
/ UmutFanzini

Özgürlüğünü özünden almayan her zihin, köleliğe mahkûmdur."
"

Umut

Başka Hayatın
Hikâyesi

Dünyaya yeniden gelmenin kapısını zorlayan
Çeşitli hayatlara karışmış başka bir hayatın hikâyesi

Türlü türlü rengi olan her şey gibi
Hayatı kayıpların gölgesinde yitip gitmekte olan ben,

Doğrularımı kaybettiğimde anladım:
Bazen karanlığın adıdır hayat…

Gözlerimin önünde kayıyorken tüm gözler
Yaşları da ağlamaktan varsaymaya yeltendim

Yazık, görmedim görünmezin görülenini
Karşımda dünyanın göğüne uzanan dallarının arasından

Muhteşem manzarayı seyre dalan ağaç,
Yaşamanın da yolları vardır.

Ne yıkılmaz bir duvar boşluk,
İçine kimsenin giremediği odacık…

Sade bir özgürlüğün yükü nasıl prangalanır?
Yaşanmadığına pişman umutların

Tek tek yakılmış ömürlerin
Bir kibritten ne farkı var?

Sönmeye yüz tutan alev, kor saçar
İçimde hiç bitmeyen uyakların 

Sesi soluğu kesilmiş redifleri var.
Ben gerçekçi hisleri olmayan her şeye yakılan bir ağıdım

Ancak ve ancak ağlarken arınır derdim.
Çok uzaklardan değil sadece 

Irak bir yoksulluğun kırgın sedasını da zorluyorum
Başka demiştim ya bu hikâyeye, 

Binbir aziz gölgenin arasına
Silüet gibi yaşamaya müebbet mahkûm edildim.

Süveyda

Korkularımı tazelemek pek tuttuğum bir yol olmasa da 
Gözlerimde ara sıra yanıp sönmesini bilmeyen 

Bakımsız endişeler, yer yer telaşe buyuruyorlar.
Istırap yüklü kemikler, ağrılarını mezara atmak için ayrı bir hallerdeler.
Hazar her derdin bir bulucusu var, hani bir tuhaf ya şu var olunmuşluk.

Nasıl kahırla yamalanmış delikler, dinginliğe kavuşmak için takdiri edilen zamanı bekliyorlar ise
Güneş de tazelenmeyi bekleyen kokularımla zamana türkü çağırıyorum.

Rakamlar hatırımda değil,
Sayı saymayı hepten unuttum ya böylesi daha iyiyse diye.

Kelimeleriyse yakın zamanda sökmeyi ümit ediyorum.
Mektubumda dünyaya cehaletimi arz ediyorum;

Belki bir gün beni kabullenirse diye.

Esra Betül Öksüz

Kasımpatı Bugün Şarkı Oldu
Özgürlük

Özgürlük şarkısı söyleyerek uçan kuşlar bugün;
Bugün uçarken oluşan ahenklerine,
Ses eklediler, söz, sukût eklediler...

...ve adına da özgürlük dediler onun. 
Dün sözden ibaretti,

Bugün şarkı oldu özgürlük.
Yarın mı?

Yarın da duamız, gerçekleşen hayalimiz olsun.
Özgürlük yalnız bize değil,

Özgürlük olsun Aksa'ya,
Özgürlük olsun Filistin'e,

Afrika'ya Cezayir'e Yemen'e 
Tüm ümmete olsun bugün özgürlük.

Bugün özgürlük;
Kalbinden mürekkebine iyilik damlayanlara olsun.

...ve özgür olabilmenin her zerresini O'nun yolunda harcayabilenlerin umuduna dokunsun. 
Dün, bugün, yarın sizinle özgür olsun..

