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Başlarken...

5. sayımızla siz gönül yoldaşlarımızın 
karşısındayız. Varlığı insana huzur veren, aynı 
yolun yolcusu yoldaş deyip de yoldaşlığa, 
dostluğa engellerden bahsetmemek olmaz. 
Bu sayımıza Serhat Yolasığmazoğlu’nun 
gönüllerimizdeki engeli aşmak için yazdığı 
“Parmaksız Hücre” başlıklı yazımız ile 
başlıyoruz. Şükran Yeşilmen de “Asıl Engel 
Ruhumuzda” deyip yine bam telimize dokundu.
Her şey insan için diyerek çıkılan bu yolda 
“İnsanca Yaşam” diyerek amacımızı bir kez 
daha hatırlattı Yüksel Merve Koparal. “Kadınlar 
insandır biz insanoğlu.” diyen Neşet Ertaş 
gelip geçti bu topraklardan. Kadın, kadın... 
Yeryüzünde “Her Şey Kadın” başlığını attı Esra 
Yeşil yazısına. 
Gidilen iller, dokunulan gönüller, birbirini ilk 
kez gören insanlar derken, projenin ilk günü 
hissedilenler, Damla... Gönüllümüz Sakene 
Bahrami bu hislerini anlattı bizlere. Sevtap 
Gülen Şimşek, Saliha Salih ve Rümeysa 
Taşcı yazılarıyla ayrı ayrı Damla Gönüllülük 
Hareketi’ne edebi manâda yaklaştlar, 
yüreklerinden dökülenlerini bizlerle paylaştılar. 
“Şeb-i Arus” başlığıyla Mevlâna, dedi Hatice 
Tokcan. Damladan uzandı bu sefer aşk 
Konya’ya. Halenur Torun “Damla’dan Aşka” dedi 
sizler için. 
Şiir demeden olmaz, yüreğe kelimeler şiirlerle 
de dokunur. Yüreğinize dokunmak için 
yazdılar. “İnsan Hakları ve Demokrasi” Elif Önel 
tarafından kaleme alınırken, dost dost diye 
nicesine yandırıyor bizi Rukiye Kale.
Son olarak yerli malının önemine vurgu yapan 
Emine Aslan’ın “Bizim Olan” dediği yazısı bizim 
olanın, bizden olanın değerleriyle karşılayacak 
bizi.
“Sizden Gelenler”, bizim yüreğimizden kopanlar 
diyerek yola çıktığımız bu dergimizde pek çok 
noktaya değinmeye çalıştık. İyilik paylaştıkça 
çoğalır. Siz dedik biz dedik bir bütün olduk. 
Özneleri ayırmadan, umut ışığımız sönmeden, 
iyilik ateşi içimizde hep yandığı sürece, gelecek 
sayımızda tekrar birlikte olmak arzusu ve 
duasıyla...
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	 Toplumda	 zamanla	 farklı	 yaklaşımlarla	 karşı	
karşıya	gelmekteyiz.	Önceki	toplumlara	baktığınızda	
bir	 günah	 tortusuydu	 gerçi	 bu	 hala	 toplumumuzda	
var.	Çocuk	engelli	doğduysa	 ilk	önce	anne	babaya	
sen	 ne	 günah	 işledin	 de	 böyle	 doğdu,	 ya	 da	 bir	
kişi	 sonradan	 engelli	 kaldıysa	 ne	 günah	 işledin	 de	
bu	 bunu	 yaşıyorsun	 denirdi.	 Halbuki	 biz	 bir	 insana	
neden	 sarışın	 doğdun	 demiyoruz.	 İnsanlar	 zaten	
yaradılış	gereği	birbirinden	farklıdır.	Bizim	istediğimiz	
engelliliğin	 soft	 halde	 ele	 alınmasıdır.	 Biz	 engelli	 bir	
şekilde	hayatımızı	sürdürmek	zorundayız	bunun	için	
de	topluma	“eşit”	imkanlar	tanınması	gerekiyor.
	 Hiçbir	 suçumuz	 olmadığı	 halde	 evlerinde	
“parmaksız”	hücrelerde	yaşayan	insanlarız.	Özgürlük	
konusunda	 kısıtlamalarımız	 var.	 Yürüyemeyen	
birisinde	merdiven	çıkmasını	bekleyemezsiniz,	görme	
engelli	birisinin	yer	işaretleri	olmadan	yolda	yürümesini	
bekleyemezsiniz,	 işitme	 engelli	 birisinin	 işaret	 dili	
tercümanı	olmayan	bir	kurumda	 işlerini	halletmesini	
bekleyemezsiniz,	 “anlayışsız”	 bir	 toplumda	 zihinsel	
engelli	 birinin	 rahatça	 yaşamasını	 bekleyemezsiniz.	
Engellilik	yeni	bir	kavram	değil.	Dünya	var	olduğundan	
beri	 var	 ve	 var	 olacak.	 Dünyaya	 baktığımız	 zaman	
1.	ve	2.	Dünya	savaşından	sonra	engellilikle	 ilgili	bir	
olgu	ortaya	çıkıyor.	Özellikle	şimdi,	Hollanda,	Isveç’te	
insanlar	savaşta	ölüyor.	Hayatta	kalan	kadın,	çocuk	
ve	“gaziler”	yeni	engelli	 insanlarla	yeniden	bir	devlet	
kurulacak	 yeniden	 yaşam	 kurulacak	 .	 Ve	 böylelikle	
“herkese”	 göre	 bir	 yaşam	 kuruluyor.	 Bu	 konudaki	
çalışmalar	bir	zorunluluk	halini	almış.	Hayatta	yeniden	
inşa	 edilirken	 onlar	 da	 göz	 önünde	 tutuluyor.	 Bir	
binaya	görme,	duyma,	yürüme	vb.	engelli	biri	girebilir	
diyebileceğimiz	 yerler	 imar	 edilmiştir.	 Kız	 zaten	
hayatta	 standartlar	 öyle	 değil	 midir?	 Niye	 girişteki	

kapının	 uzunluğu	 1.40	 cm	 değil	 de	 ortalama	 2.10	
dur?
1991	 yılında	 BM	 engelliler	 bildirgesi	 yayımlıyor.	
Tüm	 dünya	 ülkeleri	 onların	 da	 diğer	 insanlarla	
eşit	 yaşamasını	 sağlayacağız	 diye	 imza	 attılar.	 3	
Aralık	 dünya	 engelliler	 günü	 buradan	 gelmektedir.	
Enteresan	bir	anekdot	vereceğim.	1984	yılında	çok	
balıkları	 bildirgesi	 yayımlanıyor.	 Trajik	 bir	 komedidir	
biz	 çok	 balıklarından	 sonra	 düşünülen	 bir	 kesimiz.	
Bize	 sunulan	 hayatta	 siz	 biraz	 bekleyin	 bizim	 farklı	
aciliyetlerimiz	var	deniyor,	bizi	en	çok	üzen	nokta	bu.
	 Yüksek	 mevkide	 bir	 ağabeyim	 dedi	 ki;	 ya	
başkan	 bu	 engelliler	 neden	 sürekli	 maddi	 ihtiyaç	
içerisinde	 oluyor?	 İyi	 de	 sen	 okutmadığın,	 meslek	
vermediğin,	 bir	 insandan	 nasıl	 maddiyatının	 iyi	
olmasını	beklersin	ki?	
	 Toplumda	 beraber	 yaşanır	 tek	 başına	
yaşanmaz.	Eğer	sen	mimarinle,	engellilere	bakış	açınla	
buraya	 giremezsin	 dersen	 ben	 de	 girmeyeceğim,	
ne	 zaman	 sağlam	 insanlar	 da	 hak	 savunusu	
yaparlarsa	 bu	 engeller	 çözülecektir.	 Biz	 200	 yılında	
Kastamonu’da	 derneğimizi	 kurduk.	 	 Kastamonu	
da	 tek	 bir	 rampa	 dahi	 yoktu	 ve	 dışarda	 gezen	 bir	
iki	 engelli	 vardı.	 Gerekli	 düzenlemeler	 sağlandıktan	
sonra	insanlarımız	parmaksız	hücrelerinden	çıkmaya	
başladı.	 	 Belediye	 başkanımızın	 tepkisi	 şu	 oldu;	
Kastamonu›da	bu	kadar	engelli	var	mıydı?
	 Siyahilerin	Amerika’da	özgürlük	mücadelesi	
vardı	 bilirsiniz.	 Siyahiler	 de	 yaşamın	 içinde	 eşit	
yaşamak	 istiyorlardı.	 Kendi	 tercihleri	 olmayan	 bir	
şeyin	 yıllarca	 mücadelesini	 verdiler.	 Ve	 nihayetinde	
onlar	 da	 eşit	 hakka	 sahip	 oldu,	 hatta	 onlardan	 bir	
Amerika	başbakanı	bile	oldu.	Bizim	mücadelemiz	de	
bu.

