazellerin tonunda

eylül
göbek bağımda
eylül
yaşamımda
eylül
tüm renkleri ile
yitirdiğim yıllarda...
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16-22/ 10/2007
Sa: 18.55-18.
Marmaris

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Fakir

Aşk fakiriyim
bir kucak bir dudak
aşk dileniyorum
koy kalbine
sun gönlünle  ver elinle
şu fakire
yalvarıyorum...
gönül yaymışım
yürek açmışım sevgilere
anlık olsun
ömrümce sürsün
adım düşsün dillere! ..

Aşk sarhoşuyum
her gün her gece
sun şu garibe
çıplak bir şişe
günlerce, aylarca, senelerce
her an yaşanacak
aşk diliyorum...

aşk fakiriyim
aşk sarhoşuyum
aşk topluyorum
özlem dolsun, yangın olsun
nasıl olursa olsun
bir aşk atmadan
geçme gönlümden
her aşka bir ömür
ödüyorum ben!

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Fal

Kalbim
Papatya falı elinde
Her seferinde
Vuruşu
Seni seviyor çıkıyor...

Bil istedim...

Kuru bir sap değil elindeki
Bensizlik artık bendeki
Sensin bu gönüldeki
Boşuna fal baktığın...

Bil istedim...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Gelde İçme

Bülbül ayrılık şakıyor
ak saçlar bağ bozumunda
 Gel de içme

Aşıklar kavuşmasız
sevgililer mutsuz umutsuz

Gel de içme

Geceler mehtapsız
güneş doğmuyor
yeryüzü bir hoş

Gel de içme

Gel de içme
bağrı yanık garibin
her sözü sarhoş

Gel de içme...

***

Gel de kendinden geçme
böyle aşk kokarken yeryüzü

Gel de içme

Vuslata doymuş gecede
aşk karşılarken gündüzü

Gel de içme

Aşkla sarhoş aşıklar
aşklarına kavuşmuşlar

Gel de içme

Gel de kendinden geçme
Gönlüm aşkla dolup taşarken

Gel de içme!

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Gözlerin

Sen
gülerken
hüzünlenirdin
ve ben o an
her şeyi anlatan ve
batmakta olan o harelenmeyi
lacivert bir denizi andıran gözlerinde izlerdim.

Sonra gözlerin yeniden doğradı
ve
yanaklarındaki iki gamzede
iki çiçek açardı
ve
gözlerin
ve
gözlerin
aşkı yaşayarak bakardı...

Gözlerinin ufkunda
kızararak erirken ben
yine
o harelenme
lacivert bir denizi andıran gözlerinde hüzünle batardı...

Senin gözlerin aşktı
dildi
duyguydu
senin ruhun gözlerinde yaşardı
söyleyeceklerinin tümü
gözlerinde vardı...

Ve ben
ve ben
korkardım
seni kırmaktan çekinirdim
sadece gözlerine bakardım
ben korkardım
seni incitmekten korkardım
gözlerin hep bana baksın isterdim
senin gözlerin bakardı
bazen hüzün vardı gözlerinde
bazen evrenin ışığı taşardı...

Anımsıyorum
yüreksiz ama sonsuz aşk doluyken
son gördüğümde gözlerini
ikişer damla yaş vardı...

Ben
Hep seni incitmekten çekindim
gözlerini hiç görememekten korkup
onlara razı oldum

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

konuşan gözlerini dinleyemedim
aşk yazan gözlerini okuyamadım
gözlerin gözlerimde
gözlerini akıtan gözlerimde
gözsüz kaldım...

17 Haziran 2010
Oğuz Bulut (Yakupoğlu)

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Güzelliğin Şarap Değise

Güzelliğin şarap değilse nedir?
Sen mey değilsen sarhoşluğum nedendir?
Vallahi çarpılmışım, ömrümce ayılamam
Aymak için ihtimal; vuslatına ermemdir.

                      ***

Yaradan’ın lütfudur, tüm günahlar seçilir
Kerahet vaktidir güzelim, şimdi rakı içilir
Yaradan’ın lütfudur, aşkta vuslat derilir
Kerahet vaktidir güzelim, bu anda sevişilir...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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İç İçe

Sen “deyu deyu”
Ben –sen, sen, sen-
Sen yağdıran bulut
Ben yağan olmağa çalışan

De ki
Ayrıcalık var
Derim ki
bir yüzde iki gözün
izlediği kadar...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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İçeriğinde

Değmez deyil
Himalayalarda denize yüzmek
Değmez deyil
Sonsuz aşkı düşlemek
Uzayda başlıksız yürümek
Hayranlıkla
Sonsuzluğu düzenlemek
Ve sonra
Tanrı’yı anlamak..

