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Umudunuz Olsun!

KIYMET

İçimdeki Sesler II

Gün bu ya, aymak bilmez. Canı nereye isterse oraya dönüyor. Bak etrafına habersiz uçuyor kuş, yürüyor karınca yuvasına ve ölüyor
birileri yaşamak isterken delice. Sabahın seheri uyanıyorum bir feryada. Zaten her sabah sancılı; yadırgamıyorum olup biteni.
Seyredeyim derken tutuşturuyorlar elime telaşı.
Hep yanında olanın varlığını bilmemek gibi bir hastalığımız bizim. Kim az ötede dursa, biraz mahrum kalsak hemen hissederiz
yokluğunu ama varken de bilmek değil miydi aslolan? Hangimiz aydınlattı dibini, hangimiz ısıttık çehremizi? Her birimizde bir uzak
sevdası. Yakınları ırak ettik kendimize. Selam veremez olduk, hal hatır soramaz olduk, aşındıramaz olduk kapıları, tutuşamaz olduk
el ele. Oysa ne güzeldik ne kalabalıktık. Doğdum çocuktum ne çoktum, büyüdüm azaldım.
Işıksız bir tenha, nefes nefese beni bekleyen yarınlar, boynu bükük dünlerin ağıdı hala kulaklarımda. Dünün sersemiyiz hepimiz,
bugünü bilmez olduk. Burnumun direğini sızlatan hasretle yarını bekliyorum, kavuşmayı bekliyorum güzel günlere.
Enine boyuna bakmadan ufacık bedeniyle mutlu edenlerimiz var, o koskoca cüssesiyle varlığını unutturanlara inat. En zoru ne
biliyor musunuz? Yok olmayı dileyenlerin, yaşamak için sizden yardım istiyor olmalarına sessiz kalmak zorunda oluşunuz…
…ve ben milyonlarcasının içinde, kendime kendim kadarım kendim için.
-AİŞE CEYLAN-

Bazen şarkıların anlatamadıkları vardır. Onların anlatamadığını salalar anlatır yeri gelince. Perşembeden sonra duyulan salalar bile
acıklı olur. İçlere hüzün serpiştirir ya da içlerde olan hüznü alevlendirir. Bir anda oturur bütün sıkıntılar tek tek yerlerine. İnsanın
aklında her şey yerini bulur ve sordururlar: Derdim ne? Salanın sesi kadar anlatılamasa da bir türkü anlar yine salanın içindeki acıyı:
Selanik türküsü... "Salanın sedası dostlar, cana dokunur." Sala ölümdür çünkü. Ölünün ardından okunan salayı akıllara getirdiğinden
cumanın salası da derde davet eder. Salalardan başka sırtüstü yatmakta pekiştirir acıyı. Yürek açıkken daha derin sancılar saplanır
üzerine. Derdi varken sırtüstü yatamaz ki insan, kalp ağrısı yatırtmaz; sırtüstü açık yaralar daha çok kanadığından. Bir fotoğrafa
bakamayacak kadar özlerse bir kalp, bütün şarkılar hüzünlüdür, tüm sesler sala ve sırtüstü yatmalar yara. Acının, kederin, elemin
olduğu her yerde sessizlik de seda. Seda da feryatlı çınlamalar vardır. En beklenmedik yerlerden en beklenmedik sıkıntılar teper. En
tuhafı da hüzün hep vardır.
SÜVEYDA

KARANLIKLAR

BAHARA BAŞLAYAMADIK

İstemem, istemem aydınlıkları.
Verin, verin bana karanlıkları.
Aydınlık, aydınlık hep senden uzaklık;
Karanlıksa bana göre sana yakınlık.

Bugün nasıl bir bahar sahi?
Güneş ışığa küs,
Bulutlar göğe kırgın,
Yağmur öylesine iddialı.
…ve kırlar vedaya hazırlanır gibi.
Dağlar yeşille kavgalı,
Ağaçsa kendi çiçeğine öfkeli.
Sen sormaya devam et bahar,
İnsan hala neden rüyada?

Karanlığın içinde beliren bir ışık gibisin
Ama unutma ki benim karanlığımı hiç bastıramazsın.
Karanlık unutmaktır bir bakıma bilemezsin,
Sen bana her şeyi unutturan büyük bir karanlıksın.
İlerde bir ışık, uzakta, çok uzakta
Küçük sarı bir nokta, bu büyük karanlıkta
Yanan bir pencere belki; belki bir lamba sokakta.

