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ŞEYMA LİMONCU
UMUT DUVAR FANZİNİ EDİTÖRÜ |  KURUCU
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1)YAZIYA VERDİĞİNİZ HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

Yazıya verdiğim hissiyatı ona verdiğim değerle karşılaştırıyor ve yaşıyorum, diyebilirim. Yazmak, 
benim hayatıma yön veren bir pusula. Bence, kendinle tanışma dili yazı. Bir sırdaş bile olabilir 
hatta ona verdiğim değerle, çünkü öyle bir zaman olur ki bazen kimsenin bilmediği her şeyi 
bilen oluverir yazı. 

2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN 
KİTAP VE ŞİİRİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Umut’u okuyanlara kitap olarak Nevzat Tarhan’ın eseri olan “Yunus Terapi” kitabı naçizane 
tavsiyemdir. Yunus Emre’nin, daha şimdilerde anlaşılan ve aslında sosyal bir psikolog olduğu-
nu anlatan değerli bir emektir. Elbette, bunun üzerine şiir olarak da derim ki yine, Yunus 
Emre’nin: “Beni bende demen, bende değilim/ Bir ben vardır bende, benden içeru.” deyip 
kendisini anlamaya, anlatmaya yönlendirdiği: ‘Severim Seni Ben Candan İçeri’ şiiri tüm 
okurlarımıza tavsiyemdir.

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

 Bize: “Korku ve umut arasında olur Müslüman.” diyen yüce yaratıcının buyruğuyla şekillendir-
meye çalıştığım hayat tarzımda, en çok umutsuzlukları dolduruyorum ben umutla. 

4)YAZMAK MI, OKUMAK MI?

Sevmek…
Yazmak da okumak da bizi sevgiye ulaştıran köprülerdir. İnsan sevdiği ölçüde yazabilir, sevdiği 
ölçüde okuyabilir. İster okusun, isterse de yazsın. Öncelik sevgi olduktan sonra pek de önemli 
değil bence.

5)UMUTTAKİ FAVORİ YAZARINIZ KİMDİR?

 Umut’taki favori yazarım, aslında bütün yazarlar. Her biri apayrı birer dünya. …ve bize o 
dünyayı gezdiren rehber… …ve o dünyanın dilini öğreten birer sözlük... Özellikle şiirlerinde 
kaybolduğum, diye sorarsanız da Emine Türkuçar, derim. 

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

Umut, bana aradığım her sorunun bir cevabı oldu.  Yazdıkça gönlümün, okudukça fikirlerimin 
genişlediğini hissettim. Bazen orada kaybolmayı tercih ettim, böylece yazılarda saatlerce 
tefekkür etmeyi öğrendim. Yeri geldi umudu okudukça bu fanzin, asıl okunması gereken ve 
bize, “Oku” emriyle inen Kur’an-ı Kerim’e farklı ve sağlam bir bakışla sarıldığımı fark ettirdi.
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BÜŞRA LİMONCU
GENEL YAYIN YÖNETMENİ | KURUCU
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1)YAZIYA VERDİĞİNİZ HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

 Yazmak bir dua, bir teselli, bir içe dönüş... Bir söz vardır: "İğneyi başkasına; çuvaldızı kendine batır." diye, 
yazarken hep kendimi sorguya çekiyorum. Yazdıklarımdaki sitemim, öfkem, üzüntüm, sevincim, andığım 
her türlü değerde önce kendime: "Bunların hepsi senin için birer eleştiri..." diyorum. Bu his, benim için yalnız 
kalmanın hissi... Yağmurlu bir bahar gecesi, uzun soluklu bir yürüyüşte, çiçek koklarken ve çekirge sesi 
dinlerken, ayın gölgesinde, "Neyim ben?" sorusunu gözyaşlarımla bir kılmanın hissini yaşadığım bir iç çekiş. 

2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN KİTAP VE 
ŞİİRİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Cahit Zarifoğlu'ndan, “Sultan” şiirini ilk okuduğumda acziyeti hissetmekte insanın çok aciz olduğunu fark 
etmiştim. Bir şair kadar güçlü olamadığımı fark etmiştim ilk kez: "Sana zorsa bırak yanayım.” dizesinin 
taşındığı mısralarımın olmayışında. 

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

Kitap için de hem bana hediye edilen ilk kitap olması hasebiyle; hem de okuduğum ilk klasik olması 
sebebiyle, Victor Hugo'nun, “Sefiller” romanı geliyor aklıma. Bunların her ikisini de Umut okuyucularına 
önermekten ziyade fikri birer armağan olarak sunuyorum. Kabul edilirse kıvanç duyarım.
3) Hangi kavram vardır ki içi umutla dolmasın? Umut benim her anımı kaplıyor. İçim umut benim, çünkü 
biliyorum, umudun sahibi var. Öyle umut doluyorum ki hep umutsuzluklarımın içini de umutla dolduruyo-
rum. Umut sahip olduğumuz tek hazine değil midir? Öyle ise umudumuz olsun...

4)YAZMAK MI, OKUMAK MI?

Bir kul olarak okumak, bir okuyucu olarak da yazmak... Okuduğumuz her şey -kitaplar, gökyüzü, hayat, 
hatalar, deniz, insanlar, türküler, ağıtlar, kulak verilenler, gözle görülenler, işitilemeyenler ve görülemeyen-
ler- yapılmadığında birer sözden ibarettirler. Okuduğumuz, daha da hakikisi, okuyabildiğimiz her şeyi 
yazarak ifade ettiğimizde ya da fiile döktüğümüzde okur statüsü kazanırız. Kul oluruz. “Söz uçar, yazı kalır.” 
sözün yazılmasına söylenmiştir. 

5)UMUTTAKİ FAVORİ YAZARINIZ KİMDİR?