28 Haz. 1982

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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İlle

Ben ölümüne seven insanım
Kavuşan her sevgili ağlatır beni
Ben ölümüne sevmeye hazırım hep
Kelebeyi. Kargayı, yağmuru, kışı, ve ille de Seni!

Her mutlu sevgili ağlatır beni
Ve kucaklatır bana Seni
Ben gene ağlarım
Ben delicesine sevmeye hep hazırım.

Ben hep delicesine aşıkım
Şiire, doğaya, aşık olmaya
Bil artık
İlle de bir Sana.

Ölümüne
Delicesine
Ve ben böyleyim işte
Ölümüne, delicesine
Görülmemişcesine
Aşıkken aşık olmaya
Binlercesine

Ve gene

İlle de Sana!

21. mayıs. 2002

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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İrem'ime

Sen Tanrı’nın bana en büyük lütfü sevgilimsin
Varlığım, mutluluğum, yaşamım, her şeyimsin
Sevabım, günahım, neşem, hüznüm, ölümümsün
Sen Tanrı’nın bana en büyük lütfü sevgilimsin...

Tüm 21mayıslar

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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İstanbul'da Ben

İSTANBUL’DA BEN

İstanbul’da ben,
Minarelerinden
Ard arda akseden
Ezan seslerinin
Marmara’nın dalgalarında
Çağlayan çağrısının
Yankısıyla uyanırım...

İstanbul’da ben
İnsanlıkla birlikte
Mitolojilerde
Sinagoglarda, kiliselerde, camilerde
Tanrı’ya yakaran
O’na ulanan
Bir şehre gömülürüm

İstanbul’da ben
Bağlarım gemileri birbirine
Karada yelken açar
Yedi tepeyi aşar
Haliç’e demir atarım.

İstanbul’da ben
Tarihe tanıklık eden
Galata Kulesinden
Martılar arasında kanat açarım
Hazerfen Ustam gibi
Üsküdar’a konarım...

İstanbul’da ben
İnce ince
Üsküdar’da yağan yağmurda
Türkülerin türküsünü
Gittikçe azalan
Cumbalardan dinlerim...

İstanbul’da ben
Çocukluğuma düşerim
Adalardan gelen
Gözlerini süzen
Bir yari düşlerim.

İstanbul’da ben
Bir ses duyarım
Melodi gibi yazılı dizelerde
“Gün kızarmışken pencerelerde”
“Perde perde inen”
“Görmüş ve geçirmiş denize sinen”.

İstanbul’da ben
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Galata köprüsünden
Koşuşturan insanları
Ve ellerinde oltaları
Denizden bin bir düş çıkaran
Balıkçıların düşlerini düşlerim...

İstanbul’da ben
Eminönü’nde, Üsküdar’da, Kadıköy’de
Ekmek arası balık yerim
Kaç para olsa veririm...

İstanbul’da ben
Garip gönlüne
Kapalı gözlerine
İstanbul’u sığdırmış
Dili şiir
Ozanı dinlerim...

İstanbul’da ben
Yalılarda şıpırdayan dalgalara
Sevdalı, coşkulu, suskun
Tarihe sarkmış anılara
Öyküler yazarım...

İstanbul’da ben
Lacivert bir nehir gibi akan
Boğazda
Gazellerle salınan kayıkların
Işıklarında süzülen vapurların
Yakamozlu suların
Gizlerine dalarım.

İstanbul’da ben
Ve çiçek pasajı
Ve yedi tepeden
Yedi yüzyılın ardından
Seslenen ozanlar
Ve şiirler ve şiirler
Ve
İstanbul anlatan
Dost ser-hoşlar.

İstanbul’da kızlar
Boyalı, boyasız
Ayakkabılı, yalın ayak
Sülün gibi, aksak
Zengin, fakir
İstanbul gibi başımı döndürür
İstanbul’da kızlar
Yedimde güzeldiler
Yetmişimde de
Çok güzeller!
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İstanbul’da ben
Deniz
Kavun
Peynir ve rakı
Dem, dem...

