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Umudunuz Olsun!

HİSSETMELİ EN
DERİNDEN

GÖLGEMİ ARADIM
KARANLIKTA
Eğildim gölgemi aradım karanlıkta.
Görenler deli diyorlardı bana.
Alnımın yazısında kirleniyordu gündüzler.
Sönüyordu her gece lambaları bu şehrin.
Bir kaçak gibi naralarıyla uyandırıyordu,
Şahlandırıyordu zamanı, divanesi bu evin.
Durmasını hiç beceremiyordu,
Çöküyordu tavanları zihnimin.
Devriliyordu çiçekler,
Ayaklanıyordu koca şehir.
Kızgındı ve ağlıyordu çocuklar,
Annelerinin yamacında.
Ve dağ oluyordu sevda.
Koca bir dağ…
Tırmanıyordu insanlık üst üste…
Ayaklar altında kalırken yaşlılar,
Hızından çabuk yoruluyordu gençler.
Tüm şehir sağda bir yol tutturmuş ilerlerken
Bir ben kalıyordum sol yanımda
Dağın eteklerinde, türkülerin başucunda…
Şehre inat, bir ben kalıyordum sessiz,
Bir ben sakin…
Bir ben izliyordum olanı biteni…
Ve başlıyordu kavgam oracıkta…
İşte zihnim ve içindeki dünya…

Yaşamak,
Bir ömrü diyorum;
Yaşamak ve tüketmek olarak ayrılmalı.
Ve hissedebilmeli insan.
Hissederse yaşamak olur adı.
Tüketmekse
Bir boşluktan ibaret oluverir.
Koca,
Koskoca bir boşluk...
Bir yağmuru yaşamalı mesela insan
Seyrine doyamadığı yağmuru.
Hissetmeli en derinden,
Çekebilmeli nefesiyle kokusunu.

Ve yaşamak bir merhameti,
Hissetmek en derinlerde.
Velhasıl ömür,
Yaşamak ve tüketmek arasında.
Bazen yorulmuş,
Bazen yıpranmış,
Bazen ardında yılları bırakmış
Koskoca bir sona yaklaşırken;
Yaşamak bir ölüm müdür kimilerine,
Yoksa ölüm mü bir yaşamdır kimi hayatlara?

(Mahfi)

(Emine Türkuçar)

KOKULARDAN
HATIRLAMAK MAZİYİ

ŞİİRİN ŞAİRİNE
TURGUT UYAR
İYİMSER BİR SONUÇ’A

Çocukluğumda gittiğim cami geliyor gözümün önüne. Yanı başımda babaannem var. İftardan sonra herkes mutfak telaşında çay
hazırlığında iken, babaannem telaşla abdest alıyor. Ben de eşlik ediyorum kendisine… Koşar adımlarla gidiyoruz. Babaannemin
başında poşusu var, bir eliyle sıkıca tuttuğu... Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz kapısına varınca.. Edebe son derece riayet eden tavrı ile
küçük kapıdan başını eğerek geçiyor babaanem. Kendisini taklit ediyorum. Yukarı kata çıkıyoruz ahşap merdivenlerden… "Sus" diye
işaret ediyor bana. Yukarı kata çıktığımız an, ezelden tanışık olduğumu hissettiren bir kokuyu içime çekiyorum istemsizce... "Bizim
cami de böyle kokar." diyorum içimden…
Büyüyor yaşım. Ergenliğimin savrulmalarında, hüzünle kalbimin tanışıp bahsedemediği demlerde, kendimi attığım mekanlar hep aynı
oluyor:"Mescitler…"
Bir anne kucağını anımsatıyor bana her biri… Nice zaman sonra, başka başka şehirlerde başka mescitleri görüyor gözüm, tanıyor
kalbim... Her birinde yine o tanışıklık hissi... Bu hal bana Efendimiz (as)’in yağmur yağarken kollarını kaldırıp: "Biati tazedir." deyip
kucak açmasını hatırlatıyor. Onun katından gelen her şey insanın anavatanının kokusunu getiriyor. Bebeklerdeki o müthiş koku gibi...
Biati taze ve henüz yeni geldikleri için yüce katından Mevla'nın, hiç duymasak da bizi özümüze döndürüyor sanki... “Her şeyin aslına
rücu ettiği yerler." diyorum her bir mescide girdiğimde... "Ondan mıdır?" diyorum, bir sığınma halinden sonra, o müthiş huzurla anne
rahmindeki halimizi anımsatırcasına, kıvrılıvermemiz mescidin bir kenarına... Vuslat oluyor her bir mâbed, kalbimizin katında...

