
/ UmutFanzini

Umut, var edenin varlığıdır.”

"Dönemin sıkıntılarına aldırış etmeden,
hala özgürce ve gönüllerince uçup yaşıyorlar.

Ben de fotoğrafa her baktığımda huzur doluyorum,
güzel günler yakındır diye umutlanıyorum." 

diyerek hepimize umut olan fotoğrafından dolayı,
Zehra Limoncu'ya teşekkürler.

"
"

Umut

Hissetmeler

Gönlümün bir yanı her gün semaya "hu" çeker, 
Bir yanı inzivada sabahlar. 

Kaçışları kovalar biri içimde, 
Bir genç kız çiftetelli oynar. 

Davullar, zurnalar ve susmayan şarkılar; 
Hep aynı nakaratta bel kıvırırlar. 

Bir yanım kurtlar sofrasında aç, 
Bir yanım güvercin meskenlerinde. 

Aslanın pençesinde ölü karga misali bir yanım, 
Leyleğin gagasında bir masal sanki adım. 

Bir yanım daima durgun gezer, 
Diğerinin fırtınasız günü geçmez. 

Aralıksız ağlayan bir bebek beynimde, 
Susturur annesi her sesi geldiğinde... 

Saatlerin tik taklarını duyar ruhum; 
Kendimi zamana küserken bulurum. 

Bir yanımda çığlıklar yükselir apansız, 
Bir yanım mezarlığı taşır mahzeninde. 

Serpilir bir koca çınar yükseklere doğru, 
Aynı hızla yere düşer nice meyvalar...

 
Olgun kalışını kutlar bir çocuk başucumda, 

Çocukluğuna dönen yaşlıyı avuturlar uykumda. 

Sallanır yedi katı, çınlamaların, 
Aydınlatır kasvetin tanelerini bir beyazlık, 

Mührünü basar siyah inatla, gecelere, 
Peşinden siler süpürür gündüzler... 

Bakalım henüz toprağımıza düşmeyen hissetmeler, 
Daha hangi yanımızı ekip biçecekler?

Emine Türkuçar

…ve bir umuttu içimizdeki.
Geçmişten gelen, anılardan, 

Bilmem belki de hüzünlerden…
Gözlerdi her şeyimizi bilen.

İtiraf edemediklerimizi bile kendimize, herkese söyleyen.
Bir de kalbimiz vardı bitmesini istemeyen.

Neyin ya da kimin olduğunu bilmeden.
Sevdiklerimiz vardı yani öylesine;

Zor zamanda değil keyfiyen terk eden.
İşte bunlar vardı beni kırmaya alıştıran.

Açamıyorum şimdi, dökemiyorum kimseye içimi,
Arada bir gözyaşı döküyorum o kadar.

Sadece yalnızken,
Yalnız olduğumu hissettiğim zaman,

Yani her zaman...

Aliye Nur Özkan

Yalnızlığı
Yoklarken Bilirim Zordur

Bazen ayrılıklar uzun olur.
Bir ışık yansır gökyüzünden kalbine.

Beklediğin, ‘işte bu’ dediğin, mutluluğun tam kalbi.
Hayatın gülümser.

Adımların bazen uzun uzun olur kavuşmak için.
Bazen çok ağır olur ayrı kalmamak için.

‘Umudun, hayallerin, beraberliğin eşittir biz...’ dediğin gönül bağın.
Uzun zamanlar beklediğin, ‘buldum’ diye sarıldığın.

Can-ı'na can olduğun,
Sevdiğin,

Sevdiceği olduğun,
Her güzel duyguna eşlik ettiğin, edildiğin.

Hiç bilmediğin, saklı bir zaman içinde
Kocaman bir ayrılığa göç edip gider.

Öyle sessiz sedasız…
Bilirim zordur bu ayrılık.

Gözyaşı saklı,
Büyük derin bir sessizliktir kalp.

Yine de sakla tüm sevdanı;
Tüm hayallerini, umutlarını

…ve tüm kavuşmalarını sakla ahirete.
Hem kalbini, hem kollarını açmış.

Sevdan bekler... 
Öyle ansızın gidişin

Kalbime…

Servet Çat

Ummak

Her ne olmuşsa olmuş, ipin ucunda bulmuşsun kendini. Gelmişsin geri dönülemeyecek yollardan, ilerleyemediğin yollara. 
Dönüyorken amansızca bu dünya, sen yerinde dahi sayamaz olmuşsun.Sana bir sen şahitsin, bir sen farkındasın senin.   
…ve milyon tane insan varken çarpıştığın yine kendinsin. Ne tuhaf değil mi insanın kendini araması? Oysa yanı başındasın. Ne 
göremeyecek kadar uzaksın ne bulamayacak kadar yakın. Yana döne aradığın kendin olsan da umudundur bulduğun.
Oysa ne küçüğüz bu dünyaya göre. Bu acizliğe rağmen umut olmayı diliyoruz birilerine. Hoş birinin umudunu alan olmaktan-
sa, birine umut veren olmak daha iyidir elbette. Hani elinden tutulmuş en güzel şekeri almaya giden çocuk gibi, fasulyesini 
pamuklara sarmış filizlenmesini bekleyen, bisiklete binmeyi öğrenmiş bir yeni yetme gibi, okulun ilk günü gibi, ilk kez 
yürümenin heyecanı, yıllar sonra kavuşmak gibi ve isterken delice, gelmeyişi baharın. Umut böyle bir şeydir belki: İlk kalp atışı 
ya da son bir nefes. 