Bunca konuştuğuma bakma
Aslında
Hem gurbette hem sılada
İstanbul denmeden benim
İstanbul gelir aklıma...

24.12.2004 / 14.09.2005

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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İz

Dudak izim Adın anar
Parmak izim Adın basar
Gönül izim Seni anar
Her bir şeyim Tanrı izi

Usumdaki senin Adın
İçim dışım Senin izin
Bir çözülse ikimizin
İzi nasıl gizi nasıl?

İzin izimde izim izinde
Tözümüz bir ikimizin de
Sen Yaratan ben yaratılan
Sır bu tözün ol (!)  çözümünde

17.5.1996

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Kendinsizleşmek

Denizden olmayı düşledin mi hiç
Eren girişi?
“Sendenim” demeyi denedin
Denize soyundun mu
Çırçıplak?
Ürpere ürpere ona değmek
İçine yüzmek
Baştan başa
Ona
Baş eğmek..
İçindekilere dönüşmeden
Toprağa sızmadan
Köpük olmadan
Buhar olmadan
Onca erimek!
Deniz kalabildin mi
Denizi anlayarak
Ondan
O olarak
Ve ona boğularak? ..

18 Ağs. 1980

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Kısa Uzak

Elimi uzatsam tutacağım istiridye
İçindeki eşsiz inci
Denizin içe çeken berraklığı
Onlarca kulaç uzaklık

Yaşamda siyah izler
Gönlümde yıldızlı düşler
Gözyaşımda vuslatsız aşklar
Hayaller aşrı uzaklık

Dün ağlayan sesim
Bir yaşam boyu resim
Görülemeyen düşlerim
Uzayan yıllarda uzaklık

Sevgilerde yaşayan
Gönüllerde büyüyen
Kavuşmayan aşkların
Hasretinde uzaklık

Bir var bir yok bir yaşam
Bir ladesle son bulan
Sonda Tanrı’ya ulanan
Sinlere anlık uzaklık...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Kızaran Karlarda

Kızaran karlarda
karardı
yaşamlar
gencecik insanlar
yıldızlara doğru uçtular
ve
yüce dağlar
çöktü
devrilince zirvelerine
şehit çınarlar
ve çöktü
yüreklerinin üstüne
yürekleri dağlarda takılı
analar...

Kızaran karlarda
karardı
noktalandı umutlar
kalplerdeki resimler
birer kurşunla silindiler...

Bir kurşuna yazıldı isimler
kızaran karların
karanlığında
taaa sılada
anayı bağrından
babayı yüreğinden
eşi ersizlikten
kızı kızanı
öksüzlükten
vurdular...

Kızaran karlarda
karardı
kan damlayan kalemlerle
yazılanlar
yanıtlanmadı
sevdaları
yolları gözlerken
yavuklular...

Kızaran karlarda
karanlık savruluyor
kararan gecede
nur gibi pırıldayan
gencecik yıldızlar kayıyor
batıyor...

Kızaran karlarda
kırçıl nefesler
bilinemez yönlerden gelen kara sesler
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koyaklarda zirvelerde
çınlıyor
genç nefesler buz tutuyor
donuyor...

Onlar
kızaran karlardan
kara topraklara girdiler
onlar
ölürken de güldüler
ve onlar
ölümsüz şehitler
olarak
öldüler! ..

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Kim, Kim?

Bende Sen isem bana tapılsın
Kudret kapıların bana açılsın
Ayinler dilekler bana yapılsın
Bak ki bende Sen olmak olası değil.

Tek gerçek “Töz” iken nasıl yarattın?
Sadece Sen varken kendinden kattın
Özünden üfleyip öyle yaşattın
Bak ki bende Sen olmak olası değil.

Bende Sen varsın aşkım içinde
Bende Sen varsın şu bilincimde
Oğuz Senin kulun ta yüreğinde
Bende Sen olmamak olası değil!