Mahfi

Çocukluk

Bacalarla başlar çocukluğundan kareler
Küçük pencerelerden görünen bacalar ve yatay
Süzülen dumanlarla kaybolurken bir kış günü
İmgelem geriye doğru gitti, kreşti başladığı
Yetmiş sekiz model sarı bir otomobilin –şimdi bulunmayan belki jantları-
Önünde, önüne doğru taranmış saçlarıyla o.
Işığı yanan küçük sarı bir pencereden yansımasını, bir tır şoförünü,
Omuzları üzerindeki büyük başını da akşamın alaca karanlığına
Alarak –çocukça: Ben de sürebilirim! dedi.
Bir kış günü anımsadığı motor, kreşin bahçesinde
Buğuluydu pencereler ve adam üzerinde motorun koyu kahve
-paltosuyla

Dönerek baktı, gülümsedi, gülümsedi.
Üzerinde kırmızı elbisesiyle sevimli kızı diş doktorunun
Elinde diş fırçasıyla onu çağırıyor; -Hadi! fırçalayalım.
Başlanılan ilk gündü, eylüldü, hava kapalıydı
Hafiften gülümseyen Murat, o, arkalarında kedi,
Beyaz üzerine sarı lekeleri olan yavru bir kedi.
Siyah gözlükleriyle Orhan geçiyor, yine dalgın

Bankacının kızı, muhasebecinin kızının elleri duvarda ve sarışın
Hikmet, simsiyah kir pas her tarafı, annesi kızıyordu balkondan
Dizeler arası büyümek ne kolaymış meğer
Simitçi bekle, sabah simidini almak için
Koştura koştura merdivenlerden inen o mudur?

Hamza Levent

Âleme Sığamayana
İnsan Denir

Aleme sığamadı insan.
Önce ufacık hayallerine dokunmayı istedi yaradandan. 
Dokundu ama tatmin olamadı insan. 
İstedi, yine istedi...
Elde ettikçe kanaat edemedi insan. 
Hayalleri büyüdü sonra.
Hayallerini büyüttükçe küçüldü insan. 
...ve aleme sarıldı,
Aleme dair her şey hatrındaydı fakat
Bu kez kendini unuttu insan...

*"İnsana sığabilene alem, aleme sığamayana insan." (Şair Muhammed İkbal)

Şeyma Limoncu

Serbest
Kayıtsız bir razı oluştu umdukları. 
Kim, neden vazgeçsin özgürlüğünden? 
Tut tutabilirsen semayı, vazgeçer mi dönmekten?
Özgürlüğün adı var sanı yok, sahi herkes serbest olduğunu sanıyor. Bunca tazyik neyin nesi o zaman? Sen eğer sen olamıyorsan ne önemi var ki senliğinin ve ben, ben 
olamıyorsam senin yanında, ne önemi var ki benliğimin? Birileri bir türkü tutturmuş, adına özgürlük diyorlar. Bakın hele sözlerine acep ne diyorlar?
Nuh nebiden kalma adetleri,
Örtmüşler başlarını cahil taifesi,
Sarık cübbe hak getire,
Oldu buralar Arabistan ülkesi…
Oysa biz istiyoruz hayasızlık mertebesi,
Sokakta sevişmeli öğrencisi,
Kadın erkek ne fark eder,
Cinsiyetsizlik medeniyettir bir tanesi.
İnancı bir ülkeye mal etmeyi matah bir şey gören, her fırsatta ‘yallah Arabistan’a!’ diye naralar atanlar hayasızlık ülkesi hayaline kapılmışlar. İstiyorlar ki anne ve baba 
kavramları ortadan kalksın. İnançlarına bağlı kalanları görmeye tahammül edemiyorken, herkes tarafından kabul görmeyi umut ediyorlar. Bir elma ağacında armut 
yetişmez, güneş batıdan doğmaz, dünya ayın etrafında dönmez, ilkbahardan sonra kış gelmez ve bir bebeği doğuran annesidir, bir kadının eşi ancak erkek olabilir; bu 
doğanın kanunudur. Bir balinayı uçuramazsınız, tavuk suda yaşamaz, hiçbir köpeğin yavrusu kedi değildir. Hayvanlar bile biliyorken haddini siz hayrola bir tanesi?
Dünya kanunlar üzerine kuruludur ve en temeli ailedir. Aile ahlakı bir kanundur. Hiçbir babanın kızı ile evlenmesine sevimli bakılmaz. Su götürmez gerçekler vardır ve bu 
sapkın düşünce bunu yıkamaz. Hadi gelin cahil taifesi! Medeni birinin yerine kendimizi koyalım. Bir erkeğin bir erkekle evlenmesine hoşgörüyle baktık diyelim, nur topu 
gibi bir evlatları olmasın mı? Kime anne diyecek? Kim babası acep? Birilerinin keyfi yerine gelsin diye ekosistemi mi bozacağız? Çocuk ve ruh sağlığı uzmanları bu işe ne 
derler? Dünyanın hiçbir yerinde bu politikayı uygulayamazsınız, bu ütopik bir düşünceden ileri gidemeyecek hatta hayalinin bile mide bulandırdığı bir saçmalıktır. 