 Umudu olan ve umudun bir parçası olan kıymetli yazar arkadaşlarımın hepsini yürekten kutluyorum. İyi ki 
varlar. Varlıklarıyla umuda vesile olduklarına inancım hep çok yüksek. Her birinin kaleme aldığı yazılara 
bakarak değerlendirme yapmaya çalıştığımda, bu oldukça zor, her birini diğerlerinden kıymetli yapacak 
ve onların adlarını anabileceğim satırları var. Madem iş bir isim söylemeye geldi, o zaman kendisine: 
“Mecnun olmanın da yükünü yüklenmiş Leyla…” nazarıyla baktığım, satırlarındaki soyutluklarından 
etkilendiğim Esra Betül Öksüz'ü söylemekte tereddüt etmiyorum.

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

“La ilahe illallah!” diyebilmenin özgürlüğünde, Umut bana boyutsal bir nitelik kazandırdı. Kalben iman 
ettiğimi, dil ile ikrar ettiğimi, kalem ile de ikrar etmeyi öğretti. Her şeyi bir kenara bırakınca da beni 
yaşadığıma ikna etti ve ben Umut ile yaşadığıma daha büyük bir kuvvetle iman ettim.
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SEMİH ALTINTAŞ
UMUT DUVAR FANZİNİ İMTİYAZ SAHİBİ |  KURUCU
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1)TASARIMLARINIZLA YAZIYA HİZMET EDİYORSUNUZ. BU HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER 
OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

Bulunduğumuz sektör itibari ile özgün içerikler ortaya koymak, fikir üretmek ve bunu yayımla-
mak bizler için yorulmadan büyük bir keyifle yürüdüğümüz yoldur. Yollarımızın Umut Duvar 
Fanzini ile kesişmesi ise ayrı bir keyiftir.
 
2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN 
KİTAP VE ŞİİRİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Şiir denince aklıma gelen ilklerdendir, İsmet Özel’in “Amentü”sü, tavsiye ederim. Lise yıllarımda 
okuduğum Markar Esaya’nın “Jerusalem” isimli kitabı beni çok etkilemiş, yazarın kendisi ile de 
tanışma fırsatı bulmuştum, kitap tavsiyemiz ise bu olsun.

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

 Bizler ajansımızda: “Genç Ruhu Hisset’’ tabirini kullanırız, bu slogan bize  her zaman  umut 
verir.

4)UMUT’U TASARLARKEN İŞİN MUTFAĞINDASINIZ, OKURKEN DE MUHATABISINIZ. HANGİSİ-
Nİ TERCİH EDERSİNİZ?

Tabii ki okumak :)

ALTINTAŞ CREATİVE-YAZILIM NELER YAPIYOR, BİRAZ BAHSEDER MİSİNİZ?

 Birçok alanda faaliyet göstermekteyiz. Özetleyecek olur isek, grafik tasarım hizmetleri, yazılım 
çözümleri, prodüksiyon hizmetleri ve tanıtım materyalleri alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

Yaklaşık 1 yıldır Umut yazarlarının kaleme aldığı yazıları okuyorum. Büyük bir hissiyat ve ilgi ile 
yazılan yazıların verdiği his sizde takdir edersiniz ki tarifsiz güzellikteler. Tekrardan emeği 
geçen tüm Umut Duvar Fanzini ekibine teşekkür ediyor, daha nice yıllarda bir arada çalışmayı 
Umut ediyorum. :)

06



EMİNE TÜRKUÇAR
UMUT DUVAR FANZİNİ YAZARI
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1)YAZIYA VERDİĞİNİZ HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

  Çocukluğunuzda okulda gördüğünüz ve o an vurulduğunuz bir çiçeğin varlığını düşünün. Kokusu, rengi, yapraklarının 
ahengi gözünüzün önünden hiç gitmiyor. Sonra her sokakta, her yerde o çiçeği görmeye başlıyorsunuz. …ve yıllarca o 
çiçeğe sahip olmak istiyorsunuz. Her birini dikkatle inceliyor, kim, nasıl bu kadar güzel yetiştirmiş diye düşünüyor ve merak 
ediyorsunuz.  Yıllar süren bu araştırmanın ve hayalin ardından bir gün o çiçeğin tohumlarına sahip oluyorsunuz, özenerek 
ekiyorsunuz. Topraktan çıkmasını da, büyümesini de ayrı heyecanlarla bekliyorsunuz. Bu bekleyişin sonunda bir gün 
çiçeğiniz açıyor. İlk çiçek, ilk vuslat... Ama henüz bitmiş değil. Hâlâ bakımını yapıyor, hâlâ hassasiyetlerini koruyor, hâlâ 
onunla ilgili bilmediğiniz yerleri öğrenmeye çalışıyorsunuz. Henüz ustalaşmış değilsiniz... Tam olarak böyle anlatabilirim 
sanırım. Çiçek şiir, çabalayansa benim kalemim…

2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN KİTAP VE ŞİİRİ ÖĞRENEBİ-
LİR MİYİZ?

Kitap tavsiyemi şiir ve edebiyat penceresinden değil de bir ilahiyatçı olarak, bu pencereden bakıp da vermek isterim. Prof. 
Dr. Saffet Köse'nin "Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar ve Aile Medeniyetinin Sonu" kitabını her gencin okuması gerektiğini 
düşünüyorum.  Modernizm ile çağdaşlığın ayrımının ve karşı cinsle ilişkilerin nasıllığının, evliliğe dair birçok konunun ve 
aile motiflerinin işlenmesiyle, çocuk eğitiminin anlatıldığı değerli bir eser. Kavramlarda yapılan anlam değişiklikleriyle 
geldiğimiz şu noktada, belki ufak da olsa bir sorgulama yapmanın iyi olacağı kanısındayım. Şiir olarak da Alvarlı Efe 
Hazretleri'nin “İncitme” şiirini bir kez de olsa okumanın zarafet kazandıracağı görüşündeyim. İncitmenin de, incinmenin 
de çok kolay olduğu ve kimsenin bunu önemsemediği şu çağda, böylesine derin manaları bünyesinde saklayan enfes bir 
şiir diye düşünüyorum.