Parmaksız Hücre - Serhat Yolasığmazoğlu
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Bu	yüzden	parmaksız	hücre	tabirini	kullanıyorum.	
Evet,	 bu	 konuda	 çeşitli	 çalışmalar	 var	 ama	 bu	
bizler	için	katiyen	yeterli	olmuyor.
Her	insan	engelli	adayıdır.	Benim	trafik	kazasıyla	
sonradan	sakat	kalmam	gibi.	Bu	bir	tercih	değil	
ama	yasamak	zorundayız.		Biz	okuyabiliyor,	eğitim	
alıp	meslek	hayatına	atılabiliyoruz.	Hiç	kimsenin	
sırtında	yük	olmak	istemiyoruz.	Kimse	ailesinden	
akrabasından	 geçinmek	 istemez,	 yardım	 eliyle	
geçinmek	 istemez,	 kimse	 yaşamını	 yaşamak	
için	 başkanlarına	 minnet	 etmek	 istemez.	 Bizler	
de	bunu	istiyor,	neden	insanlar	bana	ömür	boyu	
baksınlar	diye	düşünüyor.

Artık	çizgi	filmlerin	bile	içinde	engelli	karakteri	var	
yani	yeni	nesil	bizlerin	de	normal	olduğunu	kabul	
ediyor.	 Daha	 evvelki	 nesillerde	 bu	 neydi	 biliyor	
musunuz?	Filmlerde	bir	insan	bir	hata	yapar	tak	
kör	olurdu.

Engelli	 arkadaşlarımıza	 tavsiyem	 hayat	 devam	
ediyor	ve	biz	azimle	devam	etmek	durumundayız.	
Fırsat	 verildiğinde	 insanların	 yapabileceği	
şeyleri	 yapabiliyoruz.	 Bazen	 bizim	 bu	 fırsatları	
sağlamamız	 gerekebiliyor.	 Bizim	 burada	 engelli	
olup	uçak	yapamaya	çalışan	arkadaşımız	var.	Ki	
normal	haliyle	buna	azmetmeyen	insanlarımız	da	
var.	Başarı	için	engel	engel,	değildir.

Dışarıda	bizi	gördüğünüzde	bize	çok	farklıymışız	
gibi	bakmanızı	acımanızı	 istemiyoruz.	Toplumun	
artık	nasıl	 kısa,	uzun,	 zayıf,	 şişman	 insan	varsa	
engelli	 insan	 insan	 da	 olabileceğini	 bizim	 de	
birçok	 şeyi	 onlar	 gibi	 başarabileceğimizi	 fark	
etmeleri	 gerekiyor.	 Bacak	 protezleri	 sürekli	
takıldığında	 yaralar	 meydana	 getirir.	 	 Bunu	
önlemek	 için	 belli	 süreyle	 takmamak	 gerekiyor.	
Bacak	 protezlerini	 takmayıp	 değnekle	 dışarda	
dolaşan	bir	arkadaşım	bir	çiftin	kendisini	acındırıcı	
bakışlarla	 bakıp	 vah’lamasını	 görünce	 yanlarına	
gidip	 sebebini	 sormuş.	 Onlar	 bacağına	 bakıp	
bir	 şey	 diyemeyince	 bacağına	 bakıp;	 aaaaa 
bugün	bacaklarımı	evde	unuttum	diyip	işi	şakaya	
vurmuş.	Verilmek	istenen	mesaj	çok	güzel	değil	
mi?

Biz	 bile	 kendi	 aramızda	 engelimizle	 şakalaşıp 
gülüyorsak	sizin	de	bunu	artık	aşmanız	gerekiyor.	
Farklı	 değiliz	 toplumun	 bir	 parçasıyız	 bizi	
gördüğünüzde	acıyıp	bakmaktansa	selam	verin	
daha	mutlu	oluruz.
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	 Ve	 bu	 bir	 gerçektir	 ki	 en	 güzel	 şeyler	 konuşmadan,	 duymadan,	
gözün	kapalıyken	hissedilir.	Gülümsemek	gibi,	sarılmak	gibi,	sevmek	gibi,	
dua	etmek	gibi	ve	en	güzeli	de	kulun	rabbine	hiçbir	engel	olmadan	en	yakın	
olup	secdeye	gitmesi	gibi...	
	 Güzel	 bakamayan	 bir	 göz,	 güzel	 konuşamayan	 bir	 dil,	 güzel	
hissedemeyen	bir	ten,	güzel	duymasını	bilmeyen	bir	kulak,		sarılmayı	çocuk	
olup	koşmayı	bilmeyen	bir	beden	ruhun	ve	bedenin	en	büyük	engelidir.	Asıl	
engel	 bedenimizde	 değil	 ruhumuzda	 olan	 “kelepçeler”dir.	 O	 kelepçelerin 
kırılması	ümidiyle…

Asıl Engel Ruhumuzda - Şükran Yeşilmen
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Birleşmiş	Milletler	 Genel	 Kurulu	 10	 Aralık	 1948’de	
İnsan	Hakları	 Evrensel	Bildirisi’ni	 kabul	 etmiştir.	Bu	
resmi	olarak	alınan	kayıtların	ve	kararların	oluşturmuş	
olduğu	bir	şeydir.	Ben	ise	İnsan	Hakları	ve	Demokrasi	
ile	ilgili	çok	farklı	bir	çerçeveden	yaklaşmak	istiyorum.	
Belki	de	hiç	bu	açıdan	düşünmedik	belki	de	düşündük	
kim	bilir…	O	 zaman	 küçük	bir	 soru	 ile	 başlayalım.	
Peki	ya	hiç	düşündük	mü	aslında	 insanların	hakları	
ne	zamandan	itibaren	başlıyor	diye?	Peki	haklarının	
başladığı	noktada	ne	kadar	demokratik	olarak	kararlar	
verdik,	karar	verirken	veya	karar	vermezken	bunları	
hiç	düşündük	mü?	İşte	tam	da	bu	noktada	bunları 
düşünürken	 resmi	verilerden	sıyrılıp	varoluşumuzun	
oluştuğu	 yere	 gitmemiz	 gerektiğini	 düşünmeye	
başladım.	 Evet	 yanlış	 okumadınız	 varoluşumuzun	
başladığı	 noktaya	 gitmeliyiz.	 Annemizin	 karnındaki	
o	anlara…	Daha	küçük	bir	damla	 iken	başladı	tüm	
insanlık	haklarımız.	Yaşama	hakkımız,	hatta	anne	ve	
babalarımızın	bizlere	yaşatma	hakkı	ki	bu	da	bizim	
yaşama	 hakkımızı	 beraberinde	 getiren	 en	 önemli	
noktalardan	belki	de.	Daha	da
öncesine	 gitmek	 gerekirse	 de	 aslında	 ruhlarımızın	
yaratılmaya	 başladığı	 zamana	 yani	 “Kalu	 Bela”ya	
gitmek	gerekir…	Allah	bir	 insanın	ruhunu	yarattıysa	
onun	 dünyaya	 gelme	 hakkı	 da	 o	 gün	 doğmuş	
olmuyor	mu	sizce	de?	Ruhu	yaratılmayanın	dünyaya	
gelme	hakkı	elbette	ki	olmaz	fakat	ruhunun	yaratıldığı	
bir	 insanın	 da	 dünyaya	 gelme	 hakkı	 da	 elinden	

