
/ UmutFanzini

İzler bırakabilmek için izleri izlemeye geldik ey dünya!
Göster bize iz bırakanları…

"

"

(UMUT)

YARALIYIZ
ŞİMDİ BİZ!

Nerede mi başladık daha çok üzülüp, yıpranmaya,
Daha tahammülsüzleşip, sabır kelimesini zikretmemeye?
Masal kitaplarımızın kapağını kapatıp raflara kaldırırken

Hiç farkında olmadan duygularımızı da o kitaplarla kaldırdık beraber.
O sokak oyunlarımızı silerken hafızamızdan,

Bütün felaket haberleri yer aldı zihinlerimizde.
Boşlukları her zaman yanlışlarla doldurmaya niyet etmiştik bir kere.

Her zaman zaafımız çocuklarımızdı çünkü,
Onları korumak demekse buydu tabi!
Neredeydi kültür hikâyelerimiz sahi?

Unutulmaya mahkûm aile geleneklerimiz?
Bizi dağladılar, bilmem farkında mıyız ama

Küçük kalpler sanki hiç var olmamış gibi.
En zayıf noktamız, en çok umudumuz olan

Ve kalbimizden yaralıyız şimdi biz!
-MAHFİ-

HÜZÜNDÜR ŞAİRLERİN
AŞKLARI

Ey hüzün! İhtiyacım var sana
Bütün bir zaman ve şimdi.

Farkında bile değildi aslında
Başlangıcıydı hâlbuki parmakları,

Her an gülmeye hazır iri siyah gözlerinin
Altındaki kırmızı, zarif, güzel dudakları…

Konuşmadığı zamanlardaki derin umursamazlığı
Bağlaç mıdır; yuvarlak omuzlarıyla kıvrılan güzel saçlarına.

Yürümesi esişi gibi rüzgârın;
Çiçeklerin yavaş yavaş açması kadar doğaldır gülmesi.

Onu coşkulu kılan şey neydi;
Farklı gösteren diğer dişilerden?

Beyaz ve güzel yüzünden dökülen neş’eyi
Fark eden ey hüzün dolu ruhum:

Bilmelisin ki şiir yazmak için severler
Bütün şairler kızları.

Hüzündür [yalnız] şairlerin
Tek ve büyük aşkları.

-HAMZA LEVENT-

TOPAL
ÇOCUK

Topal çocuk ateşin yanı başında 
"Aman dur!" demeye gerek duyulmaz hiçbir zaman,

sevgi sefaleti meyvesini erkenden vermiş 
bile, fazla evhama gerek yok

 O çocuk bir yetişkin.
Sebze kasalarından tek kişilik odalarda güneş kazıdı izlerini tenlerimize

Artık hepsi masumiyet tabelası
Dokunmayın bana!

Siz de çok iyi bilirsiniz: 
Mazi hep izlerden sızar 

Ama siz hiç bilmek istemezsiniz 
Eyvah zalim olduk!..

Yorgunluğunun kiriyle uykuya dalan o çocuk 
Aç uyuyakalmış.

Annesini neden bu kadar üzerdi ki 
Hiç anlamazdık 

Neden!

-ESRA BETÜL ÖKSÜZ-

OKU/AVUCUNUZDAKİ KELEBEK
(AHMET ŞERİF İZGÖREN)

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.

(Sevd’eyla)

ŞİİRİN ŞAİRİ

"İşte iz, geliniz." 
Ömrümüz bırakılan izlere tâbi. İzler üzere geldik, iz bırakmaya geldik.
Kapkara bir dünyaya gül kokulu izler bırakan peygamberin ümmeti olarak varız.
Onun izini taşımaya meylimiz. "Ötelerin ötesinden haber olduğunu" hatırlatan Üstad Necip Fazıl Kısakürek de bize aynı izi işaret ediyor.
Kaybolmaya gelmedik, gayba imanımız var. Peygamberlerin izlerini bizlere taşıyan bir mihmandar var.
İyiliğin, güzelliğin bahsinin geçtiği; kötü, kokuşmuş, necis dünyada anılmaya niyetimiz var.
"Beni de kim düşünür ki... Niye düşünsünler ki..." gamını, kederini yüklenmiş bir garip yolcuya yoldaş olmaya sözümüz var.
Tüm dünyaya, yere ve göğe, arşına güzelliğinden izler bırakmış Rabbi bulmaya duamız var.
Tüm bu izlerin ardından "Devler gibi izler bırakmak için karıncalar gibi çalışmaya" bahşedilmiş bir ömrümüz var.