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

"Yarın...” Her zaman için bir umut cümlesi olmuştur bende. Tabii, bahsettiğim: "ertesi gün olan yarın" değil, Üstad Necip 
Fazıl'ın bahsettiği: "Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir. /Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir." dizelerindeki yarından 
bahsediyorum. Bunu, ertesi gün için algılamak da bir umut aslında. "Gün doğumu" da öyle... Başlangıçların en büyük 
habercisi nihayetinde……ve "şefkat"... Her canlının ruhuna dokunuşuyla nice güzellikleri getirmiştir daima. Nitekim, buna 
daha büyük bir pencereden bakarsak, Rahman'ın şefkatine ve merhametine ucundan da olsa dokunmuş olabilmek de 
bir umut değil midir, yarınımıza?

4)YAZMAK MI, OKUMAK MI?

Tam hatırlamıyorum; ama bir yerde dinlemiştim. Bir şaire, iyi yazabilmek için ne yapmak gerektiğini sormuşlar. O da: "Çok 
okumak..." demiş. Ben de o kanaatteyim. İyi bir kalem için, çok yazmanın etkisi var elbette; ama kaliteli yazmanın tek yolu, 
okumaktan geçer. Nitelikli okumak, tane tane, özümseyerek okumak ve her okuyuşta kendi dünyana bir şeyler kazandır-
mak... Boş ve anlamsız, bilgiden yoksun, öylesine kalemi ele almaktansa, yazamayan nitelikli bir okuyucu olmayı tercih 
ederim; ama böyle nitelikli bir okuyucuya yazının eşlik etmesi, her okuyana -ister bilgi, ister duygu- bir şeyler kazandırması 
elbette ki olmasını istediğimiz şeydir. Özetle, önce okumak, sonra yazmak :)

5)UMUTTAKİ FAVORİ YAZARINIZ KİMDİR?

Bu sorunun cevabını vermek gerçekten zor. Bence yazarların her birinin kalbe ayrı bir tesiri var; ama illa ki birini seçmem 
gerekirse, Esra Betül Öksüz'ün üslubunu beğendiğimi söyleyebilirim. Naif bir şekilde duygulara dokunup kalpte de öyle bir 
esinti bırakıyor. "Niyetimi açıkça beyan ediyorum: /Fiile dökülemeyecek olsalar bile ruhumu bedenimden sıyıracak olana 
hasretimi yineliyorum./ Artık içimizdeki çocukluk hendeseleri yanıltmasın./ Şed kuşanıyorum hüviyetime." bu mısralar 
yazarımızın "Tomurcuklandık" eserine ait bir bölüm. Bu cümlenin bende bıraktığı tadı, bilmem şimdi anlatabiliyor 
muyum?

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

Umut, hayatımda bir dönüm noktası oldu aslında. "Yazmayı bırakıyorum." dediğim bir zamanda karşıma çıkıp bıraktığım 
yerden, daha sağlam şekilde başlamama sebep oldu. Hassas ve toplumun hüzün ve sevinçleriyle iç içe, dünyasına değil, 
dünyaya odaklanan şahsiyetlerin varlığını bilmek, onlarla aynı saflarda yer alabilmek, gerçekten yaşadığım en kayda 
değer duygudur. Onun içindir ki şöyle diyorum: "Umuduna dokunan, umduğunu dokumaya başlar."
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1)YAZIYA VERDİĞİNİZ HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

Her yazı yazdığımda daha çok, daha güzel, daha kaliteli yazmaya inanıyorum. Bunu hedefliyorum. Bu 
hissiyatı da adem, kullukta hisseder yalnızca. Kul olurken züht olmaya yaklaşmak istemeli, ibadetlerin her 
biri için daha iyi, daha kul, daha takva nasıl olunur, bunu düşünmeli. Aslında soruyu tümüyle ele aldığım-
da, yazıya henüz hizmet verecek nitelikte olmadığımı ve yazının öğrencisi olduğumu biliyorum ve niyet 
ediyorum Allah rızası için yazmaya... 

2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN KİTAP VE 
ŞİİRİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Tavsiye denilince aklıma ilk gelen şiir, Sezai Karakoç'un “Mona Roza” şiiridir. Dilin kıvraklığını ve sevmenin 
ete kemiğe bürünmüş samimiyetini tatmak her okurun, her şiir severin hakkıdır. Hatta şiir denilince, bir şair 
olarak Sezai Karakoç ve tüm şiirleri incelenmelidir. Kitap tavsiyesi denilince de aklıma yakın zamanda bir 
tavsiye üzerine okuduğum, Kenize Mourad'tan “Toprağımızın Kokusu” kitabı düşüncelerimi doğrudan 
etkiledi. Umuda olan ihtiyacı gözler önüne serdi benim için.  Her şeyden önemlisi de yargılamadan 
bakmayı hissettim bu kitabın satırlarında.   

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

 Umut hep var ve her yerde; ama ben en çok korkularımın içini umutla dolduruyorum. Kaygılarımın içine 
umutlarımı yüklüyorum. En çok kaygı duyulan şey belki de gelecektir, bu yüzden en çok geleceğin içini, 
şimdiyi yaşayarak umutla doldurmak benim için mühim bir dolduruştur. 

4)YAZMAK MI, OKUMAK MI?

Okuduğum kadar yazarım. Tabii ki yazdığım kadar da okurum. Okumaya değer, okunması gereken birçok 
şey var. Yazmak, bir şeyleri anlamayı kolaylaştırmak noktasında vardır hayatımda; ama ben okumaya 
aşığım. 

5)UMUTTAKİ FAVORİ YAZARINIZ KİMDİR?

 Hepsi çok kıymetli yazarlar. Bu kadar güzel yürek sahibi inanmışlarla aynı bünyede yazıyor olmak benim 
için paha biçilemez bir fırsat. Seçim noktasında zorlanıyor da olsam Hamza Levent beni ilk kez, fanzin 
çıkacağında, “Postacı” şiiriyle büyülemişti.

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

Umut cesaretim oldu. Karar verirken, değerlendirirken, sorarken ve cevaplarken, “Umut var.” diyorum. 
Benim, bizim Umudumuz var. Umut içindeyim diyorum. Umut’un bir parçası olabildiysem şayet, umudu 
büyütmeye de gönüllüyüm. Umut’tan gönül verebilmeyi, hakkıyla sevebilmeyi öğrendim.