alınmamalıdır.	 Özellikle	 de	 küçücük	 bir	 bebeğin	
bedensel,	zihinsel	engeli	olduğu	için	veya	her	hangi	
başka	 bir	 nedenden	 dolayı	 dünyaya	 gelmesini	
istememek	de	insanlık	haklarına	aykırı	değil	mi	sizce	
de?	 Sonuç	 olarak	 doğma	 hakkı	 elinden	 alınmış	
olmuyor	 mu?	 Belki	 o	 da	 çok	 güzel	 şeylere	 imza	
atacak,	 belki	 bir	 deha,	 bir	 dahi,	 kim	 bilir	 belki	 de	
dünyaya	 güzelliklerin	 gelmesinde	 pek	 çok	 katkısı	
olacak…	 Eğer	 o	 bebeğin	 dünyaya	 gelme	 hakkını	
elinden	 alırsak	 demokrasiden	 nasıl	 bahsedebiliriz	
ki?	Bir	insanın	tüm	hakları	diğer	bir	insanın	haklarının	
yani	özgürlüğünün	kısıtlandığı	noktada	bitmiyor	mu?	
Durum	 böyle	 iken	 o	 bebeğin	 elinden	 özgürlüğünü	
almış	 olmuyor	 muyuz?	 İnsanlık	 haklarımız	 nereye	
gitti,	demokrasi	nereye	gitti	öyleyse?	En	önemli	olan	
yaşama	hakkımız	elimizden	alınmış	olmuyor	mu?
Bir	başka	konuya	değinmek	gerekirse	de	daha	da	
geriye	giderek	dünyanın	oluştuğu,	insanların	yaratıldığı	
noktadır.	Dünya	kuruldu	kurulalı	insana	insan	yapan	
değerlerinin,	 insan	 haklarının	 saygısı	 her	 çağda	
zamana	 da	 uygun	 olarak	 her	 daim	 gösterilmiştir.	
Fakat	 kullara	 kulluk	 etmek,	 köle	 hayatı	 yaşamak,	
işkencelere	maruz	kalmak	gibi	olayların	çıkması	ile	de	
insanların	haklarını	korumak	ve	yüceltmek	için	bildiri	
yazılmıştır.	Bu	bildiride	ise	aslında	insanlarının	yaratılış	
gayesi	ve	insan	gibi	yaşamak	yazılmış	da	diyebiliriz.	
Aslında	 olması	 gereken	 şeylerin	 giderek	 kötü	 bir	
durum	 haline	 gelmesi	 ile	 insan	 haklarını	 korumak	

İnsanca Yaşam- Yüksel Merve Koparal 
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için	yazılmıştır.	Bütün	insanların	hür	ve	eşit	doğması,	
vicdan	sahibi	ve	kardeşçe	yaşaması,	 ırk,	 renk,	cins,	
din,	dil,	gibi	ayrımlar	gözetmeksizin	yaşamak,	özgür	
bir	şekilde	karar	vermek	ve	can	güvenliğinin	de	olduğu	
bir	dünyada	yaşamasını	ön	planda	tutmaktadır.	Kimse	
kimseden	üstün	değil,	herkes	yasalar	önünde	eşittir.
İster	 resmi	 evrensel	 beyannameye	 uyulsun	 isterse	
de	 yazılı	 olmayan	 kanunlara	 uyulsun	 insan	 hak	 ve	
hürriyetlerini	 gözeterek	 demokrasinin	 gereklerini	
yerine	 getirerek	 yaşantısını	 sürdürürse	 sonuçta	

dünya	yaşanılabilen	dünya	terörün,	mutsuzluğun,	
kötülüklerin	olmadığı	bir	dünya	meydana	gelir.	Esas	
sebep	 ise	 insanların	 dünyada	mutlu,	 huzurlu	 ve	
bir	arada	bulunmasıdır.	Bunu	tek	sebebi	de	insan	
hak	 ve	 hürriyetlerinin	 gözetilmesidir.	 Ne	 zaman	
insanların	 birbirlerine	 karşı	 hak	 ve	 hürriyetlerine	
tecavüzler	 başladı	 haksızlığın	 ürünü	olarak	 terör,	
kaos,	hırs	ortaya	çıkmış;	insanlar	birbirlerine	terör	
estirmiş,	birbirlerinin	hak	ve	hürriyetlerini	göz	dikmiş,	
topraklarına	 göz	 dikmiş,	 egolarını	 tatmin	 etmek	
için	her	türlü	yola	başvurarak,	kendince	sebeplere	
dayandırarak	 dünya	 yaşanılmaz	 halden	 çıkmış,	
insan	insanlığından	çıkmış,	dünya	yaşanmaz	hale	
gelmiş,	haklı	değil	güçlü	haklı	hale	düşmüş,	dünya	
da	insanın	yaşama	gayesinden	yolu	sapmış	işte	o	
zaman	da	tüm	kötülüklerin	sebebi	insan	haklarının	
gasp	edilmesiyle	başlamıştır.	Bu	yüzden	de	kendi	
hak	 ve	 özgürlüklerimizi	 bilmeli	 ona	 göre	 hareket	
etmeliyiz.	 Kimseyi	 kırmadan,	 üzmeden,	 hakkını	
yemeden,	 insanlık	 sınırlarımızdan	 çıkmadan	
hareket	 etmeliyiz.	 Bir	 insan	 olarak	 önce	 kendi	

haklarımızı	 bilmeliyiz	 daha	 sonra	 da	 başkalarının	
haklarını	 düşünmeliyiz.	 Asıl	 işte	 o	 zaman	 kendimize	
saygımız,	 topluma	 saygımız	 arttıkça	 ve	 arttırdıkça	
dünya	o	zaman	yaşanılan	bir	gezegen	olmaktan	çıkıp	
cennete	dönüşür…
İki	cennet	vardır;	birincisi	dünya	cenneti,	ikincisi	de	asıl	
cennet.	İkisinin	de	ortak	paydası	dünyada	demokratik	
bir	şekilde	hak	ve	hürriyetlerin	teminiyle	mümkündür.
İnsanca	mutlu,	huzurlu	ve	iyilikle	kalın…
Selam	ve	dua	ile…
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 Kadın	 hakları	 kavramının	 açık	 ifadesi	
kadınların	erkeklerle	eşit	olarak	sosyo-ekonomik,	
siyasi	ve	yasal	hakların	tamamına	sahip	olmasıdır.	
Temel	 insan	 haklarına	 sahip	 olma	 konusunda	
günümüzde	 önemli	 kazanımlar	 elde	 edilse	 de	
halen	 kadın	 haklarının	 kullanımı	 önünde önemli 
engeller	 bulunmaktadır.	 “Elinin	 hamuruyla	 erkek	
işine	karışma”	diye	başlayan	sözlerin	günümüzde	
iş	ve	çalışma	hayatında	kadınlara	yönelik	negatif	
ayrımcılığını	 devam	 ettirmektedir.	 Oysa	 kadın	
Bodrum’da	 ilk	 otobüs	 şoförü, İzmir’de	 oto	
tamircisi,	 bağda	bahçede	 tarla	 işçisi,	 evinde	 ev	
hanımı,	 çocuğuna	 donanımlı	 bir	 anne,	 ülkesine 
idealist	 bir	 siyasetçi	 mahallesine	 terzi,	 semtine	
kuaför	ve	hatta	vatanına	askerdir.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Günümüzde	 kadınlarımızın	 haklarının	
yerine	 yeterince	 gelmediği	 hatta	 horgörüldüğü,	
fiziksel	 şiddete	 maruz	 bırakıldığı,	 taciz	 edildiği,	
yaşama	hakkının	elinden	alındığı	ve	çocuk	yaşta	
evlendirildiği	 gibi	 birçok	 örneklerini	 görüyor	
ve	 duyuyoruz.	 Elde	 edilen	 istatiksel	 veriler	
sonucunda;	 2002-2015	 yılları	 arasında	 5406	
kadın	 cinayete	 kurban	 gitti.	 Ülkemizde	 yaşayan	
her	 İki	 kadından	biri	 fiziksel	 veya	 cinsel	 şiddete 
maruz	 kalıyor.	Okuma	yazma	bilmeyen	her	beş	
kişiden	 dördü	 kadın,	 1381	 belediye	 başkanın	
sadece	 %29’u	 kadın,	 devletimizde	 sadece	 bir	
müsteşar	üç	müsteşar	yardımcısı	ve	bir	vali	kadın	
vardır.
	 Kadınlar	 açıkça	 cinsiyetleri	 nedeniyle	
ayrımcılığa	uğruyor,	eğitim	olanaklarından	yoksun	
bırakılıyor,	erken	yaşta	evlendiriliyor,	aileiçi	cinsel	
ve	fiziki	şiddete	maruz	kalıyor.	
	 Atatürk	diyor	ki;	“Şuna	 inanmak	lazımdır	
ki;	dünya	yüzeyinde	gördüğümüz	her	şey	kadının	
eseridir.”