Aişe Ceylan

Posta, Özgürlüğünüzü
Özgür Bırakın

Sevgili okurum,
Dünya bir insanın yaşayabileceğinden daha da büyük bir yer ve herkesin sığabileceğinden daha da geniş. Engin bir ufuk, nefes, yiyecek, su ve yayılmış arz… Hepsine 
sahip dünya, hepsinin içindesin ve hepsi senin içinde.
Neden nerede olacağını bilmeden yürür insan bu yolculukta? Ne istediğini bilmeden, eline geçecek her şeye ihtiyacı varmışçasına hoyrat koşar, bunun için sebep 
nedir? Balık misali derler ya, bir misal vardır, balık rahmet deryasında yüzdüğünü sudan çıkmadan anlamazmış diye, insan da böyledir tam olarak. Koskoca dünyada 
içine bakmadan karışladığı arzda kendini bir fanusun içinde zanneder. Tüm dünya ve mükevvenat emrine amade iken ayağında prangalarla, bir hücrede zanneder 
kendini. İnsan kendini hep kafasının içerisine hapseder. Başkalarınca hapsedildiğini zanneder. Dünya ne tuhaf bir yer sevgili okurum. Özgürlüğünü anlayamayacak 
kadar özgür insanlar var. Öyle bir gaflet ki yaşadıkları özgürlüğünü özgür bırakamayacak kadar katı bir hastalık tüm beyin damarlarından iliklerine kadar sarar insanı. 
Ne şaşılacak şey, kendini hapsettiği düşüncelerden sıyrılıp çıkamayacak, o düşünceleri başkasından bilecek kadar aciz olması insanın. Yargıları, önyargıları, tabuları ve 
daha birçok kişisel yorumunun arkasında sürgüne mahkûm edilen insanın özgürlüğünü fark edememesi…
Zannımca, onu dünyanın altında bırakıp tüm dünyanın yükü altında eziliyor hissettiren şey de kafasının içinde bir yerlerde. 
Seni de sarıyorsa bu denli düşünceler sevgili okurum, bil ki özgürlüğün içerisinde o özgürlükten nasibini alamayacak kadar sarhoşsun. Bil ki kendini ve etrafındaki 
suçlu gördüğün her şeyi ve herkesi kafanın içinde inandıklarına, güvendiklerine ve gafletinin derinliklerindeki düşlerine hapsetmişsin. Unutma ki söyleyebildiğin her 
söz senin sözün olmayabilir. Başka seslerin esaretinde hayat sürmediğini özünü görmeden söyleyemezsin.
İşte sevgili okurum, bu anda silkelenmeli ve kendini o derin kuyudan çıkarmalısın ve dahi özgürlüğünü özgür bırakmalısın!