-SELAHADDİN BEHRUZ-

FETHİ
GEMUHLUOĞLU

Bir gün bir adamı yeryüzüne, ülkeme bıraktığı izlerinden tanıdım. "Cebinizde son bir kuruş kaldıysa simit-çay almayın tiyatroya 
sinemaya gidin." diyecek kadar entelektüel; Cahit Zarifoğlu'nun, onu: "Tek başına bir okuldu." tanımlamasındaki gibi aydın ve 
"Alnı secdeli gençleri" arayacak seviyede Müslüman bir yürek: Fethi Gemuhluoğlu...
Ben kendilerini gıyabında konuşulanlardan tanıdım. 1977 yılının içerisinde bulunduğumuz ekim ayında ebediyete intikal etmiş bir 
fikir adamından bahsediyorum. Büyükler her zaman: "En büyük zenginlik insan yetiştirmektir." derler. Fethi Gemuhluoğlu bu 
zenginliğin doruklarına erişmiş bir isim. Yazılı bir eser verecek dolulukta olmasına rağmen yatırımlarını insan üzerine yapmış 
kıymetli mütefekkir, bu hali kendisini görmesem bile bıraktığı izleri hissetmemi sağlıyor. Aslında dolaylı da olsa bu izleri hep 
birlikte görüyoruz. Hep birlikte şahidiz. "Kıyamete kadar açık bir amel defteri bırakmayı kim hakkıyla başarmıştır?" sorusunu 
duysam ilk olarak Fethi Gemuhluoğlu, diyebilirdim. Öğrencilere yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin uzun vadede Müslüman aydınlar 
yetiştirebilmesini amaçlayarak hareket etmiş Fethi Gemuhluoğlu etrafındaki muhtelif çok sayıda insan için ağabey olmayı 
başarmıştır. Bıraktığı her eser, insan, bir halka daha insan yetiştirdiğinde giderek genişleyen bir aydınlık hatta ve hatta hiç 
kararmayacak bir aydınlık meydana gelir, gelecektir. Kendileri karınca gibi çalışmış ve dünyadayken ölmeyi başarmış güzel bir 
insan olarak anılıyor günümüzde. Biz de Umut Duvar Fanzini olarak kendilerini rahmetle yâd ediyoruz ve tüm insanlık âlemi için: 
"Merhaba insanın kendisine merhabasıdır." bilgeliğindeki kalbi taşıyacak güzel insanlar diliyoruz.

-BÜŞRA LİMONCU-

İZ POSTASI

Merhaba umuda umut katan kıymetli okurlarımız;
Geçilen bir yerde belirti bırakan izden bahsediyoruz bu sayımızda. Sahi, biz hangi izdeyiz, neredeyiz? Nerelerde iz bıraktık? Kimlerin izinde 
dönüm noktamız oldu, dediğimiz yere geldik? Hangi belirti bizi faydasız bir meşguliyetten geri çevirdi?
Yaradan tarafından Eşref-i Mahlukat olarak yapılan tanımımızın en son hangi izle hakkını verdik? 
Belki de iz kelimesini yanlış mı anladık her iyi durumda ‘kendimizi’ öne çıkararak. Evet, bir yerlerde biz de olalım istedik, istedik bir belirti 
bırakalım. Aslında orada hakikatte olabilmek için bir şeyler bizde iz olmalı değil miydi? Rehber, kılavuz olmadan ne yapılabilir ki?
Bir ses iz olabilmeliydi mesela, bizde yankı uyandırıp hak için harekete geçirecek bir ses... Bir yer olmalıydı nefsimizi sorgulayacak, bir Hira 
bize iz!  Sorgusuz sualsiz peşinden gitmek olmamalıydı iz dediğimiz. Kimin, neyin belli olmadığı bir izden hiç bahsetmemeliydik bugün. 
Gelin okurken Umut’ta üstad Nuri Pakdil’in izine bakalım: Bir Umut Çınarı Nuri Pakdil başlığında. Kendilerine; “hangi yolu izleyelim?” diye 
sorduğumuzda kendisinden bile ziyade yürüdüğü yolları tarif ederek rehberlik etmeye gönül vermiş bir çınarın mütevaziliğince bir ize 
selam edelim.