Yeryüzünde Her Şey Kadın - Esra YEŞİL
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	 Bazen	 hiç	 beklemediğimiz	 bir	 anda	
karşımıza	 öyle	 güzel	 bir	 şey	 çıkar	 ki	 bütün	 hayatını	
değiştirir.	 Ağlamak	 acı	 çekmek	 varsa	 hayatta,	
gülmek	 eğlenmek	 te	 var.	 Ufacık	 şeylerle	 birbirini	
mutlu	eden	ve	yüzünü	güldüren	insanlarda	var.	Kötü	
insanların	 olduğunu	 gördüğümüz	 kirlenmiş	 hayatta,	
güzelliklerin,	doğanın,	sevginin,	birlik	ve	beraberliğin	
olduğu	 bunlarla	 beraber	 kalpleri	 tertemiz	 insanların	
da	 olduğunu	 görürüz.	 Çok	 sıkılırsın	 bazen,	 hiçbir	
şeyin	 yolunda	 olmadığını	 düşünürsün	 ve	 kalbinin	
bir	 kenarında	 bir	 türlü	 atamadığın	 bir	 yalnızlık	 hissi	
olur.		Aslında	güzel	şeyler	yaparak	yalnızca	insanları	
mutlu	etmekle	kalmayıp	kendi	 kalbindeki	o	 yalnızlık	
hissinin	ilacını	da	bulmuş	olursun.	Tıpkı	hazreti	Musa	
(a.s)	 yanlışlıkla	 bir	 insanı	 öldürdükten	 sonra	Allah’ın	
emriyle	çöle	doğru	kaçar,	ama	içindeki	suçluluk	hissi	
ve	ızdırap	olur	ve	o	ızdırabı	yatıştırmak	kalbine	sükûn	
bulabilmek	 için,	 kalbinin	 	 iyilik	 yapma	 	 hissiyatı	 ile	
dolduğu	gibi.
	 Bende	 o	 ilaca	 ihtiyaç	 duyuyordum.	 Damla	
hakkında	 duyduğum	 anda	 gözlerim	 kocaman	
kocaman	 açılıverdi	 sevgiden.	Hani	 beklenmedik	 bir	
anda	bir	sürprizle	karşı	karşıya	kalırsın	ya,	bana	da	
çok	güzel	bir	sürpriz	oldu	damla.	İçimde	çocuksu	bir	
mutluluk	 ve	 heyecanla	 geçireceğim	 o	 güzel	 haftayı	
hayal	ettim	hep.	Farklı	şehirlerden	melek	yüzlü	altın	
kalpli	 damlalar	 damlamıştı	 çiniler	 şehri	 Kütahya’ya.	
Hepimizin	 kalpleri	 hızlı	 hızlı	 atıyor,	 gözlerimizden	

sevgi	 fışkırıyordu	 adeta.	 Daha	 tanıştığımız	 ilk 
günden	 hepsinin	 içindeki	 güzelliklerini	 yüzende	
görebiliyordum,	 öyle	 içten	 ve	 samimi	 gelmişlerdi	 ki	
bana.	
	 Heyecanla	 ilk	 günü	 bekliyorduk	 hepimiz.	
Çok	 heyecandan	 olsa	 gerek	 hiç	 uyuyamamıştım	 o	
gece.	 Sabah	 namazından	 sonra	 doğayı	 dinleyerek	
başladık	 güne,	 kuşların	 cıvıltısı,	 rüzgârın	 eserek	
ağaç	 yapraklarına	 çarpma	 sırasında	 çıkardığı	
ses,	 horozların	 ötüşleriyle	 beraber	 doğada	
rahatlatıcı	 bir	 melodi	 oluşturuyor,	 ruhumuza	 sükûn	
veriyordu.	 Tanışma	 gecesinde	 proje	 yöneticisinin	
söylediği	 “damla	 anlatılmaz	 yaşanır.”	 sözünü	 pek	
anlayamasam	 da	 ne	 demek	 istediğini,	 daha	 ilk	
sabahtan	 fark	 etmeye	 başlamıştım	 anlamının	 ne	
olduğunu.	 Karıncalar,	 kuşlar,	 hayvanlar,	 insanlar,	
doğa	her	şeyi	 tam	anlamıyla	 içine	alıyordu	küçücük	
bir	 damla.	 Görme	 engelli	 olan	 kardeşlerimizin	
duygularını	 neler	 hissettiklerini	 anlayabilmek	 için	
bildiğimiz	 bir	 yolda	 yürüyerek	 anlamaya	 çalıştık,	
daha	ilk	günden	gözlerim	dolu	doluydu.	Allah	her	bir	
kuluna	öyle	büyük	nimetler	vermiş	ki	yaşarken	pekte	
farkına	 varmadığımız.	 Bazen	 küçücük	 bir	 meseleyi	
büyütüp	 olay	 çıkarırken	 o	 anı	 yaşadıktan	 sonra	
bir	 irkiliyor	 ve	 farkına	 varıyor	 ne	 kadar	 mükemmel	
yaratıldığının	ve	nimetlerin,	şükretmeyi	öğreniyorsun.	
Biz	gençlerin	farkında	olmayıp	eskiden	gelen	gelenek	
ve	göreneklerimizi	maalesef	ki	 yitirmekte	olup	hatta	

Katre-i Derya - Sakene BAHRAMİ
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bazılarının	 da	 yok	 olup	 gittiğinin	 farkında	 değiliz.	
Eskiden	selam	verip	hasbi	hal	etmek	birbirine	destek	
çıkmak	 günümüzde	 farklı	 anlaşılmaya	 insanlar	
birbirine	karşı	güvensizleşmeye	başladı.	
	 Çocuklar	 masumiyeti	 simgeliyor	 ve	 daima	
sevgi	 ve	 mutluluk	 kaynağı	 olup	 bunu	 bizlere	
daha	 masumiyetin	 güvenin	 yaşadığını	 fısıldıyor,	
büyüklerimize	baktığımızda	onların	ne	kadar	tecrübeli	
olduğu	ve	hayatta	ne	olursa	olsun	hep	bir	mücadele	
içinde	olup	etrafımızdakilere	güzel	şeyler	yapıp	kendin	
ve	toplum	için	yararlı	birer	bireyler	olmamız	gerektiğini	
öğretiyor.	Kısa	bir	süre	olsa	da	çok	güzel	şeyler	yaptık.	
Bu	süreç	içinde	sevgi	ve	saygıyı,	şükretmeyi,	sabrı	ve	
hayatta	her	ne	kadar	sıkıntı	veya	üzüntülerimiz	olursa	
olsun	onlara	karşı	gülerek	geçmeyi	öğrendik	Mevlana	
hazretlerinin	“sanma	ki	dert	sadece	sende	var,	şunu	
bil	ki	sendeki	derdi	nimet	sayanlar	da	var.”	dediği	gibi.
	 “Bazen	çok	büyük	bir	insan	olmak	gerekmiyor,	
sadece	 insan	ol	 yeterli.”	diyor	büyüklerimiz.	Önemli	
olan	 insanların	 seni	 nasıl	 görünmek	 istediği	 değil	
asıl	 senin	 nasıl	 görünmek	 istediğin.	 Bazen	 yolda	
bir	 çöp	 gördüğümüzde	 ister	 toplumdan	 etkisi	 ya	
utanma	ister	içimizden	gelen	bir	inat	o	çöpü	almamızı	
engelleyebiliyor,	bir	yandan	kalbin	“al”	diye	fısıldarken	
bir	 yandan	 da	 almama	 fikri	 oluyor	 kafanda	 ve	 bu	
almamıza	engel	oluyor.	Damla	o	çöpü	gururla	
alıp	atmayı	öğretti	bize.
			 “Taş	 düştüğü	 yerde	 çatlar.”	 atasözü	
hep	 düşündürürdü	 beni.	 Şehit	 ailesine	
gittiğimde,	daha	çocuklarının	şehit	düştüğüne	
çok	 fazla	 olmamış	 olsa	 da	 kalbindeki	 acıyı	
yüzende	 tebessümle	 gizleyerek	 karşıladı	
bizi.	 Acıyı	 yaşayan	 bilir	 sadece,	 gözyaşlarını	
tebessümle	 gizlemiş,	 acılarını	 boğazlarına	
düğümlemişti	 adeta.	 Onları	 görünce	
atalarımızın	 soyladığı	 o	 süzün	 anlamı	 apaçık	
ortadaydı.	 Kalbindeki	 acıyı	 yüzündeki	 o	
tebessümle	 gizlemeye	 çalışırken	 kullandığı	
su	cümle	hepimizin	kabini	yaralamıştı		“vatan	
için	bir	değil	on	oğlum	bile	olsa	feda	olsun	ah	
demem.	“