Aişe Ceylan

Posta

İçimizdeki umut ile değerli okuruma,
Umut her gün içimizde büyüyen bir ağaç bizim. Görevimiz ise o ağacı temiz bir suyla büyütmektir.
Umut her gün içimizde daima gülen bir çocuktur bizim. Görevimiz ise onu en doğru şekilde yetiştir-
mektir.
Umut bizim kalbimiz, en naif yanımızdır. Görevimiz o kalbi hiçbir zaman kırmamaktır.
Bazen sınavımızdır umut, bazen mükafatımızdır umut. Nihayetinde en kıymetli emanetimizdir.
Kıymetli okurum, içindeki umudu hiçbir zaman kaybetmeyesin, gönlün umutla dolsun, daima 
umudun olsun…

Umut

Umut
Ağaç kabuklarına çıvgınların dokunduğu güneşin ışığıyla aydınlatmaya başladığı seher vaktinin 
adıdır umut. Orada başlar evren devinmeye. Adına sabah yazılır bir günün. Tane tane kırağılar açar, 
sudan damlalara çalarak. Bir sesin minarede yankısıyla sabahın haberi verildikten sonra ayar gün. 
Kararıncaya kadar karıncalarındır yer, kuşlarındır gök. Gün umuttur, güneş umut, yağmur umut, 
yağmuru taşıyan bulut umut…
Masmavi bir gecenin adıdır umut. Karanlıktan dolar geceye. Bir ay aydınlatmaya görevlendirilir, 
yıldızlar ışıldamaya… Geceden hazırlanır tüm evren yaşamaya. Geceden depolanır enerji, hareket, 
umut ve umut… Uykuda görülen düşlerdir umut… Uyutmayan kederdir, uykuya geçen ruh. Sabahın 
olacağını düşünmenin adıdır umut…
Umudun gölgesi devinen her şeyin gölgesindedir ve o gölgeler hayatın içindeki yansımalardır. Bu 
yansılar, bazen gündedir, bazen andadır, bazen gelecek diye beklenen, bazen gidendedir. Her şey 
umutla var olur, umutla tükenir. En mühimi de umut asla tükenmez ve umut insanın içindedir.

Selahaddin Behruz

Dinle (Neşet Ertaş)

Dünya’yı; Güneş Sistemi’nde, Güneş’e en yakın gezegen olarak tanımıyla bıraksaydık keşke. Evirdik, çevirdik ve sonunda; şu 
bizim yaşadığımız, yok yok, yaşarken debelenip durduğumuz, sanki yaşamı kendimize zehir ettiğimiz, hatta dünya değil de 
sanki bir buz pistinde gibi dengede kalmaya çalıştığımız mekan olarak tanımlamalara doyamadığımız hallere düşürdük ona 
yanarım. 
Mesela, gülü gördük dikenine hiçe saydık.  Hatta onunla kalmayıp, bülbülü görünce gülü sattık. Öyle bir kapıldık ki gözlerimi-
zi kaybettik sonra. Öyle bir kapıldık ki duyamaz olduk ardından. Derken bütün uzuvlarımız kayboldu aniden. Ardından ‘yeni 
dünya düzeni’ diye bir şey uydurduk. Sahi söz uydursak ne ki, daha önceden ayak uydurmuştuk zaten.
Velhasıl Neşet Ertaş’ın: 
“Cahildim dünyanın rengine kandım,
Hayale aldandım boşuna yandım.” dizelerindeki dünya ile biz aynı dünyada mı yaşıyoruz hiç sormadık birbirimize.
 Üstadın kelamına saygı ve minnetle…

Sevd’eyla

Meftun
İçine zamanın dolduğu bir mekân… İçinde ses hissedersin de yüreğin çok hızlı çarpar ya, öyle bir şey işte. Ne anlatılacak bir 
kelime ne de kestirip atılacak bir gürültü. İlk kez gittiğin bir yeri düşündüğünde hissettiğin koku vardır ya burnunun derinle-
rinde, sonra sonra yerleşir hatırana, o koku işte tam olarak. Tüm kötülüklere karşı içindeki büyük bir dirençle yaşadığın hayat 
var ya, tamamını o özetler aslında. Omuzların yüklerden kurtulduğunda aldığın nefestir. Belki de o yük omuzlarına ilk 
bindiğinde bir gün nefes alacağını düşünmektedir o. Var olan bir şey yok edilemez derler, yok olmayacak bir parçası her 
şeyin. Ruhun hep onun parçası ve sen de onun içindesin. Denize baktığında ne görüyorsun ondan başka? Yakıcı güneşin 
renginden daha da sararmış başakların rüzgârda dalgalanması sana ne hatırlatır ki bu dünyada? Hangi şey bu kadar aşinası 
olduğun hislerin tercümesi oldu ki şimdiye kadar? Neye bu kadar sıkı sarıldın ondan başka? Neyin hem bu kadar içindeyken 
hem de onun senin içindeki gücünü de duydun ki? Elbette, hangi çaresizlik, karanlık büyük olabilir ki umuda meftun olman-
dan?