27.9.1990/96

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Kulca

Yakarıya sarıldık
İnançsızlığı aştık
Sevin ile kaynaştık
Sözü yuduk arıttık

Yunus’tan salık aldık
Işığında iz bulduk
Sevinle görür olduk
Gözü yuduk arıttık

Ustan gövdeyi attık
Yerin tine bıraktık
Sevin ile sarmaştık
Özü yuduk arıttık

Bir tende otururduk
Artık doğruyu bulduk
Sevin İle yoğrulduk
Gönlü yuduk arıttık

Oğuz Bulut kul olduk
Şaşmaz yolumuz bulduk
Senin sevinle dolduk
Yaşam yuduk arıttık.

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Marmaris

Akdeniz’de bir gözde
Anadolu’da bir inci belde
Yelken, yelken esen bir beste
Aşk, yeşil ve deniz Marmaris’te.

Masallarda söylenememiş
Öykülerde dinlenememiş
Bir eşi daha görülmemiş
Doğanın bestelediği güzellikte
Aşk, yeşil ve deniz Marmaris’te.

Yeşilde esen
Mavide beyaz yelken
Doğanın işlediği incelikte
Aşk, yeşil ve deniz Marmaris’te.

22 Ekim 2007

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Mekan

Kimsenin tavuğuna kış demedim
Gıybet yapmadım, haram yemedim
Olasıdır ki Cennet tir benim yerim.
Dünyada  namazsızmışım, içmişim hey..hey!
Cennet mekanımdır benim; huriler, meşk ve mey! ..

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Meral'e 1980

Ömrü benle sürecek
bahtımı güldürecek
deli gibi sevecek
sen değilsen neyleyim...

Benim için ölecek
benimle eyleyecek
bana kendin verecek
sen değilsen neyleyim...

Dilde sözüm seğilsen
alın yazım değilsen
benim yarim değilsen
yaşamışım neyleyim...

Altından değer olsa
ecele dermen olsa
Tanrı'dan ferman olsa
 sen değilsen neyleyim...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Meral'e 1989

Anıları yaprak yaprak döküyorum yıllara
Üstlerinde sana ait dizeler
Seni sevmek bir çiçekse eğer
Sana sunduğum aşk tüm doğaya değer

Bir damla su ise aşkların en coşkulusu
Sana duyduğum aşk okyanuslara bedel.
Yeryüzü ise aşkların en öykülüsü
Sana sunduğum aşk sonsuzluğun büyüsü

Anıları yaprak yaprak döküyorum yıllara
içlerinde sana yazılmış dizeler...

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Meral'e 1998

Senin için beste yaptım bu gece
Ebediyet ülkesinde
Gökyüzüne bak göreceksin onu
Tüm notalar yıldızların üstünde...

Senin için şiir yazdım bugün
Aşkın ve güzelliğin ötesinde
Kırlara bak göreceksin
Tüm dizeler çiçeklerin üstünde...

Senin için yuva yaptım ömrümce
Bütün aşkların üstünde
Gözlerime bak göreceksin onu
Yüreğimin içinde!

21.5.1998

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Merhaba Ecel

Yaşamın son büyük acısıdır
Bu yük yaşlandıkça ağırlaşır
Bir zaman gelir ki görünür
Canın sevgilerden göçmeye başlar.

Davranışlar bakışlar tavsar, anlarsın
Fısıldanan bıkkınlığın “aman! ” ıdır
Düşünceler durmaksızın tekrarlar
“Artık gitmek zamanıdır”
İçine içine ağlarsın...

Umarsızdırlar bu yolculukta gecikenler
Yüreklerde değişmekte diye dilekler
Buğulu gönüllerle Tanrı’ya yönelirler
Buruk “amaaan...” larla dilenen
İçtenlikle istenmeyen sonlara noktalanır
Öylesine uzaktır ki özlenen
İlk aşklarda puslanır...

Artık gitmek zamanıdır
Gizleri değişik duygularla
Ağlamaya hazırdırlar
Arkada kalacaklar!

Sevabımla günahımla
Ayaklara dolanmadan
Kimselere yük olmadan
Belki de kovulmadan
Artık gitmek zamanıdır
Biliyorum dostlar...

Tarih. Değişik

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Mey sarhoşluğuna razı ol

Mey sarhoşluğuna razı ol
Günahına aldırma Tanrı bağışlar
Sen  o siyasinin afyonundan uzak dur
Zehirler, bağışlamaz, kanını kurutur.
                    ***
Kanaatkar olmazsam rızkım kesilirmiş
Böyle buyuruyor şimdi o siyasiler
Yutmasın onlar tüm nimetleri
Tanrı’nın verdiği bizlere yeter.

