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D U V A R

F A n Z I N I

Umudunuz Olsun!

KENDİMİ
ARAMA SAATLERİ
İçine yaşamalarımı oturtamadığım bir şiir var
Deniz koparıyor o şiirde şehri birbirinden
Yaz akşamının ayazda kaldığı dolunay vakti
Sırlara malik olmuş bir adamın
Durgun tedirginliği var üzerimde
Vakar bir yükseliş sergilemeye çalışırken
Yıkıldı tüm çiçekli bağlarım.
İsmimi kıskandım bu kez
Yüz dinarın yüzünü de saymaya
Yüz çevirdim ömrümden mütevellit
Çok derinimden bir yerlerde tuhaf göçler başladı.
Yaşım ne yaşlı çınarla, ne de çınarların en genciyle eşdeğer

M E R H A B A
/
t e m m u z

s a y i s i
2 0 2 0

NEREDE

Orta yaşlı bir söğüdün yere değen yapraklarıyla
Ölçüşür dökülmeye yüz tutmuş, solgun tomurcuklarım.
İplik iplik sökülmeler, yama tutmayan
En kuytu köşelerimden sarıyor öfkemi.
Efsunlu fikir abidelerinin gamını andırıyorken yüreğim
Titrek suretin direnişte, en ön safta
Yere düştüğünü kabullenmeyi bilmeli
Sır olmuş tüm sular gibi
Düğümlendiğinde ümidi kesmeden gizlice akmaya devam etmeli
Kâğıdın toprak olduğu çağlardan
Gizlice parçalanmış bir yazıyım
Sadece mürekkebin okunuşunda abideleşebilirim.
(Süveyda)

Kırıldığımda eskiyor zaman
İncinmelerin boynu bükük
Uzaklaşan bir yakınlığın tutsak tedirginliği
Ürkek bir cesaretin alt edilmesine karışıyor
Ne bir zincir var ayaklarında iyiliğin
Ne de kötülük yalın ayak seyirtiyor...
Bambaşka mecraların ömrünü zerdaliler sararken
Sarmaşıklara dolanıyor yemeniler
Sözlerin aidiyeti yok
Türküler kadar özgür şiirler
Tedirgin ıslıkların yağmura ait sesleri bastırması ile
Bir iç çekişin sızlattığı yürek aynı kişiye ait
Şimdi kalbinin sesi duyuluyor toprağın üstünden,
Ayak sesleri geliyor iskarpinlerinden

Elleri ceplerinde ıslanmaya aldırmadan yürüyor
Yağmur yüklü bulutların altından.
Ardında gölgesi, bir sokak lambasının yanından geçiyor
Islığı artık çekirgenin sesi kaplıyor
Yürüdüğünde hangi yol bitmişti düşünüyor ıslığın sahibi
Islak bir zamandan kupkuru bir mekâna intikal ettiğinde fark ediyor
Dünyanın yol olduğunu
Ömrünü yağmur altında geçirdiğini
En önemlisi de yanındaki tüm şekerin ve tuzun
Yağmurda eridiğini fark ediyor
Biliyor ki bundan gayrı yolu da bıraksa,
Yürümeye de devam etse fark eden bir sonuç olmayacak
Biliyor ve bildiğini unutmaya hazır, vakar bir duruşla elleri cebinde,
Ağzında bir ıslıkla yürümeye devam ediyor.
(DİNGİN ZAMAN SEYYAHI)