	 Kalbimiz	yaralı	yaralı	ayrılıyor	dışarıya	
çıktığımızda	 ise	 bir	 gülümseme	 alıyordu,	
insanlara	 karşı	 gülümsemeyi	 ihmal	
etmiyorduk	 hiç.	 Hani	 bazen	 her	 şeyin	
olur	 para,	 mal,	 mülk	 her	 şey	 ama	 hep	
bir	 üzüntü	 hissedersin	 ya.	 O	 anda	 sana	
onlarca	insan	gülümsüyor	ve	için	bir	anda	
ferahlıyor.	 Hazreti	 peygamber	 efendimizin	
söylediği	 “insanlara	 karşı	 gülümsemek	
bir	 sadakadır.”	 Hadisinden	 yola	 çıkarak	
bunu	 insanlara	 yaşatıyorduk.	 İşten	 çok	
yorulmuş	işçilerle,	sokak	kenarında	oturan	
yaşlı	 amcalarla,	 oradan	 oraya	 koşuşan	
çocuklarla	dolu	olsa	da	sokak	bir	sessizlik	
hüküm	sürüyordu	her	yere.	Damlalar	elinde	
küçük	 hediyelerle	 sokağın	 her	 tarafına	
yayılmaya	başladık.	Sokakta	bir	canlanma	

ve	 hareketlilik	 başlamış,	 o	 sessizlik	 yerini	 bir	 şenlik	
alıvermişti.	 Çocuklara	 balonlar,	 yaşlı	 amcalar	 ve	
işçilere	şapka	ile	beraber	bir	gülümseme	ile	kalplerine	
damlamıştık	 ve	 sokaktaki	 yüzler	 sevgi	 ve	 mutluluk	
dolu	bakıyordu.		
	 Sevgi	evi,	huzur	evi	ve	hasta	ziyaretlerimiz	de	
oldu.	 Her	 yeni	 ziyaretimizde	 hem	 kalplerimiz	 parça	
parça	 oluyor,	 hem	 yeniden	 doğmuş	 gibi	 bir	 huzur	
oluyor	içimizde.	Hep	halı	hatır	sorup	konuşuyor	hem	
onlarla	beraber	çocuklar	gibi	eyleniyorduk.	Yaptığımız	
bizim	ya	da	dışardan	bakan	birisi	için	çok	büyük	bir	şey	
olmasa	da	karşı	taraf	için	çok	büyük	bir	hediyeydi	ki	
onların	gözlerine	baktığımızda	anlayabiliyorduk	bunu.	
Babamın	 bize	 hep	 nasihat	 ettiğinde	 “çocuklarım	
servetinizi	 hesaplamak	 istediğinizde	 paranızı	 değil	
akan	 gözyaşlarınızı	 silen	 insanları	 dostlarınızı	 sayın	
hayattaki	 en	 güzel	 sermaye	 odur.”	 derdi.	 	 Damla	
tam	 da	 bu	 sözü	 canlı	 canlı	 yaşatan	 bir	 proje.	 Bir	
haftayı	öyle	güzel	ve	dolu	dolu	yaşadık	ki	anlat	anlat	
bitmez,	 proje	 başkanımızın	 söylediği	 gibi	 2damla	
anlatılmaz	yaşanır.”	O	zaman	her	birimiz	kalbimizdeki	
güzelliklerle	birer	damla	olarak	bulunduğumuz	yerde	
insanların	gönüllerine	damlamaya	devam	edelim.
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	 ‘Kırmızı	ışık	dur,	sarı	ışık	bekle,	yeşil	ışık	geç!	‘	diye	başlayan	bir	şarkı	söylerdik	anasınıfındayken.	Yolcuyduk	
o	zamanlarda	da,	öncesinde	de,	sonrasında	da	ve	şimdi	de…	İnsan	yolda	olduğunu	bilerek	başlıyorsa	yaşamaya	
ve	de	yaş	almaya,	ne	önemi	var	yaşlanmanın.	Geçmişi	tebessümle	anmayı	ve	anlamayı	dert	ediniyorsa,	ne	anlamı	
var	ışıkların?	
	 Aslında	‘ÇOK’	anlamı	var.
	 Mesela;	 ‘Kırmızı	 ışık	 dur!’	 Derken	 kendimizde	 beliren	 o	 kırmızı	 ışığın	 içinde	 neler	 saklıyoruz	 acaba?	
Acılar?	 Sevinçler?	 Hasret?	 Açlık?	 Dert…	Seni	 durduran	 ışığın	 içinde	 neler	 var?	Gördüğün	 ve	 öldüğün	 hangi	
anılar	var?	Yaşarken	ölmekten	bahsediyorum	evet!	Yemen’den	bahsediyorum	din	kardeşlerimizden,	Kudüs’ten	
bahsediyorum,	 Endonezya’dan	 bahsediyorum,	 dinine	 bakmadan,	 ayrım	 yapmadan,	 vatanında	 yaşayan,	
bayrağının	dalgalanmasına	emek	veren	 ‘insan’dan	bahsediyorum,	gördüğün	ve	o	an	öldüğün	anılardan,	sana	
kırmızı	ışık	yakıp	durduran	anlardan…	Otobüste	bir	amcaya	yer	vermezken	uyumandan	bahsediyorum,	üşüyen	bir	
sokak	köpeğinin	üzerine	birkaç	kuruşluk	atkını	örtmemenden	ve	başını	çevirip	geçtiğin	duyarsız	kaldığın	anlardan	
bahsediyorum,	yani	kırmızı	ışık	‘Dur’	dediğin	o	anlardan…
	 ‘Sarı	 ışık	 bekle!’	 Bekliyor	 muyuz?	 Neyi	 beklediğini	 bilmeden	 yahut	 saydığımız	 kırmızı	 ışık	 duygularını	
ekleyerek…	Unutarak	bazen	ve	aralayarak	olmazların	kapısını.	Aralamak	aramak	mıdır	ki?	Elimden	geleni	yaptım	
demek	 için	parmak	ucuyla	aralamak	aramak	mıdır	gerçekten?	Oturduğun	yerden	parmaklarını	klavyede	dans	
ettirmek	yaralamak	mıdır	yoksa?..	Verilen	sözleri	tutmamak	için	işi	yokuşa	sürmek	bekletmek,	umut	ettirmek…	
Neyi	bekliyoruz?	Doğu	Türkistan	için,	neyi	bekliyoruz	yerden	bir	çöpü	almak	için,	neyi	bekliyoruz	bir	yetimin	başını	
okşamak	için?	‘Birileri	bir	şeyler	yapmalı’ların	arkasına	saklanmıyoruz	değil	mi?
	 Elbette	Hayır!
	 Çünkü	 biz	 ‘YEŞİL	 IŞIK	 GEÇ!’	 diyenlerdeniz.	
Damla	 gönüllüleri	 her	 ilde	 değiştiriyor	 bu	 kuralı.	 Her	
ışığı	yeşile	dönüştürüyor…	Taşın	altına	koyuyor	elini	de	
gönlünü	 de	 ;	 ‘ben	 burdayım,	 biz	 buradayız!’	 diyor	 ve	
daha	 birçok	 Damla	 Gönüllüsü	 yetiştiriyor.	 Din,	 dil,	 ırk	
ayrımı	yapmaksızın	ajandası	‘insanlık,	samimiyet’olan	bu	
projede	neler	oluyor?
	 Gelin	 geçmişten	 günümüze	 dondurulmuş	
anlarla	bir	bakalım	ve	yolda	olmaya	devam	edelim,	yolda	
karşılaştıklarımızı	 da	 yanımıza	 katarak	 yoldaş	 ederek,	
vefa	ile	daima	yan	yana	durarak…	Ne	dersiniz?	