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Oğuz Der Ki

Karşısındaysan
bir yangını sadece izleyebilirsin
ama ortasındaysan yangının
durumun nedir?

Gözünün önünde
denizde
batıp çıkıyorsa biri
bakıp, sadece izleyebilirsin
ama batıp çıkan sensen
duyguların nedir?

Açın
sayrının umarsızın
sesini duymayabilirsin
ama
aç, sayrı, umarsız sensen
duyduğun nedir?

Düşünüyor diye
eziliyorsa birileri
ezen bile olabilirsin
ama ezilen sensen
ve
kurtuluşu başkasından beklersen
“Sen” nesin? !

22.5. 2007

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Orkestra

Sen bir piyanonun tuşları gibi uçarı
Bir kemanın nağmelerince duyarlı
Kanunun çılgın temposunda
Kanyonda bir sel kadar hırçın
Flütün sesinde kuşlar gibi cıvıltılı
Neyin inleyişinde Tanrı’ya vurgun
Davul sesinde büyüyen bir korkusun.
Hep böyle
Bir orkestra gibi kal
Sana aşığım kadın!

Oğuz Bulut Yakupoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ömrümün Şarkısı (Meral'e)

Her yeni gün misli ile aşık olduğum sevgilim sensin
Yıllar yılı bağrımda ateş kalbimde ağrı sensin
Senle geçen yıllar güzel, sen en güzelsin
Her yeni gün misli ile aşık olduğum sevgili sensin.

(14 şubat 2002)

Oğuz Bulut Yakupoğlu
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Öykücük

Bir Yeryüzü
Geceli gündüzlü güler yüzlü
Yeryüzünde evlerinde
Erinç içinde çocuklar...
Üzülseler acıksalar sayrısalar
Tanıdık tanımadık insanlar
Ayrımsız tüm çocukların
Yardımına koşarlar
                               Mış.
                               Mış...mış...mış...
                               Varmış...
Bir Yeryüzü
Geceli gündüzlü güler yüzlü...
Her çocuğa
Ekmek barınak öğrenimin
Doğal olarak verildiği
Geceli gündüzlü güler yüzlü
Bir Yeryüzü
                               Varmış
                                Mış...mış...mış...
Çocuklar
Korkarlar diye savaşılmayan
Anasız babasız kalınmayan
Renkte dilde dinde
Ayrım yapılamayan
Öykücükleşen
Geceli gündüzlü güler yüzlü
Bir Yeryüzü
Varmış...
                               Mış...mış...mış...
                               Olsaymış
                                    Olsaymış
                                          Olsaymış! ..
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Özlem

Sılada bir ocak tüter
“Gelsen artık” der savrulur
Gurbetteki gözü yakar
Özlemlerde yitmesine.

Sılada bir kuzu meler
Gurbet elde neler neler vurur
Duran yüreklerde
Sıcacık bir döşeğin anılarında..

Sılada bir horoz öter
Gurbette
Akşamsız..Sabahsız..

23 Haz.1982
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Perde

Akrabalar gelirler
Dostlar gelirler
Ve biter!
Güzü getirmiş yıllardan sonra
Evdaşını
Kaybeden için
Gündüzler geceler
Benzerdirler.
Yalnız acılar yüreği dağlar
Gönül eksik, boş bakar
“Ateş düştüğü yeri yakar.”
Uzun geçer, geçmez zaman
Ta..ki geride kalan
Gidenin yanına göçene değin
Anılarda yaşanır sevgiler.
İçinde mutlulukla yaşanıp yaşlanılan bu sahneler
Tek tek mi terk edilmeliler
Neden beraber kapatılmaz ki perdeler? !

3.4.1996
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Sana

Kış yağıyor yatağıma
sen olmayınca
taa içime işlemiş
lapa lapa terlemiş yalnızlık
buzlar

buzlar
buzlar

gevşemek çözülmek yazlamak için
içten içe titreyerek kasılarak
damarlarıma dolacak
sevini bekliyorlar...