MERHABA
POSTASI

OHRİD, OHRİ GÖLÜ,
ST. NAUM MANASTIRI…

Merhaba yeni dünya,
Merhaba okumaya sevdalı yüreğim,
Merhaba iyilik...
2. yıla umutla yeniden;
Sevmeye, sevdirmeye, yazmaya, öğrenme ve işime merdiven olmaya yeniden “Merhaba...”
Okumanın lezzetini tadıp, doyamayan her kalp için yeni bir başlangıç olmaya “Merhaba” olsun bu yıl. Yazmanın zevkine o denli
varıp onu bambaşka duygulara boyayan yazarlarımızla daha güzel günlere ve yepyeni umutlara “Merhaba” diyelim. Yeni
kitlelere ses olalım hep birlikte. Umut olalım zindan olmuş her yüreğe. Düşeni elinden tutup kaldıran olalım yeni başlangıçlarla.
Seyre bir pencere olurken, umutça bir güzergâh olmak hedefimiz bu seyirde müjde olabilmek her okura, bir ışık dahi olsa
yakabilmek dalgalanan her ruh alemine.
Her zaman ve hep birlik içerisinde, bütün seslerle seslenebilmek tebliğce…
İşte tüm bunlarla birlikte nice güzel yollar almak niyetimiz. Bugün bunun için varız, yarın da olmaya temennideyiz. Sizler hep
bu güzergâhta seyirde kalasınız...
(UMUT)

Ohrid’den ayrılmak öyle kolay olmadı. Yeni günün sabahında Ohri gölünde tekne gezintisi için gruptaki arkadaşlarımız heyecanla gitti. Biz onlara el sallayarak kalan diğer arkadaşlarımızla Ohrid’in
huzurunu kendi içinde biraz daha yakın yaşamak istedik. Göl kenarında sessizliğin eşliğinde yürüyüş yaparken kuğuların dansını izledik. Hatta yetmedi kenarda yeşilliğin hakim olduğu çimlere bıraktık
kendimizi ve o anda onca insan varken koca sessizliği fark ettim.Yaşlılar, spor yapanlar, gençler, bebek arabası ile anne, yürüyüş yapanlar onca kalabalık… Ses bırakmaz mı? Hayır, derin bir sükûnet
içinde hareketli bir şehir… İzlemeye koyuldum yüzlerindeki ifadelere bakıp kendimce onlara dair yaşam hikâyelerini çıkarıyordum. Bizlerin yaşadığı kargaşa, karmaşa büyük ses kirliliğinden Ohrid’in
sessizliği sizleri de şaşırtacaktır. Sabahın dingin ve huzuru eşliğinde arkadaşlarımızın gelmesi ile veda ediyoruz.
St.Naum Manastırı için yeniden yola çıkıyoruz. Yaklaşık bir saat sürecek yolculuğumuz Ohri gölünün etrafında devam ediyor. Yüksek bir noktada durup iniyoruz. Görmemiz gereken orjinalliği
bozulmamış eski balıkçı köyüne panoramik seyir ve fotoğraf çekimi ile bitiriyoruz.
Galicia Milli Parkına ulaşıyoruz. Muhteşem bir doğa içinde doğallığı bozulmamış. Parkın içinde Ohri gölü kaynağı ve St. Naum manastırı yer alıyor. Manastır 905 yılında St. Naum tarafından yapılmış.
Mezarı da buradadır St. Naum’un… Manastır zemin üzerine yonca şeklinde yapılmış. Manastırın olduğu noktaya geldiğimizde bizleri karşılayan tavus kuşları oldu. …ve muhteşem bir yapının ardından
tepe noktada bulunan manastırın ardında cennet gibi muhteşem bir manzara saklı. Manastırın bahçesinden baktığınızda uçsuz Ohri gölü yemyeşil dağların doyamayacağınız güzelliğine şahit
oluyorsunuz. Ben uzun uzun dalıp gittim eşsiz güzelliğin karşısında. Kadraja şaşkın yakalanacak kadar… Çoğumuzun bildiği o muhteşem film “Before The Rain (Yağmurdan önce)” St.Naum Manastırında
çekilmiş.
Anadolu Bektaşi erenlerinden Sarı Saltuk Bektaşiliği İslamiyeti yaymış. Müslüman halk Sarı Saltuk Türbesi olarak ziyaret eder.
Ohri Gölü içerisinde sandalla gezinti yapabiliyorsunuz. Balık tutmak, yüzmek, motor kullanmak doğallığı bozmamak için yasak. Böylece o berraklığın, yeşilin, sessizliğin içinde dingin mis kokan huzur
verici bir sandal gezisi iyi geliyor. Bu arada dengeyi bozmamak için ani hareketler yapamıyoruz sessizce fotoğraf çekimleri dışında… Sandalcı arada Türkçe konuşarak bize bilgi veriyor. Suya elimi
soktuğumda buz gibi idi. İlginç olan ise yaz-kış suyun 10 derece oluşu ve suyun kendi kendini temizliyor olması… Hafifçe eğilerek avuçlarıma gölün suyundan alıp içme huzurunu yaşıyorum. Bir de ben
gibi titiz biri yapıyor bunu…
Kaynağın derin sessizliği ile hemen bir kaç adım karşısına geçip şarıl şarıl çağlayıp Ohri gölüne kavuşması…
Büyüleyici bir güzellik içinden huzurla ayrılıyoruz.