SELAHADDİN BEHRUZ
UMUT DUVAR FANZİNİ YAZARI
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SERVET ÇAT
UMUT DUVAR FANZİNİ YAZARI
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1)YAZIYA VERDİĞİNİZ HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

  Duyguların kalemden kâğıda dökülmesi, bambaşka kalplere kavuşup vuku bulması... Kalbe 
sığmayan, kalpten taşan bir mutluluk. Duygularımı yaşamayı, yaşatmayı sevmek, içimde 
koşan sevinci yakalayamamak...

2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN 
KİTAP VE ŞİİRİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Aslında bu soru geldiğinde her daim aklıma: "İkra (oku)" gelir. Okumak…
Ama kitap denince de gözümün önünden film şeridi gibi öyle çok kitap geçiyor ki arasından 
çekip alamıyorum. Yalnızca ve her daim oku... Bir eser yazmalıysam şayet, Cahit Zarifoğlu’un 
eseri, “Yedi Güzel Adam” dokunuyor kalbime. Aklıma gelen şiir, şu an yağan yağmurla, 
“Nurullah Genç:Yağmur” şiiri  diyorum.

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

Hayat, insan, ilahi aşk, mutluluk, özlem, dostluk, güç, inanç, duygu, başarı, çare, şükür… Çoğu 
zaman umut, bir şarkının ya da bir şiirin içinde olur. Bilmezsin, en çok hayatın içinde olsun 
umut. Hayat bulmaya açacağın en iyi kapı umut; nefesin ve kalbinin yeri, inancın en büyük 
erdemi umut…

4)YAZMAK MI, OKUMAK MI?

Ayrılmaz, birbirine bağlı bir can gibi aslında... Okumazsam yazamam; yazamazsam okuya-
mam gibi... Sanırım, ikisi benim vazgeçilmezlerim arasında.

5)UMUTTAKİ FAVORİ YAZARINIZ KİMDİR?

Zor; ama bir o kadar da kolay diyorum. Her kalemin farklı yürek sesi var. Farklı kokusu ve farklı 
duyguların hazzı… Tarifi mümkün olmuyor. Ayrıştırmak da... Öyle bir bütün içinde bir umut 
görüyorum.

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

Okumanın tarifinin mümkün olmadığı bir tat. Naçizane, yüreğimdekileri kâğıda doldurabildi-
ğimde, Umut'un okuyucularından aldığım geri dönüşlerde, yazdıklarımızda buldukları 
mutluluk ve en çok da: “Bana Umut oldu." dedikleri anda yüreğimde çırpınan mutluluğu 
yaşamak, yazmak için umuduma umut katıyor.
Umut kalbimde...

12
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1)YAZIYA VERDİĞİNİZ HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

İnsanlığın öksüz bıraktığı çocukları kayda geçirmek ve dava edinmekle eş değerdir yazmak. Mürekkep 
akmalı, kağıtlar kalpten ve Hak’tan birer elçi olmalı. Diz çökmeli tabiat kelimelerin titrettiği arşa… Yazmak 
öyle mühim bir şey olmalı ki uzaklardan  gelip yakınlarda yeniden doğuş olmalı. İşte yazmak, işte beden ve 
ruhun dualist birlikteliği…
 

2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN KİTAP VE 
ŞİİRİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Tamamıyla bir seziş, ahenk ve ruha diriliş, Erdem Beyazıt: Aşk Risalesi... Bilim kurgu değil, gerçekler… Kitap 
olarak ise “Tanrıyı Kıyamete Zorlamak - Grace Hallsell.”

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

 Umutla dolmak için öncelikle kavramlara değil kavramaya ihtiyacımız vardır. Her gün bir rejenarasyon 
vuku bulmalı her dökülen parçamızda. Bu sürekli sürecin aydın kesiminden olmalıyız, eksikliklerimiz birer 
umut olmalı. Yıllar süren arayışlara gireceğiz. Her bulduğumuz, şevkimiz ve tenimizde yeni dokumuz 
olacak. Yeni tenler bürünmek, yüreklerimizi umutla doldurmaya yetmez mi?

4)YAZMAK MI, OKUMAK MI?

Ahali yakınlarınızda bir ilkokul çocuğu var mı? Okumak mı, yoksa yazmak mı? Hangisi daha önce 
öğretiliyor bir sorabilir misiniz? …ya da durun, hemen bakınmayınız etrafınıza, belki de yanlış bir soruyla 
başladık.
Eğer niyetin görmek ve ise açıl denizlere!
”(!Oku! Yaradan Rabbi’nin adıyla oku) �َقَلَخي�ذَّلاَكِّبَرِمْساِبْأَرْقِا“
Emir en büyük yerden. Yelkenler fora! 
İnsanoğlu yüzyıllardır ilmin ve bilimin peşinde. Mutlak tükenmeyen ve üredikçe üreyen bir süreç…
Okumak, bulunduğun yerden zaman zaman geçmişe seyahat, kimi zaman da farklı coğrafyalarda, yeni 
yurtlar edinmek, kimi zaman da öksüz ve yetim olmadığını hisseder gibi sevince gark olmak… Rüzgâr olup 
Doğu’dan Batı’ya esmeye and içmek... Gökyüzü olup gece ve gündüzü yeryüzüne vazife edinmek… 
Okumak okumak okumak, ardından  anlamak, tüketmeden öğütmek ve onu hamurumuza un eylemek. 
Ardından müsabakaya koşmak için yazmak yazmak ve yazmak…

5)UMUTTAKİ FAVORİ YAZARINIZ KİMDİR?

Bu ekipte yazan herkesin benim için çok önemli bir yeri var. Aslına bakacak olursak, herkes benim favorim; 
ama şunu da söylemeden geçmek istemiyorum: Baştan beri gözüme değen Şuara Gülten Yalmaç ve 
Emine Türkuçar kardeşlerime buradan üsluplarını çok sevdiğimi söylemek isterim.

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

Umut, geleceğe dair keskin bir niyet almamı sağladı.Umuttan sonra sakarlıkla kırdığım ve döktüğüm her 
yazı benim için dersten öteye, daha da uzak memleketlere yol oldu. Lisede çekinerek Edebiyat kitabımın 
köşesine okunaksız ve gizliden yazdığım her cümle, artık apaçık ve kararlı niyetimi göstermekte.