1987
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Sen ve Ben

Yine
Seninle
Dolu bir gece
Ve
Bir elimle
Kara birer göz gibi parlayan
Yıldızları tuttuğum
Yosun kokan söğüt altında
Öbür elimle
Gökteki ayı titreştirdiğim
Akan bir ayna..
Evrenin kokusunu
Önüne katmış üfleyen
Söğüdün saçlarını dalgalandıran
Nefes..
Doğa sus pus
Hepsi bu!
Bu beni bir tohumdan büyüten
Ve selvi diplerinde tekrar
Yeşertecek olanın hepsi..
Bu düzen bu an kadar güzel..
Ve işte
Her şey olan Sen!
Olay budur! ..

26.09.2004
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Sen Vicdan Sahibisin

Sen vicdan sahibisin karıncayı ezmezsin
Tanrı, kulunu katran kaynayan kazana atar!
Küfrün bundan büyüğü olur mu?
Kulu Tanrıyı vicdansız sayar.

                                                                       ***

Mey, seks her türlü güzellikler
Yaratanın en üst düzey ihsanları
Verip, yasaklayacak bütün bunları
Küfürdür insanlaştırmaktan kork, Tanrıyı.
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Sevgim (Meral'e)

Telsiz sazlarda müzik yapıyorum ben
Yitik yollarda yürüyorum
Çıkınım ekmeksiz, zeytinsiz
.............................................
Çıkınımda anılar

Olmayan kırlarda
Sapsız çiçeklerde  uçuyorum ben
Torbam polensiz, balsız
..........................................

Toebamda sevgiler

Bir ömür sürüklüyorum ben
Birlikteki yıllardan
Kalbim
......................................

Boş mu sandın

Kalbimde sürekli aşk
Kaolbimde SEN!

21 mayıs 1999
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Sılada Özlem

İşte ibrik, leğen, yağlık
Yüzün yuğsan diye bekler
Çorbanın yanında kaşık
Seni, çalsan diye bekler

Kırık pulluk kırık teker
Onu çaksan diye bekler
Sabah ayaz öğlen güneş
Seni yaksam diye bekler

Yal yapıldak aç bebeler
Sensiz geçen bitmez günler
Yatağında genç gelinler
Seni gelsen diye bekler
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Son

Gelmeyecek geri o gençlik günleri
Bir bir ineceksin bu merdivenleri
Yolun iniş önün kış yıllardan beri
Kıyıya vardık artık, çıkar şu kürekleri

Gönüller fırtınasız başta yeller esmiyor
Yakarıyla dilekler şimdi gerçekleşmiyor
Sadece anılarla uzun günler geçmiyor
Karaya vurdu tekne, sahip ol küreklere

Akıp giderken yaşam dönülemezliklere
Dallarda nice güller dönüştü çelenklere
Kapanacak bir sin var vardık selviliklere
Toprağa girdik artık davranın küreklere! ..
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Son Ölüm- Ya da- Tekillik

Kavuşmadır o kayboluş anı
Yiten zaman
O sonsuzluğun odağı
O erime
Erişme
O yaşamın aşkla harmanı...

O an gündüzü geceye katma anıdır
Bir oluyorken siyahla beyaz
Başlayan
Vuslatın yaşamıdır...

Salt arınmışlık
Salt bilinç
Salt aşkın sesi
Ve
Salt yaratanın kendisi! ..

24.9.1997
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Sonsuz Kavuşma

Beklenen sona doğru akarken yaşamımız
Dört mevsim ard arda gelip geçiyor
Buruk umutlar hala alın yazımız
Gençlik gibi olgunluk gitti gidiyor...

Mevsimsiz bir yaşam yok mu Dünyada
İçinde yılların hiç olmadığı
Aşk gibi insanın da rol oynadığı
Zamansız bir yaşam yok mu sonsuzda?

Süresiz bir aşkla Sana tutuldum
Senden öğrenip aşkı Sana çevirdim
Sonsuz güzelliğin gizine erdim
Vuslatla mest olmak çok mu Oğuz’a?
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Sonsuzlaşmak

Hiç olmamış bir süreçte
en küçükte başlayan
ve sonsuz boyutlaşan
“Töz” den
bölecik olup olmamak! ?