(Servet ÇAT)

MERHABA
İLİM

ŞAİRİN
SORULARI

6 yaşındayım. İçimde her gün hayalini kurduğum büyük bir aşk... "Okul...” Hayattaki en büyük arzum, okul önlüğü giymek. Ablam da hâlâ ilkokul okuyor o dönem ve
beni bu konuda tüm içtenliğiyle destekliyor. Anneme ısrar ediyorum beni okula yazdırması için. Ablam ısrarıma eşlik ediyor her seferinde. Yaşımın tutmadığını
söylüyor annem. Ablam, "Yine de gidelim." diyor anneme. Kayıt zamanı gelince gidebileceğimiz konusunda karar alınıyor sonra...Yaz tatili başlayıp az bir zaman geçip
de kayıtların başladığını duyunca, "Bugün gidelim." diyor annem. Öğleye doğru hazırlanıp çıkıyoruz evden. Yürüdüğümüz yol bana çok uzun geliyor. Okulun heybetli
binası görünüyor sonra… İçeri girip müdür odasına çıkıyoruz. Odaya girerken mideme bir şeyler oluyor sanki. Karşımda benden kat kat büyük bir insan. Hem fiziki
olarak hem de konum olarak kocaman. “Adı üstünde müdür, boyu tabİi uzun olacak." diye geçiriyorum içimden. Annem anlatıyor sonra müdür amcaya. Dikkatle
dinliyor ve bazı şeyler söylüyor. Çok anlayamıyorum ben."küçük" ve "ezilme" kelimesi hatrımda kalıyor sadece. Bir şeyden bahsetmiyor annem. Bende nedense
sormuyorum yazıldım zannederek. Eve gelince ablam, "Seni okula almadılar." deyince, daha sonra yaşayacağım hayal kırıklıklarının zannediyorum ilkini yaşıyorum en
derininden. Bir yıl daha evde bekleyip Susam Sokağı saati gözleyip ablalarımın okul dönüşü eve getirdikleri beslenme çantalarında kalan beslenmelerini yemenin yolu
gözükünce, kalbim burkuluyor. Ablam beni okula kaydettirme konusunda oldukça azimli ama. İstiyor ki; kendisi de okula giderken başlamış olayım da, bana yoldaşlık
etsin ilk yılımda. Eve geldikten sonra beni bir başka odaya çağırıyor hemen. Fısıltı halinde bana, "Okula kaydolmak için biraz daha ağla." diye söylüyor, "Çok ağla…"
Bunun etkili olabileceğini hiç tecrübe etmemişim sanki. "Tamam…" deyip, mutfak tezgâhı en sıkı dostu olan annemi, yine işinin başında bulup, "Ben okula gitmek
istiyorum." diye ağlamaya başlıyorum. Ara ara susacak olsam, ablam bir bakış atıyor ve dozu yine artırıyorum. Annem pes edip, işini bırakıp hazırlanıyor hızlı hızlı.
Birlikte çıkıyoruz evden. Yine okul bahçesi, binası ve müdür odası... Annem anlatıyor yine, “Çok ağladı, ikna edemedim." diyor. "Hem ablaları da okulda." diye
ekliyor.Müdür amcanın tebessümü ablamı güldürüyor. O gülünce anlayabiliyorum sadece, büyüklerin anlatmak istediğini. İçime umut doluyor. "Gel bakalım.” diyor
sonra bana müdür amca. 10'a kadar saymamı istiyor. Hızlı hızlı sayıyorum. Durdurulduğumda 10’u çoktan geçtiğimi ancak fark ediyorum. Tebessümler, sesli bir
gülümsemeye dönüyor ve kabul görüyor talebimiz. Sonrası ise yaz tatilinin bitişini heyecanla beklediğim günler... …ve o ilk gün...Sabah erkenden uyanıyorum.
Boyuma büyük gelse de iki belki üç yıl rahat rahat giyebileyim diye alınan mavi önlüğümü giyiyorum. Boynumda ablalarımdan kalan beslenme çantamla, hayatımın ilk
karşılaşmasını yaşadığım o mükemmel topluluk... İlmin izzetinden midir bilmiyorum, içimden öğrenmeye ve sonrasında umuda, hayata dair, her günü karşılarken
güneşe haykırmak kadar muazzam bir coşkuyla bağırmak gelse de sessizce; fakat kalbimden söylüyorum... Merhaba!!!!
(HURİYE KARABULUT)