ESRA BETÜL ÖKSÜZ
UMUT DUVAR FANZİNİ YAZARI
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HURİYE KARABULUT
UMUT DUVAR FANZİNİ YAZARI
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1)YAZIYA VERDİĞİNİZ HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

Dışarıda yağmur yağıyor. Yaşım 6. Çok kimse yok dışarıda. Kaldırımda eğilmiş, suda toprağa ulaşmaya çalışan karıncaları 
izliyorum. Bir süre baktıktan sonra, etrafta ağaç dalı aramaya başlıyorum… Minik bir dal parçası bulduktan sonra, 
kaldırımla su arasına dalı koyarak, karıncaların geçmesini sağlamaya çalışıyorum. Her ne kadar başarılı olamasam da bu 
duygu bile bana, "Kalplerine dokunduğum" hissi veriyor.
"Kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun ki"* diyor ayet. Üzerine yemin edilmiş kaleme hizmet ediyor olduğum 
düşüncesinin kalbimde karşılığı, zannediyorum tam olarak bu çocukluk hissimle aynı.  (*Kalem Suresi -1)

2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN KİTAP VE ŞİİRİ ÖĞRENEBİ-
LİR MİYİZ?

Yavuz Bülent Bakiler'e ait "Bilmem ki Nemsin" adlı şiir. Necmettin Şahinler'in kaleminden çıkmış olan "Musa ile Yürümek” 
kitabı tavsiyemdir.

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

 İnsan çocukken büyümeyi, öğrenciyken başarmayı, bir tohumu ekerken meyve almayı, gece olunca sabahı, düştüğünde 
kalkmayı, ağladığı an gülmeyi umut eder. Umut eşittir hayat... Benim için, her dem ‘yeniden dirilmek’ demek. Kısacası içini 
umutla doldurduğum kavram, hayatın ta kendisi…

4)YAZMAK MI, OKUMAK MI?

Yazmak, okumanın ikiz kardeşi diye düşünüyorum. Dolmadan boşalmak mümkün olmadığı gibi okumadan da yazmak 
pek mümkün değil. Bu yüzden, öncelik sırası elbette okumanın.

5)UMUTTAKİ FAVORİ YAZARINIZ KİMDİR?

Anneye sormuşlar, “En çok hangi evladını seversin?” diye.
“Bulunana kadar kaybolanı,
İyileşene kadar hasta olanı,
Ölene kadarda hepsini!” diye cevaplamış.
Kelam öyle kıymetli ki onu dillendiren kalem erbabını, birbirinden ayırt etmek elbette çok zor. Bu sorunun bendeki cevabı 
ise şu şekilde:
Gönlümüzü farklı diyarlarda gezidirirken, Servet Çat, "Muştu”su ile Aişe Ceylan, "Kızıl Saçlı Çocuk"u ile Emine Türkuçar, 
"Efendim" derken Şuara Gülten Yalmaç, "Tomurcuklanırken" Esra Betül Öksüz, "Beklerken" Bir “…” Adam, "Geceye Sorular" 
sorarken Hamza Levent, "Dinlemenin Enstrümanı" ile dinlendirirken Selahattin Behruz, "Kırgın Zaman" deyip zamanı 
onarırken Mahfi, "Kalemin Yaratılış Gayesi”ni anlatırken Sevd’eyla, "Kayıp Aranıyor" diye nida ederken Zişan Altıntaş, 
"Özgürlüğün Tutsaklığı"nı dillendirirken Süveyda, "Bugünün İçindeki Evren" ile Umut, "Çay, Simit ve Peynirle” ruhumuzu 
doyururken Büşra Limoncu, "Kalbin Duyduğu”nu fısıldarken yüreklerimize Şeyma Limoncu…

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

Estağfirullah diyerek başlayayım. 
Üstad Sezai Karakoç’un "Diriliş Muştusu" adlı eserinde: “Birdenbire gelse de yavaş yavaş duyurur kendini. Çoğu kez fark 
edilmez bile, ancak uzun bir süre geçtikten sonra, başlangıçtan itibaren değişimleri inceden inceye kaydeden bir bakış 
fark eder onu." diye nitelendiriyor Muştu'yu. Umut benim için tam olarak böyle bir muştu diyebilirim. “Karanlığa bir ışık da 
sen yak.” düsturuyla yola çıkanların hikâyesi bana göre ve tam olarak: “İçimde yeşeren ümit ışığını güneşe çevirmeme 
vesile.”
Ben teşekkür ederim. Hürmetle…
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1)YAZIYA VERDİĞİNİZ HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

Yazmak, yaşamayla eş değer olmalı. Yaşadıkları dışında neyi yazabilir ki insan? Yazdıkları her 
daim yaşanmışlık üzerinedir. Yaşamadıkları olsa bile kişinin, hayalinde bir yerlerde muhakkak 
izi olan yaşantısıdır. İşte bundandır yaşamaya eş değer hissiyat deyişim…
 

2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN 
KİTAP VE ŞİİRİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Kemal Sayar’ın “Her Şeyin Bir Anlamı Var” eseriyle kendime geldiğimi fark etmiştim. Okudu-
ğum bütün kitapların bende elbette birden çok izi oluşmuştu. Hayatın getirdiği sorulara cevap 
bulamayan tüm Umut okuyucularına tavsiyemdir bu eser. “Farkındalık ve Barış Çağrıştıran Bir 
Mutluluk Serüveni” olmalı bir diğer adı. Şiir olarak, Nurullah Genç’in “Yankı ve Hüzün” şiiri 
bende bambaşka bir dünyayı çağrıştırıyor. Sorguluyor duruyorum her bir cümlesinde benliği-
mi, hüznü ve yankıyı.
“Sarmasaydı beni yankı ve hüzün
Sevebilir miydim hıçkırıkları”  diyerek sanki hakikatte olana bir yankı uyandırıyor bende. 