Umut

Sen Özgürlüksün

Elini başına dayamış, uzun dalgın bakışları… Belli ki bir anısının içinde yaşıyordu. Gözleri doldu, dili manilerle şakıyordu. Öyle anlamlar içinde derin özlemlerin 
yokluğunda, türkülere dönüp; dünyada mutluğuna, saadetine, iki gözü ahiretteki eşine seslenip: “Bekle beni.” diyordu. “Eh bırakıp gittin beni efendi.”
Başlıyor anlatmaya: “Sevmeyi, saymayı biliyorduk. Şefkatin, sarıp sarmanın, aklımda ve aklında olmanın, sobelenen bakışların, tatlı telaşların, bazen de derin sessizliğin 
manaları…” diye ekliyor.
“Gözlerimizin içine bakıp söyleyeceklerimizi beklerdik.”
Bir fincan kahvenin dudaklarında bıraktığı lezzeti, yanında sevgi dolu muhabbetin eşsiz sevdasının, çayın demine bıraktığı tüm zamanların hikâyeleri, özlemin sesinde, 
‘ahh’ diye titreyen sesi ağlıyordu. “Geçti zaman.” diyor. “Anlamadım, dünya telaşı sardı lakin çok güzel geçti.” derken gülümsüyor. Yine dalıyor, aklına geliyor. Yalnızlığın 
şarkısını mırıldanıyor. Sonra tekrar kelimeler acı ses tonuyla dökülüyor:
“Geçmiyor vakit geçmiyor. Öyle uzun ki...”
Dört duvar arasında gidip geliyor yorgun bedeni. İnsanların, ağaçların, bir kedinin ‘sev beni’ diyen bakışı, çocukların oyunları, telaşlı koşturmacaları, anlamsız yorgun-
luğumuz, sevdiklerimize yetişemediğimiz, yetiremediğimiz zaman içine sığdıramadığımızı sandığımız ne çok şey olduğunu düşünüp; bir yandan geçip gittiğimizi fark 
etmeyi bilemedik biz. Koşar adım düşüncelerimiz, kâh adım adım gittiğimiz yollar kâh burun kıvırıp sıkıldığımız hayatımız…
Oysa gökyüzüne bakıyorsa bakışların, gözlerini kapatıp içine çekiyorsan nefesini, bir yudum dudaklarında kahve telvesi, çiçeklerin rengi, kokusu içine işliyorsa, 
duyguların düşüncelerinde kavuşup en güzel yerde –yüreğinde- yer alıyorsa, sen özgürlüksün.
Pencere ardında kalan senin gözlerinde...

Servet Çat

Yeniden Doğuş

Size basit kelimelerle anlatayım: 
Bir nehir kenarında seyredin hayatınızı. Anılar geçsin gözlerinizin önünden. Su sesi yankılansın her bir yerden. Gece olsun, 
gündüz... Bitmesin bu devran. İnsanlar zırhlarını kuşanıp atlarken nehre, siz hayatınızla yüzleşmek zorunda kalın. Kanatsın 

bedeninizi hüzünler... ve anında iyileştirsin tüm güzellikler. Şehir gürültüyle geçsin yanınızdan.
Bakın, evet o tarafa bakın. Bir de şimdi seyredin insanları. Gözlerinizin içinde başka bir göz, kalbinizin içinde başka bir kalp var 

gibi izleyeceksiniz ilkin. Ürperip, çıkamayacağınızı sanacaksınız bu bataklıktan. Kaçmak isterken, kaçamayacak ve içinde 
bulacaksınız kendinizi. 

Bakmaktan ötesi olacak artık gözlerinizde; görmek gibi. Atmaktan ötesi olacak artık kalbinizde; hissetmek gibi. Dünya boyut 
değiştirirken yanı başınızda, siz aynı bedeni taşıyacaksınız üzerinizde. Bakan değil, gören anlayacak yalnız. Yaşayan değil, ölen 

anlayacak. İşte o gün, şanslısınız demektir, yeniden doğuşunuzu kutlayabilirsiniz artık düşmanlarınızla. Dostlarınıza bir veda 
partisi. 