“…
Yaz günü kim ister ki öldüğünü
Eksik bıraktığım her şeyim kalır
…”
Bu noktayı geçtim tüm yazların sonbahara geçtiği son günlerde. Ne bırakacağım var ne de bırakılanlar. Eksik bıraktığım son şey ölüm belki ya da eksik bıraktığımız…
Turgut Uyar’ın: “Ben bir gün ölürüm” diye başladığı şiirinde mısrayım, mısrayız. Ne eksiklerimiz tamamlanır; ne de oldukları gibi kalırlar. Arafın eşiğinde yarım bir ömre talim. Hepsi
birkaç Turgut Uyar şiiri olurlar nerede kayboldukları bilinmeyen dizelere tutunurlar yahut kimsenin bilemeyeceği bir anda Göğe Bakma Durağı kitabına dönüşürler sesli ve sedalı.
Bir türkünün gölgesinde sıla olurlar sımsıkı
Eylülde ağustosu; aralıkta ocağı aratırlar.
Kimimiz şairin “beyazlık” diye tabir ettiği yaşamı yaşarız kimimiz yaz günü ölmekten korkarken. Ardında eksikleri düşünürken ürperir bazı bazı, kısım kısım sineler. Yazı yağmurluk
altında bırakmak istemeyiz ki beyazlığı düşünürken rüzgârın yalpasında incir kokuları burnumuza doğrueserken. Bembeyaz yaşamı dağılırken hayal etmek yazlık bir akşama
sığmazken nasıl sığar tüm yazın bıraktığı huzur, yağmurun es geçtiği bir güne?
Sorduğum tüm sorular şiirlerce savrulurken bilirim en çok eksik kalmaktan, eksik bırakmaktan korktuğumu. Soramadığımda hissederim, bırakacak bir şeylerimin olmamasından
daha çok korktuğumu…
Yazı bitiren eylüle, derdimi kim anlatır bilmiyorum; lakin eksik bırakacağım her şeye ustaca cevapları bir şairin iyimserliğinde türkü söyler gibi verirken hayal ediyorum yazılanları:
“Ben bir gün giderim ki ey diri at
Elbette benim de bir şeyim kalır.”

(Huriye Karabulut)

(Selahaddin Behruz)

SON MU BAHAR?

BAHAR MI SON?
Bazen o kadar çok devam edecek gibi gelir ki bir cümle
İçinde sırça saraylar, köşkler ararsın
Ama sonunda kamelya çiçeklerinin sokak lambasının ışığı altında döküldüklerini görürsün.
Tek tek toprağa düşen birçok yaprak
Son çizer
Sonbaharı bir temizleyicinin süpürgesi önünde
Sağa sola yalpalarken görürsün.
İşin edebiyatı ağaçlardadır,
Sonbaharda yapraklarında geçişleri ve yaşlanmışlığı görürsün
Yorgun bir kalple ve yılgın bir ruhla,
Bir banka oturduğunda rüzgârın sesini gökyüzündeymiş gibi duyarsın
İlk düşen yağmur tanesinde ıslanmışsan şanslısın demektir
Onda gökkuşağını görürsün.
Yağmurluğun gölgesinde şemsiye olurken ağaçlar gökyüzüne
Başka baharları bulacağın tatlı heyecanlar tadarsın
Kaybetmeyi sorgulamadan son bir serzenişe katılır çığlıkların
Hüzün değildir de hazandır yaşadıkların ve sen
Yolculuğa yeni başlamış eylül gibi
İçindeki baharları ertelersin.

"Başka mevsimlerde belki şair oluruz, fakat sonbaharın kendisi şairdir."
diyor ya Ahmet Hamdi Tanpınar, biz de onu şairliğine dinleyici olmaya razıyız, her eylül geldiğinde. Zira yaşarken ölümü
hatırlattığı, mutluyken hüznü, her başın bir sonu olduğunu hatırlattığı içindir aslında ona doyamayışımız. Bizi zıtlıklarla
adeta nefsimize karşı bir kalkan oluşturduğu için ve dahi ömürden ömrün gidişini hatırlattığınadır en çok şairliği belki de.
'Son' bahar...
Bitmeyen bir şarkıyı, tükenmeyen zamanı anımsatıyor bana. Varlık ve yokluk arasındaki dengeyi ve böylece yoktan var
edeni anımsatıyor bana.
Nihayetinde Tanpınar'ın bu deyimiyle yağmura, umuda şiirler yazan sonbahar, en çok seyre şair olur, doğanın her tonunu
barındırdığı için. Rengârenk mevsimin sonu; ama güzel başlangıçların umudu olacağı için iyi ki varsın Şair Sonbahar...