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

Hakikatte umut nedir? Önce bunu anlamak gerekir bence. Ardından sevdiğimiz, saydığımız, 
anlam yüklediğimiz her şeyi bu umuda göre şekillendirmeliyiz. Yani umut edilecek şeylere 
sahip olmalıyız hayal etmekten daha çok. Realist olmalıyız umut edebildiklerimizle.  İşte tüm 
bunları hayatımıza döktüğümüz her anı umutla doldurmaktır en güzeli. 

4)YAZMAK MI, OKUMAK MI?

Yazmanın şifa kaynağı bir eylem olduğunu düşünüyorum. İyiliği, kötülüğü, sevinci ve hüznü 
yazdıkça iyi geliyor bana. İyi geldikçe terapi oluyor yazmak. Yazmak duymaktır, okumaksa 
dinlemek. İnsansa dinlediğini duyar, dinlemedikçe duyulmuş sayılmaz hiçbir söz. Velhasıl, önce 
dinlemek; sonra duyabilmek derim ben.

5)UMUTTAKİ FAVORİ YAZARINIZ KİMDİR?

Umut'taki favori yazarım aslında bütün yazarlar. Ben her birinden çok şey öğrendim. Onun için 
her birinin kalemine yürekten bir teşekkür sunmak istiyorum…
Kendi benliğimde anılara çok değer verip onlardan ders çıkarmak için çok çabaladığım 
doğrudur. Bu anlamda Huriye Karabulut kardeşimin anı yüklü yazıları beni bir ders çıkarmaya 
ve yaşananlardan ibret almaya teşvik ediyor. 

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

Umut, ufkumu gökyüzüne çağıran bir davetçi oldu bana. Birbirinden farklı bakış açılarını en 
güzel tanıyabileceğim yerde tanıdım. Yazılarını, şiirlerini okurken aslında onların kendilerini 
okudum ben.

SEVD’EYLA
UMUT DUVAR FANZİNİ YAZARI
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ZİŞAN ALTINTAŞ
UMUT DUVAR FANZİNİ YAZARI
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1)YAZIYA VERDİĞİNİZ HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

Yazmanın hissiyatına eşdeğer bir his duysaydım galiba yazmazdım. İnsanoğlu hep ulaşmaya 
çalıştığının peşindedir. Asla ulaştığı ve elinde olanların peşine düşmez. Yazmanın hissiyatını 
henüz hissedemedim. Hissetmeye çalıştığım için, bu hissi yakalayabilmek için yazıyorum. 
Yazıyor olmak, kaleme elim her dokunduğunda başka bir duyguya bürünmek oluyor benim 
için. Bu yüzden, her zaman aradığım bir şey bu hissiyat. Her satırda, her kelimede bambaşka 
duyguların sesini duyabilmek… 

2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN 
KİTAP VE ŞİİRİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Balzac ayrı bir dünyadır, ayrı bir devrim, ayrı bir devinimdir benim için. Balzac’ın da “Vadideki 
Zambak” eseri yine o arayıp da bulunamayanlar safındadır. Okurken: “Keşke Fransızca 
bilseydim. Dilin ve realizmin satırlarını solurdum.” dediğimi hatırlıyorum. Şiir için, “İsyan şiirleri 
bilirim sonra/ Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden/Harfler harp düzeni almıştır 
mısralarında…” soluğuna sahip mısralardan ötürü “Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanları-
na Dair/ Adil Erdem Bayazıt” diyebilirim.

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

 Umut, Rahmetli Nuri Pakdil Üstad’ın bu fanzini “Umut” olarak görmesiyle başladı benim için. 
Gençliğimin içini umutla doldurmayı öğütlüyordu sanki bir ses bana. Tam da umutlarımı 
kaybetmeyi de göze almışken… En beklenmedik, insanı sukutuhayale uğratan anlardır umut, 
çünkü kulun kul olduğunu anladığı yerdir.

4)YAZMAK MI, OKUMAK MI?

İlham’a bağlıyım. Kaliteli yazma eylemi için kaliteli bir okuyuculuktur ilk şart. Okumayı 
harekete geçirecek bir güç hayal edebilirsek kendimize kandil belirlemiş oluruz. Şayet, yazar-
ken aydınlatmak seçilen yolun adıysa da ben aydınlanmayı yani okumayı tercih ederim.

5)UMUTTAKİ FAVORİ YAZARINIZ KİMDİR?

Bu yolda öncelikle, bizim bir araya geliş vesilemiz olan kardeşlerim, Şeyma ve Büşra Limon-
cu’nun emeklerine de karşılık verebilmek için onları en beğendiğim yazarlar noktasında 
dorukta düşünüyorum. Büşra Hanım’ın, başlarken bu işe: “Birleştirmek için varız. Hepimiz 
farklıyız; ama birleşirsek bütün olabiliriz.” sözünün arkasını: “Che için Filistin; Filistin İçin Direniş” 
yazısıyla tamamladığı için; Şeyma Hanımın da, gayretin önemini çok güzel nitelediği: “Yaradan 
bize kaderimizi sunarken, bizi yardımsız bırakmamak için gayret kanadıyla göndermiş 
dünyaya.” dediği “Gayret” yazısıyla çok daha iyi anlıyoruz asıl önemli olanı.

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

Umut, amaçlarıma ulaşmada bana bir merdiven oldu âdeta. Yazdıkça o merdivenin 
basamaklarında adım adım ilerlediğimi fark ettim, okudukça ise ben de başkalarına merdiven 
olmayı... Sonra ise, iyi ki buradayım, diyebildim.  
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1)YAZIYA VERDİĞİNİZ HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

)İnsan çok şey söyler; fakat az yazar (yapar), belki de bu yüzden gereken ilerlemeyi sağlayamı-
yoruz. Soruya gelirsek; yazmayı bir şey keşfetmeye benzetebilirim… Diyelim ki önümüzdeki 
dağın ardında ne var veya zirveye ulaşma çabası, çekilen çile, ilerleme, gidilen yol, geçmişi 
gerimde; geleceğimi ilerisi olarak tanımlayabilirim. Keşfettiğimiz dağın arkasında tekrar 
dağlar çıkacak karşımıza yeniden umut etmeye bağlayacağım doruğa ulaşmak için….
 