-UMUT-

SAHİPSİZ İZ
Engellemek istediğim başlan-
gıçlar,
Keşke dediğim birçok olay var.
Hayatımdan seneler çalan 
insanlar,
Unutmayı dilediğim zamanlar 
var.
Sahipsiz kalmış anılar,
Hafızamdan silmek istediğim 
görüntüler var.
Duymamış olmayı dilediğim 
sözler,

Hayatımı değiştiren cümleler var.
Yüzümdeki tebessümün bir sebebi,
İçimde bitmeyen bir umut var.
Kaybolup gitmiş bi’ huzur,
Onu arayan benden içeri bir ben var.
Tevafukların ötesinde bir bekleyişim,
Kadere bağlanmış bir yanlışım var…
-ALİYE NUR ÖZKAN

YÜREKLERE
BİR AN’I OLSUN

"Seni çok seviyorum Burcu, buna inan." dedi titrek sesiyle. "Ben de seni seviyorum anneanne." dedi gülümseyerek. 
 Bazen özlemleriniz olur. Uzun mesafeler hasret katar ve hasret, yol, yolculuk yeni heyecanlar getirir. Dostuma kavuşmanın verdiği o hayal sarmalıyor içimi bitmiyor 

sanki yolculuk. …ve unutamayacağım muhteşem zamanlar geçirdim. Artık zaman bitmiş, dönüş vakti gelip çatınca hüzün çoktan yola değil, kalbimize yüzümüze 
düşmüştü. Değerlim, dostum ile iki güzel gün geçirmiş olmanın keyfi ile dönüş için ona sımsıkı sarılıp, hayatlarımızı yeni özlemlere bırakıp vedalaştık. Bursa otogarda 

bilet için görevlinin yerimi istersem belirleyebileceğimi söylemesi ile biletimi alıp otobüse bindim. Yanıma çok tatlı, nezih, tam bir hanımefendi, sevimli bir teyze 
oturdu. Kalkış saatini beklerken bu güzel diyaloğa şahit oldum. "Seni çok seviyorum Burcu buna inan." dedi titrek sesiyle. "Ben de seni seviyorum anneanne." dedi 

gülümseyerek.  Sonra teyzemize yardım edilmesi gereken durumlar olduğunu fark ettim konuşmalardan ve yardımcı olabileceğimi söyledim ve yolculuk başladı. Hani, 
hep yolculuk hikâyeleri vardır ya, benim ki biraz sevinçten fazla hüzün ile bitti. Güzel, keyifli sohbet esnasında teyzenin çalan telefonu onu mutlu eden konuşmalar 

olmamıştı. Arayan, onu otogarda uğurlayan kızı idi. Telefon kapanıyor; sonra tekrar çalıyor. Telefon görüşmeleri gözyaşı ve hüzün ile ne yapacağını bilmeyen annenin 
çaresiz çırpınış cümleleri sessiz-sesli hıçkırıklar... Bu çaresizlik içinde ne yapacağımı bilemediğim bir hayatın şahidi olmanın derin teessürü içinde kalabalıkta çaresizlik 

duygusu hissetim.  Biraz anlattı ister istemez duyduklarımla iki kardeş arasında kalan bir anne idi. …ve en büyük acı kardeşlerden biri  üniversite de profesör ve ağır bir 
hastalığı vardı. Annenin üzüntüsü, olayları cümleleriyle düzeltme çabası... Son bir telefon daha ve: "Kızım sen ne kadar kötüsün." dedi. Sesi titreyerek çaresizlik içinde. 

"Herkes beni duydu. Tüm konuşmalarımı… Çok ayıp oldu, değil mi?" dedi teyze bana dönerek.  Hayatımın en zorlu anlarından biriydi. O an hiç düşünmeden: “Yoo! Hayır, 
ben bile sizi duymadım, duyduklarını sanmıyorum.” dedim.  Yalan mı olmuştu, bilmiyordum.  Bir annenin iki evladı arasında çırpınışıydı o ses. Kim duyarsa duysun. 