ŞEYMA LİMONCU

HAMZA LEVENT

ZAYİAT

ÇOCUK YÜREĞİM

Ben bu kayıplar diyârında bir taht arıyorum.
Avuçlarımdaki yokluğa bakıp, ah yakıyorum.
Yokuşlarda devrilir bu kalenin nice şahı,
Ben her makamın sûretinden kaçıyorum.

Değil şahım hiçbir makam, beşer kalbinde!
Dil söyler ama kalp, hangi isyan peşinde?
Ukba toprağı sulanmaz da kurur gider,
Bilmem ki yeşeren nedir, ne açmaz evinde?

Değil şahım hiçbir makam, beşer kalbinde!
Sûret suskun ama kalp, hangi gizli peşinde?
Ukba toprağı avuçlardan kayar da durmaz,
Bilmem ki taşıdığı nedir, ne yoktur elinde?

Ben, kendi rüyamdan bir hayal çalıyorum.
Avucumdaki umuda, dünyayı yakıyorum.
Zirvede devrilir özünü sevme hülyası,
Ben sûretlerde gezen her öze kanıyorum.

Ben hüzün bağından bir dal koparıyorum.
Avucumdaki dikene bakıp, gül sanıyorum.
Tepeden devrilir bu bahçenin nice şahı,
Ben her bahçenin sûretinde avlanıyorum.

Değil şahım hiçbir makam, beşer kalbinde!
Göz görmez ama kalp, hangi özün peşinde?
Ukba arayışı derin yoldur, sonu olmaz,
Bilmem ki sonu olan, var olur mu derinde?
EMİNE TÜRKUÇAR

Bir gün çocuk yüreğim,
Daha çok korktu dünyadan.
Çocukları katlediyor, anneleri ağlatıyor, babaları çaresiz bırakıyordu.
Bu yüzdendi işte:
Oyunu unutmuştu çocuklar,
Oynamayı ise bir o kadar.
Aynı dünya yine yara açmaya devam ediyordu tüm kesiklerden.
Nasıl sevsindi çocuk yüreğim,
Nasıl kıymet versindi geçici bir mahale?
Aynı dünya yine aldatmaya devam ediyor,
Verdiği zararlarla daha çok bağlıyordu ademoğlunu kendine.
“Hakikati bulan olgunlaşır.” Demişti bir bilge.
Oysa hakikat bir çocuğa nasıl anlatılacaktı ki?
Çocukluğun gerçeklikle ne bağlantısı vardı?
Evet bir gün öğrenecekti ama işte o zaman çocuk olmayacak, artık büyüyecekti.
Yazık mı?
Yazık çocuğa değil,
Yazık, kocaman görünen bir avuç dünyaya olacaktı.
MAHFİ

BİR KULÜBE HİKAYESİ

YAĞMUR AHENGİ

Küçük bir kulübe onun hikayesi…
Odanın her duvarında asılı saat, tüplü bir televizyon. Bahçenin dışından gelen soba kokusu, sobada pişen patates ve sobadan yüze vuran ateş…
Aile albümüne dönüştürülmüş bir hesap defteri. Altına yanlış zaman ve mekan yazılan fotoğraflara tebessüm ederken bulur insan kendini. Tam kahve
molasına uygun bu kulübede, kahveye gelen 10 kuruşluk zam üzer onu bir an. Çay; hem de demleme çay alır üzüntüsünü.
Haber izlediği sadece bir televizyon kanalı var. Sabahtan akşama sanırsın programlı. Bir de türkü kanalları en çok mutlu eden onu.
Kulübenin önündeki çiçeklerse huzur verir insana. Toprağın suyla buluştuğu andaki kadifelerin gülümseyişi sarar bahçeyi. Hanımelinin koku
balkonlara ahenk katar. Kedilere sanki insana sinirlenir gibi kızması kahkahaya boğar bizi.
Aaah diyorum şimdi!
Her gidenin ardından dile gelse mekanlar. Görmediğimiz, duymadığımız her şeyi anlatsa bize. Kah ağlamalı, kah gülmeli, yad etsek onları.