Y’olda Görüşelim - Sevtap GÜLEN ŞİMŞEK
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	 Şu	bidonlar...
	 Yılların	 yükünü	 keskin	 çizgileriyle	 nasırlaşmış	
ellerinden	 okuyabileceğiniz,	 yaşlı	 bir	 teyzenin	 teninde	
bir	 yenilerini	 oluşturabilecek	 güçlükte.	 Yahut	 kabuk	
bağlamış	 artık	 hissiyatsızlaşmış	 ellerinden	 gönlüne	
nice	 kırgınlıklarla	 atılan	 derin	 çizikler	 bırakır	 cinsten.	
Yolda	 dönemin	 kibirli	 ve	 küçümseyen	 bakışlarına	
sahip	 bir	 takım	 kimselerden	 yardım	 isteyemeden	
yavaş	yavaş	ilerliyor.	Şu	iki	ağır	bidonu,	daha	ısrar	dahi	
etmeden	 ilk	 teklifimde	 dualar	 düşerek	 bırakıveriyor	
ellerime.	 Gönlünden	 gözlerime	 yansıyan	 müteşekkir	
bir	 bakış	 atmayı	 da	 ihmal	 etmiyor.	 Sonra	 karşıdan	
karşıya	geçerken	bakıyorum	geride	kalıyor	ama	acele	
edercesine	detüm	gayretiyle	 yetişmeye	çalışıyor.	 (Bizi	
görüyorum	anlar:	geleceğimizi,	gelecekteki	bizi...)
	 Koluna	girince	biraz	da	mahcuplanıyor	sanki.	
Ama	pamuk	bir	nine…		Belli	abdestli,	dili	dualı.
	 Hasretlendiğim	anneannem	gibi.	Öyle	samimi,	
öyle	 hassas…	 Torun	 soruyorum	 evlat	 soruyorum.	
Başlıyor	anlatmaya.	Bir	anlatırken	bin	dua	ekliyor	her	
birinin	 ardına.	 Aynı	 şehirde	 ama	 farklı	 evlere	 kaçıyor	
günümüz	insanı.	Onunkiler	de	öyle.	Bu	devirde	insan,	
farklı	 şeyler	 arıyor,	 nimeti	 geri	 tepiyor.	Sonra	diyor	 ki:	
Torunlarım	7	TL’ye,	 (yedi	 yeni	Türk	 lirasına!)	 iki	 bidon	
su	 getiriyorlar.	 Desem	 yine	 getirirlerdi	 ama	 telefon	
edemedim	diyor,

	 Allah	 razı	 diye	 de	 ekliyor.	 Az	 buluyor	 7	 TL’yi	
ve	 bu	minik	 karşılıktan	 hoşnut.	Öyle	müteşekkir	 öyle 
sevgiyle	bahsediyor.
	 ...
	 Diyorum	 biz	 ne	 oluyoruz	 böyle,	 nereye	
gidiyoruz.	 İnsan	 kelimesini	 ne	 ile	 dolduruyor,	 insanı	
nereye	 vardırmaya	 çalışıyoruz.	 Farkında	 değiliz	 ama	
‘muhtacız’.	Evet,	biz	muhtacız.	Dualarına nazarlarına,	

gece	kalkıp	kıldıkları	namazlarına,	hanemizdeki	o,	gece	
aydınlıklarına,	 ayetlerde	 ısrarla	 vurgulanan	 onların	 o,	
Cennet	vesilesi	‘annelik	ve	babalık’	sıfatlarına	muhtacız.	
Git	 gide	 yozlaşan	 bir	 toplum	 olarak	 sevgilerine,	
örnekliklerine,	 nasihatlerine	 muhtacız.	 Muhtacız	
elimizle,	 dilimizle,	 yetiştirip	 yetiştireceklerimizle.	
Muhtacız!	Varsa	eğer	aşılayacağımız	bir	sevgi,	onlardan	
öğrenerek;	 sevmeyi,	 hürmeti	 onlarla	 öğreteceğiz,	
Kur’an’a	 bağlılığımızı	 tam	 da	 emrolunana	 uygun	
hassasiyetimizle	yine	onlarla	öğreteceğiz	evlatlarımıza.	
Bu	bir	döngü...	
	 Bu	 döngü	 kısır	 bir	 hal	 almadan,	 ileride	 bize	
‘aile,	 anne	 ve	 baba:	 kaçınılan	 her	 şeyiyle	 sınırlayan,	
itici	 hatta	 utanılan	 kimse’	 olgusuyla	 davranan	
evlatlarla	karşılaşmak	istemiyorsak	önce	bir	kendimize	
dönmeliyiz.	 Dudaklarımızı	 sürmeye	 iğrendiğimiz,	
çenelerimizle	 eli	 kınalı	 analarımıza	 hakaretler	 ettiğimiz	
bu	 hastalıklı	 devirden,	 abdestli	 ayakların	 öpüldüğü,	
kibir	ve	riyayı	bileklerinden	kelepçelemiş	olan	evlatların	
devrine	hicret	etmeliyiz.	Geç	kalıyoruz.	Akrep	yelkovan	
işliyor.	 Saatin	 çarkları	 gibi	 zamanın	 öğüttüğü	 her	
bir	 yolculanan,	 yerini	 bir	 diğerimize	 bırakıyor.	 Bizim	
yerimizi	 de	 yetiştirdiklerimiz,	 ‘anaya	 babaya	 nasıl	
davranılır’ı	bizden	öğrenenler	dolduracak.	Unutuyoruz	
bir	bir	her	ne	değerli	varsa.	Küçümsüyoruz	bize	miras	
hangi	 değer	 varsa.	 İşte	 bunları	 diri	 tutmaya	 çalışan,	
her	 damladaş	 ile	 cansuyu	 olmaya	 çalışan	 bir	 Damla	
ailesi	var.	Hala	etkisini	yitirmemiş	değerlerle	kıt	kanaat	
beslenen	tohumları,	gür	kaynaklarla	beslemeye	çalışan	
gayretkâr	 bir	 aile.	 Her	 aklıma	 süzüldüklerinde	 dualar	
düşüyorum	bu	aileye.	Hamd	ediyorum	böyle	insanların	
varlığına.	Yaşayacağız	diyorum.
	 Yaşatacak	 ve	 hayırda	 kalacağız.	 InşaAllah	
nesiller	boyu.