Yaşamak akşamüstlerinde
Ağır geçişlerinde adımlarının kaldırımlarda; kedilerin insanların;
Sigaraların, köşe başlarında yanıp yanıp sönen fenerler gibi
Ağır geçişlerinde
Neden bu kadar cazip gelirsiniz ey! Hüzünler?
Akşamın alaca karanlığına sarılarak
Koynuna aldığı güneşiyle şimdi ey! Işıklı dehlizler:
Söyleyiniz bana, bu çıkardığınız ay
Daha mı güzeldir acaba bütün hüzünlerden?
(HÜSEYİN LİMONCU)

BAŞLI BAŞINA
KUVVETLİ BİR
EYLEMDİR OKUMAK

HÜZÜN VE TESADÜF
/MUSTAFA KUTLU

“Bu kitabı kendisinde önsöz bulunanlara, içinde ‘Merhaba’ ışığı bulunanlara ithaf ediyoruz.” diyor sunuşunda kitabı derleyenler. Hemen ardından Fethi Gemuhluoğlu’nun
sözü devreye giriyor. Biz de bu dost sözünü ve Merhaba sayımızı kendisinde önsöz bulunanlara ve içinde “Merhaba” ışığı bulunanlara ithaf ediyoruz: “Kutsal emanet
merhabadır. … Sözü düğümleyip biz dahi diyelim ki, ‘Gamlanma gönül gamlanma; merhaba insanadır. Merhaba sahibinin kendisine merhabasıdır.’” Bu kitap, entelektüel
bir gönül adamını anlatan kitaptır. Hem Fethi Gemuhluoğlu’nun yazdığı yazıları hem de mektuplarını içerirken bazı bölümlerinde Fethi ağabey için yazılanları ve ona
yazılan mektupları içeriyor. “Her şey gönüldendir.” diyebilen ve her işini gönül vererek yapan, gönül erbabını anlatan kitapta her kesimden insanın kaleminin izlerini
görebiliyorsunuz. İsmet Özel’den Akif İnan’a; Nuri Pakdil’den Ergun Göze’ye; Mehmet Çavuşoğlu’ndan Mahir Gedikoğlu’na; Özdemir Asaf’tan Beşir Ayvazoğlu’na… Öyle
bir kucaklayışla kucaklamış ki insanları, her satırda bu dost yüzlü insanı özlüyorsunuz. Büyük bir dava adamı özelliğine keskin ve sağlam bir karaktere sahip olduğunu
onun her kesimin kaleminden aynı kelimelerle anlatıldığında şahit oluyorsunuz. Kalbiyle konuşan bir dava adamı samimiyeti… “Davasında titizlik göstermeyen
sürünmeye mahkûmdur.” hassasiyetiyle, daima inançla, daima dimdik, daima kararlı, daima ağabey duruşlu, daima öncü… Tekin Erer’in teşbihinde olduğu gibi: “Sokrates
gibi yazılı bir felsefesi olmadan, ‘Dünyada kötü insanı cemiyet yaratır. Cemiyeti düzeltmek gerekir.’ felsefesi” inancıyla ağabey olmayı ve iyiliklerin arkasına sığınıp gizli
kalmayı bilmiş ve başarmıştır. Nuri Pakdil’in tanımınca: “Konuştuğunda hitap ettiği herkesi yanına alıp bir amaca doğru yürüyen” İslam milliyetçisi… Nuri Pakdil’in Fethi
ağabeyi için yazdığı: “İnsanı elinden tutuyor âdeta çağa çıkartarak yürüyüşe alıştrıyor.” tespiti de bugün kendisini hiç görmememize rağmen, yaşadığı devri onunla
anlamamızı ve onu bu devirde de hayal etmemizi açıklıyor. Fethi ağabey, ölümsüz bir derviş… Biz de onunla çağa çıkıyoruz ve yürüyüşe yeniden koskoca bir merhaba
diyoruz. Önce kendimize yeniden bir merhaba, sonra tüm insanlara yeni ve taze bir merhaba…