Devinince “Deniz”
umarsız, köpük olmak
umarsız, buhar!
hiç olmayacak bir süreçte
sona erişe kadar...
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Sonsuzun Sonu

Aşkla vuslattır sonsuzun sonu
Hücrede gör, duada duy, sonsuzda bul O’nu

Sevgiyle görür sevgiyle anlar
Bu duyguyla mest olur gönülden gören canlar

Ölümsüz tüm aşkları canlarda yaşayanlar
Günahlardan arınıp Tanrı’yla kaynaşanlar

Bu seviyle gönülleri yaradılıştan sarhoş
Bu büyüyle aşkları dizginsiz ve başıboş

En ulvi sevileri ruha yükleyecekler
Aşka aşık gönüller göğe yükselecekler...

3.4. 2006
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Susmak

Şu an size bir şiir sunmuyorum. Bağışlayın.
    Sitede bana da gönderilen bir şiir okudum. Kürt olduğunu haykıran,ki bu çok doğal,
dizelerden sonra gelen; doğal olmamasını bırakın 'Kürtlüğün dağlardaki eşkiyanın
elinde büyüyeceğini ve Türk kanının dökülmesinin bir hak olduğunu vurgulayan, ki
hainliğe eşit sapkın dizeler...
    Bu kör sapıklığa acırım...
    Bu gerçekten kör bir sapıklık ki kendi mensubu olduğu halkın, tüm doğu illerinde
özellikle Şırnak'larda, Gabor dağı sakinlerinde PKK nın nasıl tel'in edildiğini göremez,
duyamaz, halkın gerçek isteğinden uzaktır.
    Kendilerinin bu halk arasında bir avuç şaki olduğunun idrakinden uzaktır.
    Vurgulamalıyım: En eski dostlarım arasında kürt olanlar baş köşede yer
alanlardandırlar. Üvey annem, eşi bulumaz kürt asıllı bir ablamdı.
    Neyse, bu bana konunun VIZ gelen bölümüydü
    Benim ciddi olarak ilgilendiğim; böyle düşmanlığı, hainliği kusan bir şiirin bu
antolojide nasıl yer alabildiğidir? Antoloji yöneticileri suç teşkil eden böyle bir eyleme
nasıl izin verebilmişlerdir? Bu bir gözden kaçma mıdır? Bazı savların koşutunda göz
yumma mıdır?
    Antoloji yönetiminin bu konuya acil olarak bir açıklık getirmesi zorunludur.
Hata herkes içindir. Önemli olan hatanın düzeltilmesidir.
    Yönetimden yanıt bekliyorum. saygılarımla.
    açık adımla yayımlıyorum. Oğuz Bulut (Yakupoğlu)  -Senseç-
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Susuzluk

Boş ver saki
Sen benim susuzluğumu gideremezsin
Bilemezsin
Ayların neden battığını
suların ağladığını
kadehlerin boşalıp dolduğunu
bilemezsin
dolmamış kadehi neylersin
hadi
doldur kadehi saki

boş ver saki
sen benim susuzluğumu gideremezsin
kadehe düşmüş kirpikte suçun yok
söylenmemiş sözler şişede değil
yüreğim anason tarlası
hadi
boş kalmasın umutlar
doldur kadehi saki

boş ver saki
sen benim susuzluğumu gideremezsin
ne ki şişendeki
aşk mı
anılar mı
özlem mi
unutmak mı
sihir mi
pek ala
hadi doldur
boşalan kadehlere
doldur sihrini saki
silme olsun
yer kalmasın
yürekte

sen dostumsun saki
sen benim susuzluğuma derman olansın
yazılamayan dizelerde
eskimiş bir ömürde
boşalmış şişeler ve
elde hep boşalan bir kadeh
ve
ve gene
 ikimiz
sen ve ben
boş ver be saki
dolu dolu
doldur kadehi
doldur
doldur
doldur
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saki
(19.12.2009) 
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Şair-2

Bülbül kendini kendine ağlar
Kendine sanan gül bu aşkla solar.
Şair şiirle doğar şiirle ağlar
Şairin çektiği şairliğindendir..
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Şair

Bülbül bülbül için şakır
Gül için değil
Gül arı için açar
Bülbül için değil
Şairin şiiri kendini söyler
Aşk ile yazdığı yar için değil..