Merhaba deyin yenilenip sıyrılmanıza.
Merhaba! 

Kapı artık neyi açacaksa? 
Size basit cümlelerden haber vereyim. Az evvel sahneyi terk edip gittiler ve ruhunuz duymadı...

Emine Türkuçar

İnsana Sığabilene 
Âlem

Tüm varlığı içimde var edene hamd olsun. İnsanın içinde var olan her şey âlemdedir. Âlemin ademe yansıdığını görmüştür Muhammed İkbâl 
bilgece. Nasıl gerçek bir itham… Zerreden bütüne... Tüm varlığın küçük bir yansımasıdır insan. İçinde dünya vardır, denizleriyle, okyanusuyla, 

adalarıyla, depremleriyle, sarsıntılarıyla, selleriyle, yıkımlarıyla yemyeşil doğasıyla çölleriyle ve dahi akla hayale gelmeyecek her türlü detayıyla. 
İnsan, nisyandan gelir. Unutur aslını, misal bu ya, unuttu yine aslını. Dünyevi her türlü hassasiyetin varlığını inkâr etti kimi zaman. Dünyanın tâbi 

olduğu kanunların kendi varlığının da bir parçası olduğunu düşünebilirdi hâlbuki, var edildiği topraktan zahir. O da kanununda vardı, aramayı 
bıraktı. Dünyanın bir fıtratı vardı onun dışına çıkamazdı, dünya bir yörüngedeydi ne bir dakika gerisi ne de bir dakika ilerisi olurdu. Güneşin 

çekimindeydi özgürlük ilan etmek bahanesiyle gideceği her adımında yanardı yahut donardı. İsyan edip fırtamazdı fıtratlandığı şeyden. İnsan 
topraklığını unuttukça adım adım kaydı mizacından kâh dondu, kâh yandı ama hep isyanla yürüdü. Vazgeçmedi hatasından durmadan yürüdü. 
Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti, nihayetinde zannetti ki Kaf dağının ardındaki saltanatın sahibi kendisi. Savaştığı tüm ejderhalar zorlu yolun 

bir parçasıdır dedi, yine isyan etti. Bilemedi ateşiyle var ettiği isyanıydı ayaklarına dolanan. En nihayetinde sarp bir yokuşun başında bekledi 
bekledi ve bekledi. Sonu geldiğinde dahi anlayamadı görmediği her şey gördüklerinin bir parçası. Uçurum yolun sonuydu ama insan kıssadan 

hisseye ulaşamadı varlığını var edenin, varlığını insanın elinde var ettiğini. İdrak etmedi, belki anlamamak kolay geldi, anlamadı içinde koskoca 
bir âlemi taşırken tüm âlemin bir parçası olduğunu en son ayaklarıyla geldiği uçurumun ucuna onu getirenin de kendisi olduğunu anlayama-

dığı gibi.

Büşra Limoncu

Şiirin Şairi
Birazdan Gün Doğacak

(Erdem Bayazıt)
"Zaman akar, yer direnir, gökyüzü kanat gerer

Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde."
Satırlarında dolaşmak bir mana yolculuğudur. Hem de tefekkür diyarında sayısız yolculuklar yaparsın üstadın.

İnsan anlam bulur onun şiirlerinde. Zaman akarken anlamlanır, umut biterken canlanır onda. Bu her yolculuk, yaratıcıyı 
düşündürür bize. İnsan özünü hatırlar çokça. Toprak vardır çünkü sözlerinde. İnsanın en derin özü toprak. Bitmeyen tükenme-

yen söze dönüşür o öz. Her bir uzuv şekillenir onda. Tıpkı:
"Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz. 

Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger..."
satırlarında olduğu gibi. 

Sonra umut ve kederle yoğrulan sözler, hayat bulur satırlarda; öz bulur, özgürlük bulur.
“Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü

Çatlayacak yalanın çelik kabuğu
Sizin bahçenizde büyüyecek imanın güneş yüzlü çocuğu.”