“Bir şey yap güzel olsun… Huzura vesile olsun, rikkate yol açsın, şevk versin, hakikate işaret etsin.”
…
Bir şey yapmak için Umut adında bir gemiye bindik. Yelkenleri huzura doğru astık. Huzuru bir mehtapta, bir yakamozda, bir okyanusta arayarak getirelim, istedik. Güzel oldu mu bilmiyoruz; ama incelik, naziklik
yolunu tuttuk yol olarak. Bizi şevklendirdi, şevklendikçe daha hakiki bir yol edindik.
“Bir şey yap doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgâra ve akıntıya kapılmasın; kırılsın lakin eğilip bükülmesin.”
…
Bir şey yaptık, yaptığımızla doğruluğu savunduk. Bataklığı görmesin, onun kokusunu almasın diledik. Doğruluk üzerinde sağlam kalsın istedik. Kırılsın; ama hiçbir merciye, hiçbir zulme boyun eğmesin diye
onurla yoğurduk hamurunu.
“Bir şey yap iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın, garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun.”
…
Bir şey yaptık saf ve temiz kalsın duasında bulunduk. Hizmet etsin kalplerimize istedik ve merhametlilerin en merhametlisinin merhametine sığındık. Kalbî duygularla, kalplerimize dokunsun diye yaptık. Garibi,
yolcuyu, zayıfı düşündük, gönle sığacak değerler yükledik.
“Bir şey yap adil olsun. Haktan hukuktan ayrılmasın. Zalime haddini bildirsin, mazlumun payını versin.”
…
Bir şey yaptık, adaleti simgelesin istedik. Büyük haykırışlarla “Hak” desin ve dediğinden hiç dönmesin hayalini kurduk. Mazlumu yanımıza, zalimi karşımıza alabilelim diye kendimize öğüt verdik.
“Bir şey yap barış olsun. İnsanlar kin ve nefretten uzaklaşın. Bombalar patlamasın, çocuklar ölmesin.”
…
…ve biz bir şey yaptık, barış olsun istedik. İnsanları şefkatle kucaklayıp vicdana çağırsın diye davette bulunduk. Bombaların patlamadığı ve çocukların canının yanmadığı bir dünya umut ederek umutça bir
dünyanın inşası için tırnakla kuyu kazmaya yeltendik.

(DOSTLUK ÜZERİNE-FETHİ GEMUHLUOĞLU)

( Selahaddin Behruz )

(Büşra LİMONCU)

ELVEDA

MERHABA

Her elveda aslında bir merhabadır.
Elvedalar arkada bırakırlar veda edilmiş her şeyi,eski süsü verirler her şeye. Elvedalar geçmişi eskitirler; ama asla eksiliş
değildirler. Bilakis, daimi bir artıdırlar. Geçmişte kalması gereken zamanın aşındırdığı her yükü geride bırakmaya yardım ederek
yeni bir merhaba diyebilmeyi sağlarlar. Elvedanın getirdiği her türlü yeniliğe merhaba… Her zaman aynı yerde sayılamayacağını
anlatır her veda. Okudukça omzundaki yükleri artan bir yönelişle yönünü kıbleye döndürür merhabaların. Bir seslenişe yönelir
koskoca iç çekişlerin ağıtlara karışan ölümlerin ardından. Dinler ve dinlenir… Yeni yoldaşlarla, yeni seyirlere koyulmanın kanunudur elvedalar, elvedaların acısında da merhabaların heyecanında da mültecidir kabuk bağlamayan yaralar. Bazen istiklâl
uğrunda şehadet yazılır bir elvedanın hüzünlü aydınlığında bazen nice nice müjdeler… Bayramlar geçer ömürden sadece
konuşurken anlatamadıklarını yazarken anlatır senelerin devrinde elvedalar. Her elveda yeni bir merhabayı getirir kucağında,
umutlar on üç ağacın gölgesini mesken tutar yeniden merhabaların salıncağında.