2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN 
KİTAP VE ŞİİRİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Tek bir kitap veya şiir söylemenin çok zor olduğunu belirtmek isterim… İlla ki cevaplamak 
zorunda isem; belki dram yazılarını, filmlerini sevmem sebebiyle, dönem duygusallıklarımdan 
veya kendimi Avrupalı değil de Doğulu hissetmem sebebiyle olabilir: Khaled Hosseini’in 
“Uçurtma Avcısı” kitabını ve Muzaffer Tayyip Uslu’nun da “Öldükten Sonra” şiirini tavsiye 
ederim.

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

Gelecek umutsuz olmaz. Umutsuzsan gayretin manası yoktur. İçini doldurduğum umudum 
kesinlikle gelecekteki kariyer kaygısı, maddi mertebe, kişisel zenginlik durumuna indirgene-
mez, çünkü yazmak kendi adımıza yapılan ya da karşılık beklenen bir kavram değildir. Daha 
evrensel, büyük sorunları ortadan kaldırmak demektir. Şu an aklıma gelen içini dolduracağım 
umudumu: “Memleket İsterim.” şiiri ile aktarabilirim. 

4)YAZMAK MI, OKUMAK MI?

İlk önce, okumadan hiçbir şey olmaz. Emek çekmeden, gezmeden, görmeden, şahit olmadan, 
tecrübe etmeden bir şeylerin olabileceğini düşünmüyorum. Emeklemeden koşmaya çalışma-
nın sıkıntısı büyük olur diye düşünüyorum.

5)UMUTTAKİ FAVORİ YAZARINIZ KİMDİR?

 Tüm yazarları beğenerek takip etsem de tek isim söylemem gerekirse: Selahaddin Behruz…

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

 Umudunu yitirme, uyanma zamanım geldi, geçiyor bile… Yeni nesilden, insanlar şikâyetçidir 
ya, aslında ne olabileceğini, imkânlar dahilinde neler yapılabileceğini, ne cevherlerin saklıda 
bulunduğunu, “binde bir ihtimalin dahi olsa gelecek adına boş verme, çırpın.” demeyi öğretti 
bana… “Demek, bizim gibi dert edinenler varmış, yalnız değilmişiz.” demeyi öğretti… Umut 
Duvar Fanzini ile yürüdüğümüz ufuktur…

HAMZA LEVENT
UMUT DUVAR FANZİNİ YAZARI

22



1)YAZIYA VERDİĞİNİZ HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

Dışarıda yağmur yağıyor. Yaşım 6. Çok kimse yok dışarıda. Kaldırımda eğilmiş, suda toprağa ulaşmaya çalışan karıncaları 
izliyorum. Bir süre baktıktan sonra, etrafta ağaç dalı aramaya başlıyorum… Minik bir dal parçası bulduktan sonra, 
kaldırımla su arasına dalı koyarak, karıncaların geçmesini sağlamaya çalışıyorum. Her ne kadar başarılı olamasam da bu 
duygu bile bana, "Kalplerine dokunduğum" hissi veriyor.
"Kaleme ve satır satır yazdıklarına and olsun ki"* diyor ayet. Üzerine yemin edilmiş kaleme hizmet ediyor olduğum 
düşüncesinin kalbimde karşılığı, zannediyorum tam olarak bu çocukluk hissimle aynı.  (*Kalem Suresi -1)

2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN KİTAP VE ŞİİRİ ÖĞRENEBİ-
LİR MİYİZ?

Yavuz Bülent Bakiler'e ait "Bilmem ki Nemsin" adlı şiir. Necmettin Şahinler'in kaleminden çıkmış olan "Musa ile Yürümek” 
kitabı tavsiyemdir.

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

 İnsan çocukken büyümeyi, öğrenciyken başarmayı, bir tohumu ekerken meyve almayı, gece olunca sabahı, düştüğünde 
kalkmayı, ağladığı an gülmeyi umut eder. Umut eşittir hayat... Benim için, her dem ‘yeniden dirilmek’ demek. Kısacası içini 
umutla doldurduğum kavram, hayatın ta kendisi…

4)YAZMAK MI, OKUMAK MI?

Yazmak, okumanın ikiz kardeşi diye düşünüyorum. Dolmadan boşalmak mümkün olmadığı gibi okumadan da yazmak 
pek mümkün değil. Bu yüzden, öncelik sırası elbette okumanın.

5)UMUTTAKİ FAVORİ YAZARINIZ KİMDİR?

Anneye sormuşlar, “En çok hangi evladını seversin?” diye.
“Bulunana kadar kaybolanı,
İyileşene kadar hasta olanı,
Ölene kadarda hepsini!” diye cevaplamış.
Kelam öyle kıymetli ki onu dillendiren kalem erbabını, birbirinden ayırt etmek elbette çok zor. Bu sorunun bendeki cevabı 
ise şu şekilde:
Gönlümüzü farklı diyarlarda gezidirirken, Servet Çat, "Muştu”su ile Aişe Ceylan, "Kızıl Saçlı Çocuk"u ile Emine Türkuçar, 
"Efendim" derken Şuara Gülten Yalmaç, "Tomurcuklanırken" Esra Betül Öksüz, "Beklerken" Bir “…” Adam, "Geceye Sorular" 
sorarken Hamza Levent, "Dinlemenin Enstrümanı" ile dinlendirirken Selahattin Behruz, "Kırgın Zaman" deyip zamanı 
onarırken Mahfi, "Kalemin Yaratılış Gayesi”ni anlatırken Sevd’eyla, "Kayıp Aranıyor" diye nida ederken Zişan Altıntaş, 
"Özgürlüğün Tutsaklığı"nı dillendirirken Süveyda, "Bugünün İçindeki Evren" ile Umut, "Çay, Simit ve Peynirle” ruhumuzu 
doyururken Büşra Limoncu, "Kalbin Duyduğu”nu fısıldarken yüreklerimize Şeyma Limoncu…

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

Estağfirullah diyerek başlayayım. 
Üstad Sezai Karakoç’un "Diriliş Muştusu" adlı eserinde: “Birdenbire gelse de yavaş yavaş duyurur kendini. Çoğu kez fark 
edilmez bile, ancak uzun bir süre geçtikten sonra, başlangıçtan itibaren değişimleri inceden inceye kaydeden bir bakış 
fark eder onu." diye nitelendiriyor Muştu'yu. Umut benim için tam olarak böyle bir muştu diyebilirim. “Karanlığa bir ışık da 
sen yak.” düsturuyla yola çıkanların hikâyesi bana göre ve tam olarak: “İçimde yeşeren ümit ışığını güneşe çevirmeme 
vesile.”
Ben teşekkür ederim. Hürmetle…

AİŞE CEYLAN
UMUT DUVAR FANZİNİ YAZARI
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1)YAZIYA VERDİĞİNİZ HİZMETİN HİSSİYATINA EŞDEĞER OLAN HİSSİ NASIL TANIMLARDINIZ?