Kim Kime Muhtaç? - Saliha SALİH
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	 Hayat	 iki	 hece,	 tek	kelimelik	görünen	bir	olay	örgüsü	gibi	 ve	bende	hayata	dair	pek	çok	betimleme,	
benzetme	yaparım	çoğu	zaman	umarsızca.	En	son	vardığım	nokta	en	işaretçisi	benim	için.	Bir	kitap	kapağı	gibi	
değil	mi	aslında	hayatlar,	hayatlarımız?
	 Dışarıdan	güzel	görünüp	büyük	bir	hevesle	okumaya	başladığım	kitaplarım	oldu,	sonu	hüsran	ve	kalp	
kırıklıklarıyla	dolu.
	 Hiç	ummadığım	anlarda	eski	ciltli,	içi	sevinç	çığlıklarıyla	dolu	kitaplarım	da	oldu.	Bunun	farkına	vardığımda	
hayatımın	köşe	başında	ki	yol	ayrımına	gelmiştim	bile.	Benim	yol	ayrımım;	ön	yargılarımdı...
	 Kırdığım	her	ön	yargımda	aslında 	bambaşka	insanların	kalbine	yaklaşıyordum.	Bu	uğurda	yol	uzun,	yol	
meşakkatli	lâkin	bulunduğum	bu	yol	en	güzeli.	Zaten	her	adımım	hoşgörü	sevgi,	saygı	haznemi	genişletiyordu.	
Çok	geçmedi	aradan	belki	de,	projeye	kabul	edildim.	Ne	heyecanlar	ne	mutluluklar	uçuyordu	yürek	denen	o	
pervanemde. 
	 Hele	o	gün...
	 O	gün	ki	durağımızdan	bahsetmek,	sevincimi,	huzurumu	tekrar	yaşamama	sebep.
	 Köyün	merkezinde	mütevazı	bir	okul…	Hani	şu	çocukken	resim	dersinde	çizdiğimiz	yaz,	kış	bacasından	
mütemadiyen	duman	tüten	okullar	vardı	ya,	hah	işte	tam	da	öyle.
	 Aldık	ellerimize	fırçaları,	biz	fırçalarla	duvara	dokunacağız,	bizim	çizimlerimiz	de	küçüklerimizin	kalbine,	
hayallerine...
	 Fakat	onlar	öyle	güzel	kalpliler	ki,	bizden	çok	yine	onlar	dokundular	kalplerimize.
	 Hatta	öyle	ki	biri	koşup	geldi	ardıma,	“-abla,	ben	Tweety’i	çok	severim,	bana	Tweety	çizer	misin?”
	 İnsanın	bu	soruya	ressam	dahi	olası	gelir.	Birlikte	oturduk,	başladık	duvarı	karalamaya.	Sonuç	ne	olur	
bilinmez,	zaten	o	an	düşündüğümüzde	bu	değil.	Ellerimiz	sapsarı	olmuştu	Tweety	bittiğinde.	Bu	anı	ölümsüzleştiren	
bir	kaç	fotoğraf	karesi	kaldı	bana.	Gitme	vakti	geldiğinde	kalbimde	oluşan	hüzün,	kursağımda	kalan	yumru	ağır	
aksak	adımlarla	beni	otobüse	yöneltmişti.	Tam	o	sırada	biri	koşup	geldi,	zaten	gelişiyle	belime	sarılışı	bir	oldu.	
Kalbimde	ki	hüzün,	boğazımda	ki	o	yumru	yerini	sevgi	seline	bıraktı.	Sanki	senelerce,	mevsimlerce	orda	öyle	
kalabilirmişim	gibi	bende	sımsıkı	sarıldım	Ne	bileyim,	o	an	tüm	dünya	kötülükten	yok	olsa	iyiliğe	dair	kalan	tek	
umudum	oymuş	gibi	geldi.	Bir	kaç	kelâm	edecekken,”-abla	Tweety	çok	güzel	oldu	yine	gel	olur	mu?”	dedi.	O	an	
anladım	ki,	bir	insanın	yüreğine	uzanmak	yaş	kavramıyla	ilgili	değil,	çünkü	o	an	benim	yüreğime	uzanan	bir	çocuk	
eliydi...
	 Hüznümü	 ceplerime	 doldurup	 yola	 koyuldum.	 Ardımda	 bıraktıklarım,	 yanıma	 aldıklarım	 beni	 buraya	
yeniden	getirecekti	çünkü	 insan	yemeğe,	kıyafetlere,	eşyalara	vb.	somut	kavramlara	doyar	ama	bazı	duygular	

Avuç İçi Kalp Gözü - Rümeysa TAŞÇI
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	 Zaman	geçti,	bambaşka	insanlar	tanıdım.	Bir	teyzenin	gülümsemesine	konuk	oldum,	bir	çocukla	çocuk	
oldum,	bir	sınıfta	öğretmen	oldum... 
Sıfatlarım	değişti.	Bütün	sıfatlarım	tamamlansa	da 	gün	geçtikçe	kalbimde	oluşan	boşluğu	dolduramaz	oldum.	
Yanıma	 aldıklarım,	 ardımda	 bıraktıklarım	 var	 ya,	 işte	 onlar	 beni	 pervasızca	 kendisine	 çekiyordu	 sanki.	 Çok	
geçmeden	bu	çekime	karşı	koyamayıp	yola	koyuldum.	İple	çektiğim	o	an	yaklaşmıştı.	Köyün	başına	geldiğimde	
buraya	ilk	geldiğimiz	gün	hissettiğim	ne	varsa	hepsini	teker	teker	hissettim, 	eksilmemişti	hiç	bir	duygu	aksine	
daha	da	artmıştı.	O	da	beni	bekliyordu,	çocuktur,	 küçüktür	ne	anlar	deyip	geçmeyin	çünkü	en	sağ	en	 temiz	
duygularla	bekliyordu.	Saçlarını	tarayışından	belliydi.	Belki	de	kimse	kimsenin	böyle	güzel	hazırlanmamıştı.	Elimi	
tuttu,	birlikte	okulun	yolunu	tuttuk.	Avuç	içimde	kaybolan	o	el	kalbime	uzanan	muazzam	çocuğun	elleriydi.	Okula	
vardığımızda	birlikte	çizdiğimiz	Tweety’nin	başında	beliriverdik.	Hava	soğuktu	ama	gözlerimi	kapattığımda	o	gün	
ki	sıcaklığı	da	her	zerrem	de	hissettim.	Dizlerimin	üzerinde	ona	sarılı	buldum	kendimi	çok	geçmeden.	Kalplerimiz	
bir	attığında,	içimde	oluşan	o	boşluk	tamamen	kapanmıştı	sanki.	Ne	güzeldi	bir	çocuğun	abla	deyişi,	sarılışı,	ne	
de	güzeldi	onun	gülümseyişi.
Zaten	bir	de	güzel	gamzeleri	vardı	ki	yanaklarında,	o	gamzeleri	görmek	için	sonsuza	dek	gülmesini,	onu	güldürmeyi	
isterdim.	Vakit	yine	geldi,	yine	bir	gitme	vakti.	Ah	şu	gidişler,	ah	bu	vakitsiz	vakitler...
Yine	teşekkür	etti	giderayak.	Teşekkürü	borç	bilen	bendim	oysaki	nice	duyguyu	benliğime	kazıdığı	için.	Hoşgörüme	
hoşgörü	kattığı,	sevgiyi	anlamlandırdığı,	mutluluk	kavramına	yeniden	şekil	verdiği	için...
Aslında	bu	içinler	uzar	gider,	zaten	nasıl	uzamasın	ki?
Bazı	duyguları	anlatmaya	lisanım	yetmediği	gibi	içinlerimin	sebebine	de	lisanım	yetmez.	Lisanımın	yettiği	bir	şey	
varsa	 o	da	bu	dünyaya	dair	 güzelliklerin	 yaş	 kavramına	bağlı	 olmadığı.	 Sözün	özü	 aslında	güzellik	 nerededir	
bilinmez.	Kimi	zaman	küçük	bir	çocuğun	gülümsemesinde,	kimi	zaman	bir	yaşlının	duasında,	kimi	zaman	da	bir	
köpeğin	açlığın	da...
Nasıl	 el	 uzattığınıza	 göre	 güzellik	 kavramınızda	 büyüyecek.	 Tıpkı	 benim	 güzellik	 kavramımı	 bir	 çocuğun	
güzelleştirdiği,	anlamlandırdığı	gibi...
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Şöyle	 bir	 bakıyorum	 etrafa	 saat	 gece	 yarısını	
geçti.	Dumanı	tütmeyi	kesen	çayım	ne	kadardır	
masanın	 üzerinde	 bir	 yudum	 almamı	 bekliyor?	
Düşünmekten	 ağrıyan	 başım	 isyan	 eder	 gibi.	
Kulaklarım	 o	 tınıyı	 tekrar	 tekrar	 zikrediyor	
hafızamdan	 silinmesin	 diye.	 Kalbim	 hala	 o	
ritmin	 titreşimleriyle	 atıyor.	 Bedenime	 giriveren	
uyuşturucu	 misali	 bunun	 etkileri.	 Etkileriyse	
onları	 tekrar	 görmeyi,	 dinlemeyi,	 hissetmeyi	
arzulamak...	Evet,evet	tüm	uzuvlarım	bana	isyanı	
gibiydi.	 Kalbim	 atmak	 istemez	 oldu,	 ayaklarım	
yürümeyi	 unuttu,	 dilim	 lâl	 oluverdi.	 Neydi	 beni	
böyle	yapan?	
Her	 şey	 oradan	 geçmemle	 başladı.	 O	 ses	
kalbime	saplanıverdi.	O	ses	elimden	tuttu	götürdü	
beni.	 Sanki	 küçük	 bir	 çocuktum	 da	 annemle	
gezmeye	 çıkmıştık.	 Annem	 beni	 bilmediğim	
âlemlerde	gezdiriyor	gibiydi.	Bu	his	neydi	böyle	
Ya	Rabbi?	Kalbim	daha	bu	sesin	muhteşemliğini	
kaldıramıyorken,	 peki	 bu	 gördüklerimle	 nefes	
alabilmek	mümkün	olabilir	miydi?	Ne	kadar	soru	
var	 dile	 getirmek	 isteyip	 de	   sadece	 susmakla	
çare	bulabildiğim.
Neydi	 bu	 gördüklerim?	 Dönen	 insanlar,	 beyaz	
kıyafetleri…	Kelimeler	 ne	 kadar	basit	 değil	mi?	
Ya	Rabbi	kelimeler	kifayetsiz	derdimi	anlatmaya,	bedenim	koşmak	istiyor	onlara.	Bugün	yürümeyi	unutan	ayaklarım,	
daha	dün	onlara	koşuyordu.	Kalbim	daha	önce	böyle	atmış	mıydı	acaba?	Yârini	görmüş	de	kanatları	altına	almak	
ister	gibiydi	şu	kalbim.	
Sonunda	dayanamadım	elimin,	ayağımın	isyanına	saat	kaç	olursa	olsun	koştum	onları	gördüğüm	yere.	Yoksa	bu	
kul	nasıl	dayanırdı	bu	yüke.	Etrafta	deliler	gibi	koşturdum.	Sanki	bir	şeyi	kaybetmişim	de	onu	arıyor	gibiydim.	Ama	
biliyordum	ki	kaybettiğim	şeye	çok	yaklaştım.
Yüzümdeki	gülümseme	neyse	de,	peki	gözümden	akan	yaşlar	nedendi?	Bana	doğru	koşan	bir	sevgiliye	hasretle	
kavuşmayı	bekler	gibiyim.	Bunlar	mutluluk	gözyaşlarımdı.
Sabah	gözlerimi	o	gün	ki	avluda	açtım.	Hava	buz	gibiydi.	Bunu	uyandırılınca	fark	ettim.	Yüzümde	hala	o	gülümseme	
var.	Karşımdaki	amcada	bana	aynı	gülümsemeyle	karşılık	verdi.	Kanım	kaynadı	ona,	dün	olup	bitenleri	anlatıverdim	
bir	çırpıda.
Anlattıklarım	ona	o	kadar	tanıdık	geliyor	gibi	dinledi	ki	beni.	Her	şeyi	bu	amcadan	öğrendim.	Aklımdaki	tüm	soru	
işaretleri	 gülümsememdeki	 yerlerini	 aldı.	 Onlar	 semazenler.	 Gördüklerim	 semazenler,	 duyun	 beni.	 Onlar	 sema	
edenler.	Sema,	kainatın	oluşumunu,	insanın	alemde	dirilişini,	Yüce	yaratıcıya	olan	aşk	ile	harekete	geçişini	ve	doğru	
yola	yönelişini	ifade	ediyormuş.	Şimdi	anlıyorum	yüreğimin	çırpınışının	sebebini.	Boğazımdaki	düğüm	bundanmış.	
Yaptıkları	şey	var	ya,	hani	dönüyorlar	ya	işte	o	“şeb-i	aruz”	yani	“düğün	gecesi”	Yaradan’a	varmak,	yeniden	doğmak,	
sevgiliye	kavuşmak.
Dün	her	şeyin	başladığı	17	Aralık	günüydü.	 İşte	o	gün	düğün	gecesinin	günüydü.	Mevlana	hazretleri	o	gün	en	
sevgiliye	kavuştu.	Öyle	bir	sevdaydı	ki	bu	ölümü	düğün	gösteren.	Bakara	suresi	115.	ayet	tam	anlamıyla	anlatıyor	
beni.	“Nereye	dönerseniz	dönün,	Allah’ın	vechi	oradadır	.”Daha	ne	denir	ki,	ne	söylesin	bu	aciz	beden,	ne	anlatsın?
Bir	sevda	bir	insana	“Aşksız	olma	ki	ölmeyesin.	Aşkla	ol	ki	diri	kalasın.”	dedirtiyor.	Ölüm	onun	için	bir	kavuşma,	bir	
düğündü.
“Ben	ölürsem	sakın	bana	“öldü”	demeyin.	Aslında	ben	ölü	idim,	dirildim,	beni	dost	aldı,	götürdü…”	bu	sözleri	benim	
aciz	kalemim	nasıl	anlatsın?
Bugün	tam	bir	yıl	oldu.	Gene	17	Aralık	ve	bir	düğün	günü	daha.	Sevgiliye	kavuşmayı	bekleyip,	sonunda	murada	
ermenin	günü	bugün.	Bugün	benim	şeb-i	aruzla	tanışma	günüm.	Sevgiliye	kavuşmayı	anlamamın,	düğün	gecesini	
öğrenme	günüm.	Bugün	benim	kurtuluş	günüm.