30 Eylül 2004

Oğuz Bulut Yakupoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şarapçı Kız

Güzel mi güzel
yürürken yer gök yol veriyor
öylesine maşallah!
İnsan imreniyor
Nerelerdeyse şimdi kendi
O günden beri
Yüreğimde şarap yapıyor
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Şaraplar Akarken

78)
Şaraplar akarken Aden ırmaklarından
Giysisiz bedenlerle huriler gezinecek
Huriyle şarapla usdan olunca kulun
Lütfünden sonrada mı hesap verecek?
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Şiir Kime Yazılır

Ben bana şiir yazarım
‘Vuslat’ der bütünleşirim
Her şeyi, her şeyi severim
‘Aşk’ ta doruğa çıkarım
Bende o sahte ‘sevgi’ bulunmaz
Ben
Bana şiir yazarım.

4.8.2003
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Şiir ve Şair

Şiir duygu demektir
Duygu şaire denktir
Şair “Nur”un sesidir
“Nur”sa aşk nefesidir..

7.11.04
Sa:03.55

Oğuz Bulut Yakupoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Tanrıyı kızdırma diyorlar bana

Tanrıyı kızdırma diyorlar bana
Bakar mısın şu gafil insana
Espri anlayışı kendinde var ama
Bunu yakıştırmıyor kendini yaratana!
                   ***
Tanrının dileği merhametli insan
Merhameti kulundan beklerken o, kullarını yakacak!
Bak nasıl saçmalıyor insanoğlu
Yaratan yarattığı kadar olamayacak!
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Tansık (Mucize)

Topraktan bulutlara yükseliyorsa damlalar
Kaf dağına uçuyorsa güvercinler, martılar
Batan güneş gündüze dönüyorsa
Bir nehir büyülüyorsa iki kıtayı
Açılmış güller goncalaşıyorsa
Ay denizde
Ve yıldızlar sulara inmişse
Ve de
Yaşlılıktan gençliğe yürüyorsa insan
Biliyorum ki
Sen
Yücelerden bir tepeden
İstanbul’da
Boğaza bakıyorsun! ..

(18.11.2007) 
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Uykum Kaçar

Sözlerin fısıldaşır kulağımda
bir sözcüğünü bile kaçırmak istemem
demem  o ki
sabaha değin konuşurum seninle
uykum kaçar

Gözlerin gözlerime gelir
öylesine derindir
başım döner
sabaha değin içine düşerim
uykum kaçar

Bir güz yaprağı kanatlanır
hışırtılarında ayak seslerin
kapımı vurmasını bekler
sabaha değin beklerim
uykum kaçar

Uykularım peşinde
yorgun
uykusuzluğum seninle
kapanmaz gözlerim
seni arar gecelerimde
uykum kaçar

Sen şairlerin sözündeki aşksın
beni ben eyleyen
tinimdeki
bir ömür boyu içtiğim
sarhoşluğum
her gecemin sonunda
sabahlara değin
birlikte olduğum
uykumu kaçıran...

(22.06.2008)
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Yalnızlık

Merhaba
Sen miydin gelen
Hemen
An kaybetmeden gönlüme yerleşen
Bu muydu derdin...

Gece yanımda uzanan
Soğuk
Uykusuz
Karanlık...

İki bardaktan biri
İki fincandan biri
İki sözden hiçbiri

İkinci valiz sen
En ağırından
Tek biletle benlen

Birinci lokma ben
İkinci lokma sen
Boğazımda düğümlenen

Çaldığım parçada
Hemen sen
Dertlenen

Gülmek ben
Ağlamak sen

En sıcak anıları
Ürperten sen

Şimdi
Yaşamda örtündüğüm
Neylersin ki
Umarsız
Boynu bükük sığındığım
Umarsız...
Boş geldin yalnızlık

(26.02. 20? ?)
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Yaş/amak/lanmak

Yıldızlarla bilye oynadım
Bunca  zaman
Hiç Kazanmadım...

Aydaki kızı kaldırdım
Yerine uzandım
Dünyama baktım
Elimi uzattım tutamadım
Ondan çok uzaktım...

İki elim iki cebimde
Dudaklarımdaki ıslıkta aşk
Dünyamda dolaşıp durdum
Kimseye duyuramadım...

Doğum günüme baktım
Çoook uzaklara gitmişti
Çok yakından görüyordum
Son günün koluna girmişti...

Bekliyormuşlar gibi beni
Ağır aksak yürüyorlardı
Doğum günümü gördüm
Son günün koluna girmişti...

3.4.2008 Oğuz BULUT
3.4.20? ?
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