(Şeyma Limoncu)

(Büşra Limoncu)

TEMAŞA

BİZİMDE GÜZEL
SÖZLERİMİZ OLSUN

Pası dökülüyor hayatın nemlenmiş gökyüzünden. Duvarları küflenmiş ciğerler kömür misali. Bir derdi var gökyüzünün belli yok o eski hali.Mısralar
dolanıyor dilimde:
-Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu bir ben kaldım tenhasında gecenin…
İnsanı nemli duvarlar büyütüyor, acının yağında kavruluyoruz. Şairin:*
“Kavgaları birikiyor insanın, Her uzvundan ayrı ayrı taşıyor acısı zamanla” dediği yerdeyim. Bırakın gök gürlemişken döksün eteğindeki taşı. Karanlıklar
ersin aydınlığa. Nasıl filizlenmeden kurumuyor yaprak, güneşte doğmadan batmıyor. Her sabah nasıl buluyorsa geceyi, öyle bulur karanlık da güneşi.
Bazen tutup kendimi zaman hiç ilerlemiyormuşçasına sabitliyorum. Tüm dünyadan uzaklaştırıyorum ruhumu. Tıpkı şu an olduğu gibi… Penceremde
cırcır böceklerinin sesleri yükseliyor. Her zaman tabiata âşık bir insan oldum, ömrüme buğday sarısı bir şehir düşmüş olsa bile; ama biliyorum bir gün
sonsuz bir yeşilin ve mavinin ortasında muazzam manzarama nazır gürleyen gökyüzünü dinleyeceğim. Biliyorum, çünkü nasıl filizlenmeden sararmıyorsa yaprak, dökülmeden de tekrar filizlenmiyor. Bu dünya girdap gerçekten. Ben o girdabın ta kendisi oluyorum bazen. Hatta gökyüzü gibi, yıldız gibi
bulut gibi hissettiğim anlarda oluyor. En çok kendim değilken buluyorum kendimi. Her şeye rağmen, bu olağanüstü dünyanın koynunda olmak çok
güzel. İnsanın kendinden dahi kaçmak istediği zamanlar oluyor, kimse arayıp da bulamasın istiyor. Öyle zamanlar için seyredeceğiniz manzaranız olsun.
Bilmem ne durultur suyunuzu; ama şu koca dünyada kendi yamacınız olsun. Yamaç dedimse bir insandan da bahsetmedim. Bu koca evrende elbette
seyredilmesi gereken insandan daha muazzam şeyler vardır. Ben kendime bir manzara bulmakla kalmadım o manzaranın ta kendisi olmaya karar
verdim. Seyre dalacağınız muazzam bir manzara bulmanız dileğiyle.
Dipnot: *Adil Erdem Bayazıt

Sözün başlangıcı insan ,
Muhtel ve olağan
kâinatın varlığını ilk defa sezinlediği ilk söz de biz insandan.
Söz değil miydi bireye, insanlığa, kâinata kendini bulduracak kadar bereketli olmayı Hakk elinden almış
Yine o aynı söz değil miydi ki şeytanı kendi benliğinden almış şirk yoluna zakkum eylemiş.
Göklerde eşi görülmemiş nadir ve rezil afalatların yankı sebebi oluyor o kanda , kinden, cehaletten, şirkten özsüz söz meşaleleri,
Vay biz gurbetçi dünya yolcuları,
Bataklarımıza absorbe ediyoruz bütün bu kirli sözcükleri yeri geldiğinde seçtiğimiz kurbanımızı onun içine çekmek için, yutmak için o
varlıkları.
Sözlerimizle biat ettiğimiz varlığımızı sözlerimizle eksitiyoruz , parça pinçik ediyoruz.
Etmeyelim!
Dilimizden dökülen Hakk yağmurlarında hem kendimizi büyütelim hem de etrafımızı yeşertelim.
Hadi, bu yağan yağmurla bereketlenmeyi bir deneyelim.
Sabır ve dua ile

(Esra Betül Öksüz)

(Aişe Ceylan)

OKU/DÖRT GÜZELLER
(İSKENDER PALA)