Kitabımı yanı başımda bırakıp cama vuran ince seslerin, birden daha da hızlanarak toprağa, sokağa, çatı kiremitlerine ve daha ayırt
edemediğim melodisel seslerin yankıları ile tepeden tırnağa ıslanmaların, avuçlarını açıp yüzünü yağmura döndürüp, toprak ve
yağmurun saf melankolik sevdasını, vazgeçilmez muhabbetini, çılgınca raks edişini hissettim ansızın.
Cama vuran damlalardan kabarcıklara başımı dayadım bir müddet, tınısı ruhumun hissel keşifleri içinde dimağım. Kapadım
gözlerimi. Kalbimin ağırlığı bir an kalkıp gitmişti. Gökyüzü gri bulutlarla kaplı hüznün rengi sanki. Kasvetin içinden çıkmış vazgeçmeyen kararlı umudunu, bereketini bırakıyor. Ağaca, böceğe, çiçeğe kuşlara selam veriyor. Tüm yansımalarla geri dönüyor.
Selamına karşılık yeşilleniyor ağaçlar. Kabuğundan, yerinden çıkıyor tüm canlılar; uyanıyor toprak sessiz, usul. İnsana hayat veren
tabiatın güzelliği ve kuşların coşkulu şarkılarıyla güneşe bırakıyor sevdasını ve sana koca gülümsemeler bırakıyor.
Yağmurun bıraktığı muhayyel zamanlar içinden ayrılıp kitabıma kaldığım yerden devam ediyorum.
Yağmur; bereket, dua, en çok umutmuş.

ŞEYMA LİMONCU

SERVET ÇAT

AYNA

ŞİİR GÖNLÜN DİLİ
İrfan coğrafyası da iki bölgeye ayrılmış. Birincinin kültürü kıyasa. İkincinin saza dayanır.
Avrupa’da kültürün aracı akıl, Asya’da coşku. Aklın dili söz, coşkunun musiki.
Avrupa’da söz, musikiden kopmuş; Asya’da musikinin kendisi, Yunan’da mezamir yok,
Asya’da trajedi. Avrupa’da söz, bir izah cehdi, bir deliller resmigeçidi, istidlaller arasında bir çatışma,
kaynaştırmaz ayırır. Asya’da kelâm, sonsuz makamları olan bir beste.

Ve gözüm eşyamda değil
Yoruldum maddemden
Ta ki dünya bitti
Köşk kurdum sakin oldum
Dehlizsiz ve tabakasız
Kör bir hayvan gibi
Rızkına etiyle yanaşan
Karanlık birevDir gövdem
Güneşte asla karanlık yoktur dediler
Ve onlar yoluna cihet ettim vatan tuttum
Büyük yeni bir hayat bildim
Yeni yeni bildim yoksa ölüyordu bir şey
Bir insan binası yıkılıyordu durmadan

Avrupa, zekânın vatanı; Asya gönlün. Zekânın dili nesir, gönlün şiir.
Biz de Asyalıyız. Türk’ün serazat ruhu aruzda kanatlandı. Cetlerimiz,
ihtiyar şarkın köhne mazmunlarına bekâret kazandırdılar. Şiir, musikinin
bir devamı idi. Musiki mutlakın ve ezelînin sesi: Ezan, tecvit, mevlit ve aruz.
Şiirle musiki bir elmanın iki yarısı. Musiki daha müphem, daha
dalgalı. Şiir daha aydınlık, daha düşünce. Musiki saf, şiir karışık; mânânın
ahenkle izdivacı. Şiir de mukaddesin emrindedir, musiki gibi. Ve ondan uzaklaştıkça ciddiyetini kaybeder.
Bir oyun olur. Oyunların en güzeli, en muhteşemi. Ama oyun.
Dil, nazım sayesinde kıvamını bulur. Ama nazım, düşüncenin emeklemesidir. Şuur, nazımda kanat çırpar, vecdin, rüyanın
sisli dünyasında serazat ve serseri bir cevelan. Düşünce, nesirde rahatlar. Nazmın esrarlı kayıtlarından sıyrılmadıkça
kendisi olamaz. Nazım, düşüncenin fecir pırıltısı. Coşku, sokağın diliyle anlatılamaz. Nazım telkindir, çağrıdır, büyüdür.
Toplumlar da, kişiler gibi, çocukluklarında şairdirler.
Nesir ihtiyar medeniyetlerin meyvesi. Müşahedenin, kıyas ve istidlalin, bir kelimeyle, ilmin ve tekniğin dili. Çıplak, kuru,
berrak. Zekânın son fethi. İnsanlık, uzun arayışlardan sonra nesri keşfetti. Kelimeler, cüruflarından sıyrılıp bir elmas pırıltısı
kazandılar. Ve nesir, şuurun ifadesi oldu. Sadık ve kesin bir ifade.