Sevd’eyla

Oku 1984
(George Orwel)

Bir zaman tüm zamanların özetidir romanların dünyasında. Yazarlar tek bir dünyaya bakıp, yaşanılan devri düşünürken aynı zamanda geleceğe 
dair de farklı çıkarımlarda bulunabilirler. Bana göre, bir romanı, hatta bir kitabı, klasikleştiren tam olarak bir yazarın bugünden bakarak dünü, 

bugünü ve yarını değerlendirebilmesidir. 
George Orwell da bu klasik dünyanın kapısını sonuna kadar aralayanlardan. Yazdığı kitaplarında koskoca bir distopyadan okuyucuyu hem 

fantastik olabilecek kadar efsanevi bir dünyaya hem de tam okuyucuyu içinde bulunduğu klasik ve gerçek dünyaya yolculuğa çıkarır. 1984 
romanı, 1948 yılında tamamlanmış ve geçmişi, bugünü ve geleceği anlatan bir romandır. Kitapta insan özgürlüğüne gem vurulmuş, tüm 

insanlığı abluka altına almış "büyük birader" furyası tüm dünyayı sarmıştır. Herkesin en iyi bildiği ve en çok korktuğu tek gerçek... Romanı 
okuyan herkes, eminim, düşüncelerin dahi okunup denetlenmesi ve düşünmenin suç olmasından dolayı ürperti hissetmiştir. Kulağa ne kadar 

da korkunç geliyor, değil mi? Yönlendirilmiş bilinçaltı... Aslında George Orwell bu romanında bir distopyayı anlatıp "gelecekte böyle olabilir." 
demekten öteye geçer. "Bunlar şimdiki yaşadıklarımızın fantastik yorumlanması." der. 

Düşünüyorum, bu fikre katılmamak imkânsız. İnsanların bilinçaltları hep yönlendirilmeye müsait. Bugün bu nasıl sosyal medya, internet ve dahi 
insanlar aracılığıyla yapılıyorsa, yarın da distopik bir dünyada bunlar yaşanacak ve 1948'de de kitleler halinde veyahut kitaplar ya da dini 

manipülasyonlar çerçevesinde olaylar zinciri devam etmiştir. 
Unutmamak ve 1984 romanından dersler çıkartmak gerekli, bu derslerin ilki de, aklımızı kiraya verirsek tek hedef olduğumuz anda o akıl bilelim 

ki başkalarınca kullanılmıştır ve artık bize ait değildir. Bütün oluşumların içerisinde insan özgürlüğünü ancak ve ancak aklıyla sağlayabilir.

Selehaddin Behruz

İçsesim
Bir ses...

Bazen alır götürür uzaklara. Sen o seste bulursun kendini. Bazen de bir fotoğraf karesine dönüşür o ses derinlerde. Artık  zamana 
küçük bir yolculuk başlar...

Tanımlayamazsın, dakikalarca anlam yüklediğin o sesi. Yüreğinse o sese sanki ezelden aşina!
Bu ses işte, senin konuşamadığın o cümle oluverir. O konuşur sense dinlersin. An olur o ses, sana cümleden öte. Saklandığın 

diyar olur. O diyarda özgürlük şarkıları söyler yüreğin. En çok o diyarda mutlu, o diyarda -şarkılar söyleyecek kadar- özgür. İşte bu 
ses,  bu ses benim içsesim. Yalnızca benim duyduğum…

Ben... Hakikatteki özgürlükten kaçıyorum, farkında mıyım sahi? Kimseye bir faydası, zararı olmayan o seste boğulurken, çıkmaya 
çalıştığım ve çalıştıkça debelenip durduğum kendime bir de diyar edindiğim o zindandan, artık çıkma zamanı zaman.

Şeyma Limoncu

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

Umudunuz Olsun!
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