BEYHUDE
Vakitsizce geliyorsun aklıma.
Uykularım kaçıp, kaçıp.
Sana varıyor her defasında.
Öyle yorgun, öyle dargın.
Sensizliğin içinde buluyorum.
Yoksunum sana.
Gidiyorum.
Kalmalarım beyhude...
Her seferim sana.
Her seferin de boşuna.
Yolum çıkmazlarda kayboluyor.
Kaçak bir yolcu gibiyim;
Ne saklanabiliyorum,

Ne kaçabiliyorum,
Bir sığınağım yok,
Bulabildiğim.
Her defasında şaşkın.
Öylece kalakalıyorum.
Senli sensizlikleri yaşıyorum.
Yaşıyor muyum o da bilinmez.
Nefes almaksa yaşamak.
Öyle yaşıyorum.
Gidiyorum.
Kalmalarım beyhude...
Kaçıp kaçıp cümlelerime sığınıyorum.
Belki yar olur yaralarıma.

Anâsır-ı Erbaa (Dört Unsur)
Toprak, su, hava ve ateş...
Gönlümüzün bayramı bir mevsimdir yaz. Ona veda ederken manidar olacak bu eseri zikretmemiz. Bilhassa toprağın, suyun,
havanın öneminin en çok hatırlandığı mevsim olması hasebiyle.
Toprağı okuyoruz ilk bölümde. Onun ilaç olduğunu kavrayarak başka bir bakış açısı kazanıyoruz. Diğer bir yandan güzellemelerle bir yolculuk oluyor âdeta bu bölümde. Toprağı dinlemeyi öğütlüyor üstad bizlere. En mühimi hayat olan suyu okuyoruz
ardından. Daha doğrusu sadece okumuyor, yaşıyoruz suyu. 'Suyun -den hali Yağmur/Rahmet' başlığıyla merak içinde kayboluyoruz. Bir yağmur, okurken nasıl yaşanırsa öyle yaşıyoruz.
'Suyun Elem Hali Gözyaşı' geliyor bir başka yerde. Gözyaşına dakikalarca anlam yüklüyoruz sonra.
“...ve canlı olan her şeyi sudan yarattık” ayetiyle silkiniyoruz.
…velhasıl dört unsuru özetlerken, “Ne zaman bir kum tanesinde dünyayı görsek, ne zaman bir nisan yağmurunda ıslansak, ne
zaman güzel bir müzik veya hoş bir koku duysak, ne vakit bir ocağın çıtırtısında hayallere dalsak, değil dünyayı, cenneti
görmüş gibi oluyoruz.” diyor üstad bizleri bir bakıma dünyanın yapısındaki esrarengiz ihtişamda olan her şeyi araştırmaya
yöneltiyor aslında.

(Servet Çat)

(Sevd’eyla)

ŞİİRLEŞMİŞ
-Mesela, diyor:
-Yazsaydım bu akşama şiir yazardım.
Özel olduğu için değil
Sıradan olduğu için belki
İçinde çok şeyler bulduğu için belki
Ya da yokluğu kaybettiği için
Yönsüz bir direnişin içinden
Sıyırıp çıkardığı değerleri
Kıymetli sanrıları var
En derin terennümleri
Mazlumca içine sığdırmışlığı
Gizli kalabilmiş, iç yakmış süveydaları
İşitmişliği var.
Kelimelerini iliştirdiği hislerini
Harabelerde barındırmışlığı var
...ve eylüle erişmiş hüzünlerinden arda kalan
"Bir ağustosta yazılmıştı bu şiir"
diyebileceği mevsimleri var
(Süveyda)

TUTSAK
Mevsimi olmayan geceyi izliyorum.
Avucumda birkaç küçük taştan heykel
Onlar hayal kuramaz çok iyi biliyorum;
Çünkü ruhlarını götürmüştür küçük bir yel.
Duruyorum, ayaklarım çamur üstünde
Ya da ben çamurun tepesinde tutsak.
Ölümsüz sarhoş gibiyim hayalimin peşinde,
Ya ben ondan ya da o benden kaçak...
(Aliye Nur Özkan)

"

“Bir yağmurluk tuttuğunda güneşi, eylül gelir,
ekim gelir kasım gelir, güz gelir...”

"

(UMUT)
/ UmutFanzini

PARLAK YILDIZ

Bakıyorum durmadan bir parlak yıldıza
Üşüyen bir çocuğun aradığı sıcaklıkta,
Annesine hasret bir gencin yalnızlığında,
Bir hastanın iyileşme umuduyla bakıyorum,
Sürekli parıldayan, yanıp sönen bu yıldıza.
(Hamza Levent)