Büşra Limoncu

Geçiş

Akşamları sarı,
Cami avlusunun kapısını siyah
Gösterirken; uzun, dar yoldan

Siyahtan sarıya doğru geçerim yavaş.
Cadde parça parça bölünmüş

Işıklarıyla sokak lambalarının altından,
Adımlarıma eşlik eden pencereler,

Omuzlarımın yanından geçen apartmanlardan,
Bir kedi; akşamın [renkleri {(üzerinden)] duvarın}

Taşıyor gibi geceye geçişin karanlığını ağırdan
Hüzünlüce…

Hamza Levent

Dünya

Saltanatı hüküm süren garip dünya!
Nereden geldin, neler getirdin?

Bir deniz çalkantısında, bir fırtınanın tam ortasında 
Yüreği hamlamış insana geldin.

Salınacak zincirlerin, prangaların kırıldığı dünya!
Ağlamayı sen öğrettin doğan her çocuğa

Tahkum edilmiş sınırların, yamaçların rüzgârın, 
Sarsıntılanmış dağ tepelerinin

Dorukta olduğunu zannetmeyi sen gösterdin.
Başı göğe, ayakları denize değen incelmiş kayalara

Yüküyle okyanuslar aşan yunuslara
Yelkeniyle denizlerde savrulan balıkçıya

Boğulmayı sen öğrettin ey derdi derin dünya!
Kaybolunca bulunan yahut daha da kaybolana,

Yelesini bozkıra savuran ata,
Elinde sapan taşıyla kuş vuran çocuğa

Can almayı, ölmeyi ve nefessizliği sen anlattın koca dünya!
Ey dünya, dünya, dünya!

Sen masallarda Alaaddin’in lambasından çıkan dünya!
Leyla uğruna Mecnun’u çöllere düşüren dünya!

Kabil’in taşıyla Habil’i öldüren dünya!
Kimine aç, kimine susuz, kimine mal-mülk, kimine can veren dünya!

Efsanelerin, masalların eteğinden sıyrıl artık
Sıyrıl ve izin ver kendi hikâyesini yazması için insana!

Süveyda

Şiirce Bir
Derinlik

Bir şiire ait uyakların,
Kırgınlığı anlattığı sahneler bulduğum zamandı. 

Nerede incinmişlik varsa seçerdi o şiirin redifleri. 
Melodisinde dünyanın sesleri, 

Tınısında zengin bir yükseliş vardı. 
Tutturulmuş bir ağıttı sanki. 

Bir iç çekiş, bir yakarış… 
İçi boşaltılmış kavramların, tümleşik kişiselleşmesinde, 

Yoğrulmuş karakterlerin zafiyetleri yansıtılmıştı. 
Derin bir tebessümün,

Çok içten hüznünü bulmuştum onda. 
Aradığım her şeyin içinde aranan olmayı bilmişti.

Tam olarak o noktayı seçmiştim.
Aradığımda arananı bulmayı…

Seçmek;
Ne derin bir kelime

İçine sığınılan körpe bir şiir için.

Umut

Nedir Umut?

Cennet kuşu bir bebeğin,
Gül tenindeki kokudur umut.

Gözyaşının ardında,
Ufacık beliren tebessümdür umut.

Bir yağmur damlasında,
Rahmettir umut.

Ummanlar içinde,
Bazen bir katredir umut.

Acılı bir yürekte ise
Teslimiyet demektir umut.

Şeyma Limoncu

Umuda
Neden vazgeçiyoruz ki hayallerimizden? Bir gün gerçekleşeceğine olan inancımız artık olmadığı için değil mi?

Ne de çabuk yorulduk biz, daha hayallerimize ulaşamadan, hayal kurmaktan yorulduğumuz gibi.
Varacağımız yere henüz ulaşmadan, yolda olmaktan yorulduğumuz gibi.

Daha tamamlamadan dünya sürgünümüzü, yaşamaktan yorulduğumuz gibi. 
Her birimiz yoruldukça, umutlarımıza en çok vefasızlık eden korkularımız oluştu sonra. Umutlarımızı yarı yolda bırakan korkular… 

Sonra mı? Sonra da ağlamalarımız oluştu, gülmekten korkutan. 
Oysa biz daha çok, hayallerimize dokunurken yorulacaktık. Ulaştığımız mekana erişince yorulacaktık. Dünyada bocalamaktan 

değil, çabalamaktan yorulacaktık biz. 
Harcadık şimdi bütün enerjimizi. Daha büyüyüp o derin sorumluluklar alamadan harcadık yaşam enerjimizi. Haydi, vakit geçiyor 

şimdi. Zamanımızsa hiç kalmadı. Şimdi toparlanma zamanı, şimdi kaybolan umutlara meftun olmayı öğrenme zamanı zaman. 

Şeyma Limoncu

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

Umudunuz Olsun!
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