Bazen arada yüreğinden, gözünden akan yağmurlar kalbimi yakıyordu. Sadece, en azından bu düşünceden kurtulmasını istemiştim. Kimse onu duymamıştı. Konuştuk 
biraz daha... Elimi iki avucunun arasına aldı. "Ellerim temiz… "dedi, gülümsedim ve devam etti:  “Sen ne kadar iyisin, iyi kalplisin... Seni çok sevdim.” diyerek o kadar 

güzel sözlerin ikramında bulundu ki... Daha yazamadığım çok cümlelerimiz oldu ki bu iki saatlik yolculuğum bana çok derin iz bıraktı. İki saat bana  bir yanı güzellik, bir 
yanı bitmeyen acı sancılar içinde unutamadığı anı'm. Artık inme vaktim yaklaşmış, devam edecek yolculuğunda olamayışımın burukluğunu hissetmiştim, çünkü 

inmem gerektiğini söylediğim anda yüz ifadesi kalbimi koparıp almıştı. İndiğim anda adımlarımı yürüyüşüme bıraktım gözyaşlarımla. İçimde tüm yolculuk boyunca  
sarih konuşmaların fırtınası kopuyordu. Biliyorum hayat öyle kısa ki, zaman öyle kıymetli ki, geçiyor, tutamıyorsun. En azından tutun, diyorum. Sev, diyorum. Bırakalım 

elimiz kirli, pisli olsun; ama kalbimiz, yüreğimiz temiz kalsın. Sevgimize tutunalım. Koca kalabalıkların içinde kaybolan kayıp giden sevgiler olmasın. Bu bir anne hiç 
olmasın! Kalbimize kederli bir anne bırakmayalım!

-SERVET ÇAT-

DÜNYA
SESLERİ

Her şeyi anlamanın mümkün olmadığı günlerden görüyorum dünyayı , Arananın bulduğu, bulunanın unutulduğu yazgılardayım
Ne takat yetirebiliyorum bakmaya; ne de duyabilecek gücüm var

Sarsılmış, yaralarından incinmiş kalp kadar zayıf
Dünyayı kırık dökük seçebiliyorum, En mahrem terk edilmişliklerin beyanını işaret ediyor eller

Ne sevginin ocağı var ne de acıdan kavrulmuş bağırlar
Kıyameti gözlerinde yaşıyorum dediğimiz ahları 

Eğreti çığlıklarına karışmış feryatlar var. 
Doludizgin yabancılaştıkça ayaklarımın altından kayıyor dünya

Biliyorum, vaktin yaklaşması kadar yaklaştı hiç hesaba katılmayan
Yüreği yangınlara erişmişlere derviş diyorlar

Bir dervişin bendeliğinde evrilmiş rüzgârın ucuz hayatları tamiri de mümkün değil
Nefesinden umudunu kesmiş hangi nefis kaldı ki ayakları yerde

Kalbini zindanlara prangalamış sakaların su taşımaya yetmeyen gücünde dünya dönüyor
Dünyayı döndüren acı

Sanadır bundan gayrı sözüm:
Nerede duracağını bilir misin?

Derdine dert kattığın bülbülü gülistan öldürdü
Hangi köşe başında, kimleri eşiğine düşürmektesin?

-SÜVEYDA-

NURİ PAKDİL

“Sükût dünyanın en uzun cümlesidir.” deyişiyle bizim sandığımız sessizliği bir kez daha aradık sözlüklerde. Sükût sessizlik 
değildi oysa. O esasında bir direnişti; direnmeye adanmış bir ömür için. Yazmak için konuşmaya direniş, sevmek için nefrete…

Kısacık bir cümlesinde destanları anlatmasıdır belki de onu Nuri Pakdil yapan. Okumayı öğütlerken öylesine, yazmaya ise 
bambaşka bir gözle bakışıyla devrim niteliği kazandırmıştır bir çağa. Mesela Kudüs’ü dinletirken yaşattığı, ağlattığı yürekleri 

yaralı bırakmaya yetmiştir kelimeleri.  
Direnişçi, devrimci, o vakur duruşuyla; “İnsanı kalbinden tutamadınız mı, görün nasıl kayıp gidecek elinizden.” diyerek kalbe 

bile bir hitabı olan dava uğrunda bir üstad… İzini yaşayabilmekse tek temennimiz bu yolda.
Hiç kaybolmayacak UMUT izine minnettarlıkla… 

-ŞEYMA LİMONCU-

ÜSTADIN
GÖLGESİNDE

Gökyüzüne basar da gider, 
Mavide kalır ayak izleri. 
Bir yanı denize selam eder, 
Bir yanında çöllerin rengi... 