Yazmak pek de yazarak anlatılabilecek bir şey değil, en azından birkaç kelime yetmez bunu 
anlatmaya. Gezmek gibi bir şey yazmak. Olduğun yerde pek çok yeri gezmek…

2)UMUT OKUYUCULARINA BİR KİTAP VE BİR ŞİİR TAVSİYE EDİN DESEK, İLK AKLINIZA GELEN 
KİTAP VE ŞİİRİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ?

Henüz okumam gereken onca kitap varken en azından okuduklarım arasından tavsiye ettiğim 
bir kitap söyleyecek olursam “Şeker Portakalı” derim. Necip Fazıl Kısakürek’ten de “Zindandan 
Mehmed'e Mektup” şiiri.

3)İÇİNİ UMUTLA DOLDURDUĞUNUZ KAVRAMLAR VAR MIDIR? BUNLAR NELERDİR?

Umudun dolduğu tek kavram geliyor aklıma: Yuva… İnsan çatısı olmadan sığdıramıyor umudu 
uçsuz bucaksız diyarlara.

4)YAZMAK MI, OKUMAK MI?

konuşamadığım yazmak, yazamadığım da okumak. Sanırım tam da bu…

5)UMUTTAKİ FAVORİ YAZARINIZ KİMDİR?

Tüm yazarlarımız diyorum.

6)UMUDA BÜYÜK KATKILARI OLAN SİZLERE UMUT NE KATTI?

Konuşamadığım zamanlar neye sustuğumu duyurabilmenin en anlamlı yolu umut… Ne 
kattığını yazdığım her denemede okuyorsunuz zaten.

24



W
W

W
.U

M
U

D
U

N
U

ZO
LS

U
N

.C
O

M

Umut Duvar Fanzini’inde görevim umut benim. Bir yıldır bütün okur ve 
yazarlarıma en çok ben minnettarım. Bu süre zarfında ilgi ve meraklarınız 
hepimize çok iyi geldi. Her birinizin sağladığı katkılar, fanzinin okunmasına 
ve yazılmasına vesile olan küçük de olsa bir çabanız için diyorum ki: İYİ Kİ 
VARSINIZ.
Bir harfinizle bile dokunduğunuz kelamlarınız, nice gönüller fethetti, bilin 
isterim. O halde, hayırlı olsun 1. Yılımız ve yeniden bizimle olacak kalemleri-
niz.
İlk olarak bu işin tasarım kısmıyla büyük katkıları olan fanzinin imtiyaz 
sahibi kıymetli Semih Altıntaş ve ekibi Altıntaş Creative-Yazılım’a, yine 
fanzinin Genel Yayın Yönetmeni kıymetli Büşra Limoncu’ya, fanzinin editö-
rü kıymetli Şeyma Limoncu’ya umudun doğuşundaki emekleri için sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum.
Değerli ve büyük yürekleriyle bize yolun en başından beri eşlik eden, 
kalemlerimiz, Hamza Levent, Selahaddin Behruz, Zişan Altıntaş, Sevd’ey-
la’ya da umutça teşekkürler.
Yazar kadromuzda haftalık yazı yayınlama kısmında yer alan elimiz, 
ayağımız, hatta kalbimiz olan;  Bir “…” Adam, Servet Çat, Emine Türkuçar, 
Esra Betül Öksüz, Aişe Ceylan ve Huriye Karabulut’a büyük özen ve titizlik-
leri için sonsuz teşekkür ediyorum.
Ayrıca yazılarını bizimle paylaşan ve umuttan güzel yüreklerini esirgeme-
yen, Fatma Derinsu, Beyza Çavuşlar, Hüseyin Emir Çavuşlar, Fatma Nur 
Canoğlu, Şuara Gülten Yalmaç, Zehra, Hümeyra, Kenz-i Mahfi, Nilay Şirin, 
Mustafa Rüzgar, Fatma Nur Çakı, Zamani, Miyase Kurçeren, Hande Şahin, 
Baran, Servet Çiftçi, Bağdatkafe Ruhu, Aliye Nur Özkan’a umutları için çok 
teşekkür ederiz.
Siz kıymetli okurları için yazmayı düstur edinen ve fanzinimize yazı isteği-
mizi kırmayan yazarlar Bilal Sami Gökdemir, Vahit Taha Kurutlu, Tolga 
Akpınar’a ve tabii ki sanata yüreğini adamış Tuğba Gülyeşil’e şükranlarımı 
sunuyorum. 
Unutmadan, tüm umut sahipleri için benim de kitap ve şiir tavsiyem elbet-
te var: Nuri Pakdil’in Anneler ve Kudüsler şiirini okumaya, ardından üstadın 
ruhuna en büyük teşekkür için birer Fatiha okumaya siz değerli okurlarımı 
davet ediyorum çünkü, “Ayarlanmadan Kudüs’e boşuna vakit geçirirsin.” 
Kudüs’ü kol saati gibi taşırken de kendinizi bulabilmeniz için Cemil 
Meriç’ten “Bu Ülke”yi okumaya bütün okurlarımı davet ediyorum.
Sevgiler…

UMUT
UMUT DUVAR FANZİNİ UMUDU
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TEŞEKKÜR
EDERİZ

N İ C E  U M U T L U  G Ü N L E R D E  G Ö R Ü Ş M E K  Ü Z E R E  : )

1 YILDIR BİZLERİ YALNIZ BIRAKMADIĞINIZ İÇİN