CAHİT ZARİFOĞLU

CEMİL MERİÇ

HÜZN-Ü SEDA
İçimde bir İstanbul yaşatıyorum:
Çığ gibi büyüyen kalabalıklara rağmen yalnız;
Göründüğü gökten daha çok ışıklı, daha çok karanlık…
İçimde İstanbul'dan en büyük parça, Ayasofya var:
Müjdelerin en güzeliyle tüm heybeti bir çocuk kadar şen.
Karşısında Sultan Ahmet,
İçinin çinileriyle bakanlar için nadide bir elmas,
Sarayların birbirlerine selamı var birbirlerinden uzakta
Küçüksu, Ihlamur, Adile Sultan, Nilhan Sultan…
Bir gençliğin dinçliği ile Üsküdar süslüyor içimdeki denizlerin sahillerini
Tüm kavuşmalar Kadıköy'de, Haydarpaşa'dan başlıyor
...ve tüm vedalar da vapur dumanına Haydarpaşa'dan karışıyor.
Nişantaşı’ndan Beşiktaş'a açılan kapılarımda deniz esintisinin çarptığı modernlik,
Arnavutköy'de biten meltemlere karışıyor.
Bir akşam Hisarüstü'nden İstinye'ye bütün erguvanları duyumsuyor;
Başka bir akşam Moda'da eski tramvayda yağmuru dinliyor tüm yolcular.
Ne garip okuduklarım, ya Bağlarbaşı'nda Nevmekan'da ya da Gülhane'de Ahmet Hamdi Tanpınar Müzesi’nde.
Kendimi Süleymaniye'de bulurken bir akşam ezanıyla İstiklâl'de kayboluyorum fütursuzca.
En çok Fethi Paşa'ya hasret iç çekişlerim,
Ağlamaya en çok Çengelköy'de meyilli acılarım,
Cihangir'den gördüklerimden farklı değil Levent'te gördüklerim,
Kapalıçarşı'da kaybettiklerimi Sepetçiler Kasrında bulmayı umduğumda anladım.
İçimde bir İstanbul var
İstanbul'un içindeki her şey de var…
Kalbim Kuzguncuk'ta adalara nazır bir apartman dairesinde gezinirken
Ruhum gördüğü adalara kayıtsız değil, Heybeliada'da.
Bir yandan Kariye’de yürüyorum diğer yandan Caferiye Medresesini tahayyül ediyorum.
Kuşkonmaz Camii kadar uzağım kuşlardan, Yeni Cami kadar yakınım onlara.
Balat'tan bir akşamüstü Pierre Loti'ye tırmanmış gibi soluk soluğayken.
Eskimiş baharların hüzünlü bakışlarında hayıflanıyorum,
Florya'da büyüyen bir çocuk olamadığıma
Belki de içime koskoca bir İstanbul'un sığışı da bundandır, bilemiyorum.
Bir İstanbul masalı kuruyorum ve o masalı Yeşilköy'den izliyorum
Hissediyorum içimde en derin yerde İstanbul.
SELAHADDİN BEHRUZ

HAZİRAN
Aylardan Haziran'dı, ben Nisan’ı hatırladım kırkikindilerde
Bir bahar başlamıştı yağmurla bir de Haziran.
Çiçek kokuları derindi.
İşte böyle bir akşamda düştü yine bir yaprak,
Savruldu çiçeklerin yaprakları.
…ve mevsiminden önce,
Savruldu çiçeklerin yaprakları…
Tam da bu sebeple fıtrata aykırı davranmak suçundan yargılandılar.
Tek celselik bir akşam oturumunda kokuları ellerinden alındı.
Hüzünlü bir gülüştü Haziran;
Bu sebeple yaz başlamadı,
Göç edemedi leylekler.
Bir güvercin yaralı düştü sert rüzgârlara karşı,
Vurgun yemiş bedenler karaya vurdu,
Buruk bir gülümsemeyle tüm tümsekler sarp yokuşa sardı.
Haziran baştan sona yağmur aldı,
Taşan denizlerde tekneler battı,
Kurak kaldı kavrulan bozkır,
Sararmaya yetemedi buğday başakları.
Naif bir gelincik oldu Haziran;
Savrulmakla savruldu bütün bahar…
ZİŞAN ALTINTAŞ

“Başlı Başına Bir "
Konudur Haziran”
"
Umut
/ UmutFanzini

MİHRİBAN
Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban!
Yâr deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lâmbamda titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban!
Önce naz sonra söz ve sonra hile
Sevilen seveni düşürür dile
Seneler asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor Mihriban!
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban!
Boşa bağlanmamış bülbül gülüne
Kar koysan köz olur aşkın külüne
Şaştım kara bahtın tahammülüne
Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban!
Tarife sığmıyor aşkın anlamı
Ancak çeken bilir bu derdi, gamı
Bir kördüğüm baştan sona tamamı
Çözemedim çözülmüyor Mihriban!
Abdurrahim Karakoç