Şefkat, kollarında gezer; 
Sarılır Müslüman kalbi. 
Zulme nasıl boyun eğer? 
Gözlerinde ateş çemberi! 

....

...
Kucaklar aşkla bizleri. 

Şiirinizle yankılanan sesler, 
Peşinizden gelir yâr gibi. 

Biz ki lisanıysak mısraların, 
Ufkumuz sizlerden gelir. 

Siz ki kalbisiniz mısraların, 
Lisanımız sizlerde yeşerir. 

*Nuri Pakdil anısına...

-EMİNE TÜRKUÇAR-

HÜRRİYET
Bunca özgürlük naraları atanların arasında neden mi bu başlık? Bir deneme ancak yeni ve orijinal olduğunda lezzet veriyor, değil mi? Peki ya, bu kadar popüler bir konuyu 

neden mi seçtim? Okuyun madem…
Zihnimde şimşekler çaktıracak bir film izledim ve kaptım kalemi. Şu an, odamdan yüksek gerilim hattı geçiyor, desem yanılmam. Sözcükleri satırlara nasıl sığdıracağımı 
bilmiyorum. Söze hürriyetin geçmişten günümüze bizler için ifade ettiği anlamları söyleyerek başlayacağım. Hürriyet, yüzyıllarca birbirinin aynısı olmadığını iddia eden 

insanlar tarafından suikasta uğramıştır. Siyahların kötü olduğunu iddia eden beyazlar, beyazların bir cani olduğunu iddia eden siyahlar… Yahudilerin alt sınıf olduğunu 
söyleyen Hristiyanlar, Müslümanların terörist olduğunu söyleyen pek çok grup…

Evet, birbirini ötekileştirme yarışına girmiş bir dolu güruh. Peki ya, kendi hürriyeti için savaş veren insanların ateş ettikleri kim? Özgürlüğün yalnızca kendine kadar olduğunu 
düşünmek hayvanların içgüdüleri ile hareket etmesine benziyor. Hiç “Serengeti” belgeseli izlediniz mi, bilmiyorum; fakat bir kez izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. 

Gelelim, günümüzde hürriyet isteyen insanların ne kadar hür olduklarına. İnsanlar kendi düşüncelerini barındırdıkları bir çember çiziyor; fakat bu çemberde farklı renk 
olanlar kendilerinin aynısı olmak zorunda. İnsanların birbirine naralar atarak anlattıkları özgürlük bundan ibaret. Kimse bir başkasının çemberinde kendisi olamıyor. …ve bu 

isteklerine özgürlük diyorlar. Özgürlük, senin yanında benim kendim olarak var olabilmem kadar senin de kendin olarak benim yanımda var olabilmendir. Bu konu üzerine 
satırlar dolusu kelimeler yazabilirim; ama beni anladığınızı umuyorum.

İnsanların özgürlüğü kendi lügatlarına hapsettikleri başka bir konu da benimsemek istemedikleri toplumdan, birinin bir hata yapması halinde tüm toplumu topa tutmaları-
dır. Örneğin, bir Müslümanın suç işlemiş olması, onların ekmeğine yağ sürmekten farksızdır. Zira, tüm Müslümanları hırsız, yolsuz, tecavüzcü, sapık, katil diye suçlamaya 

fırsat bulmuş oluyorlar; fakat kimse bir başkası ile aynı toplumdan diye onun işlediği suçu işlemiş sayılmaz. Böyle bir iddia hürriyet kelimesinin anlamları içerisinde 
bulunmuyor, bunu ben değil, Türk Dil Kurumu söylüyor. Siz böyle bağnazca bir eylemi bu kelimenin gölgesi altına sığınarak gerçekleştiremezsiniz. Bugün bir Müslümana 

düşüncesini dile getirdi diye takılı kalan plak misali geçmişte birilerinin yaptığı hatalar mal edilemez. Mademki bizler aydınlığın bol olduğu, seküler sistemi savunan, çağdaş, 
modern bir dünyada yaşıyoruz, o halde hürriyete hak ettiği muameleyi göstermeliyiz…

Işığınız bol olsun gençler…                                       .   
-AİŞE CEYLAN-                                                   .

D U V A R  F A n Z I N I

Umudunuz Olsun!
i z  s a y i s i
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Fethi Gemuhluoğlu’na ve Nuri Pakdil’e ithafımızdır...