Her merhaba aslında bir elvedadır.
Merhaba dediğimiz her şey bir gün son bulmayacak mı? Yaşam da öyle değil midir sahi, bir gün ölümle geleceği elvedanın;
bilinse de yaşamdaki o lezzetin hiçbir yerde olmadığı gibi.
Tıpkı başlanan her şeyin bir gün bitmeye mahkûmiyeti gibi… Tıpkı aldığımız her nefesi vermeye mecburiyetimiz gibi.
Merhaba diyelim her başlangıca, merhaba diyelim her güzelliğe, her tada. Ne olursa olsun bir gün biteceğini bilerek diyelim
merhaba. Her şeyin bir gün sonlanacağı bilinciyle hem de. Her şeyimiz anlık... Özgürlüğümüz, tutsaklığımız misali... Sevgimiz,
merhametimiz misali... Her bir zerrenin ne kadar kıymetli olduğunu anladığımız tek yerse, bazen dönüşü bile olmayan elvedalardır. Kıymeti hep orada gizlidir. Biz insanlar her zaman, tutsaklığımız gelmeden özgürlüğümüzü, nefret gelmeden sevgimizi,
ve ne yazık ki, ölüm gelmeden yaşamın kıymetini bilmeyenlerden olacağız. İşte bu bizim en zor sınavımız olmaya devam
edecek biz değişmedikçe...

(Büşra LİMONCU)

KAYIP
Unutmamak mı zamanı hapseden sana
Yoksa umursamak mı en derinden,
Kelepçenin ucu sana aitken başka var mı seni senden eden?
Ne hazanlar taşıdı bu yürek; kendi yükünden bahsetmeden.
Gözlerinde yağmamış onca yağmur dururken
Hep bir hayali vardı; elindeki küçük kareden,
Bir kalemle bir kağıttan esirgemeyen,
Bir sessizliği vardı tüm derdini gizleyen.
Mesafeler vardı hayatın ritmine seslenen,
Mevsimler vardı sessizce koyup giden.
Ve uykusuz sabahlarımda şiirler vardı
Biliyor musun? Hepsi de seni anlatırdı..
(Aliye Nur Özkan)

( Şeyma LİMONCU )

DUAYA NAZIR
BEKLEYİŞ

AYAZDA KALAN
BÜLBÜL

Akıllarda hep aynı sual...
Arayışlar hep beklenen cevaplarda.
Cevapsa belirsiz,
Cevapsa garip!

Yaktım bu kentin sesli kalışlarını
Sonsuzluğa hapsettim zamansızlığı
Ayazda kalan bülbülün bakışlarını
Görmemek içindi gülün arsızlığı

Aranan ne ki sahi?
Yalnızca bir cevaptan mı ibaret?
Yoksa ferahlatacak bir cümle midir,
Bize asıl olan ihtiyaç?

Ağıtlar yaktı sayfalarca bir çiçek
Yapraklarından döküldü intizar
Değdi kalbine, dedi “elbet geçecek”
Sonra esti geçti ümidimden, rüzgâr

Yürekler buruk,
Yürekler aciz...
Bir dua kapısına nazır
Bir bekleyiş esas olan.

Gülmemek için kondu gamzeme har
Sükûtu içtikçe haykırışları kanar
Ağlamıyordu gözlerinden süzülen yâr
Kalmak istedikçe gidişleri yanar

Dua...
O'na teslim,
O'na meftun,
Yalnız ve yalnız O'nun kudretine muhtaç
Bizlereyse tek ilaç.
(MAHFİ)

Zamanın ucundan okunur mektup
Selamsız kalırsa yutkunur heceler
Tümceleri mısrasında gizlice uyutup
Saatlerin ardından koşar geceler

"

“Yeniden merhaba diyebilmek için elvedalara da merhaba demektir umudu yaşamak.”

"
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