Şeb-i Arus - HAtice TOKCAN
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Damladan Aşka - Halenur TORUN

Konya	semalarına	önce	kuşlar	kondu	sonra	Mevlana	ile	insanlık…
Tarih	Şems	ile	damla	damla	hoşgörü	dokudu	her	sokağına…	Aşk
dokundu	gönüllere	ve	öyle	bir	mekan	oldu	ki	sevgiyle	yoğrulan	hilkat
buğusu	önce	dünyayı	sonra	benlikleri	sardı.	Varoluşun	ve	yaratılışın
sırrı	o	buğuda	anlam	buldu.
Sevgi	ulaşılamayan,	kavranılmayan	mutlak	çünkü	sevgi	varlığa	göre
yok	olan…	Yoktadır,	hatta	yokluktur	kimi	zaman.	Mevlana	Şems’inde,
Şems	de	Mevlana’sında	yok	oldu.	Bizde	o	yokluktan	pay	çıkardık	biz
olduk.	Manalar	aleminden	süzülmüş	nakışların	heybetli	dalgalarında
birer	damla	olduk.	‘’Her	kim	olursan	gel!’’	dedi	ve	gittik.	Şems	dendi,
andıkça	ismini	yaktı	güneş	gibi	vazgeçemedik	ve	başlayan	hikayesinde
birer	Mevlana	olduk.	Neye	üflendi	aşkları;	bizde	o	nefeslerden
anlamlar	yükledik	davamıza	damla	damla…	İlmek	ilmek	işlendi
yolumuzu	gözleyen	ninelerin	örgülerinde…	Dövüldük	bir	marangoz
amcanın	bakır	tepsisinde…	Balonlar	uzattık	bir	çocuğun	yüreğine	o
mutlu	oldu	biz	ise	bir	kuş	insanlığa…	Elimizi	uzattık	kardeşliğe	ve
tutulduk	biz	o	yüreklerde…
Böyle	bir	geliş	yaşamıştı	işte	Konya;	öteleri	beri	getiren	bir	geliş.
Her	şeyi	başkalaştıran,	güzelleştiren	bir	geliş.	Susamışların	suya
kavuştuğu,	gönüllerin	huzurla	buluştuğu…	Gecenin	sabaha	evirilen
saatlerinde	evc-i	 âlâ	da	bir	Mevlana	bir	Şems	görüldü.	İki	aşık,	tek	aşk
çorak	kalpleri	yeşertti.	Ağuların	bal,	ayrılıkların	visal	olması	hep
aşktandı.	Aşkla	bağlandık	ve	geldik.	Dikenli	yollardan	gelen	bir
Peygamberin	ümmeti	olarak;	Mekke	de	iki	kardeş	ortak	işledikleri
harmanı	bölüşünce	geceleyin	kendi	ambarından	diğerinin	ambarına
buğday	aktararak	onun	ihtiyacı	benden	ziyadedir	diyerek	gizlice
fedakarlıkta	bulunan	fedakarlık	temsili	ashabın	geleceği	olarak;
‘’Karıncayı	bile	incitmem	deme!	Bileden	incinir	karınca;	söz	söylemek

irfan	ister,	anlamak	insan.’’	diyen	Fuzuli’nin	insanlığı	ve	‘’Yaratılanı
Yaratandan	öte	sev!’’	diyen	Yunus	Emre’nin	gönüldaşları	olarak
geldik.	‘’Sen	bakmasını	bil	de	dikende	gül	gör,	dikensiz	gülü	herkes
görür.’’	diyen	Mevlana’nın	kusursuzluğunda	kusursuzlaşmaya	geldik.
Toprağa	damla	damla	hayat,	gökyüzüne	birer	yıldız	ve	insanlığa	insan
olmak	için	geldik	işte.
Ve	gidiyoruz…	Tevazuda	toprak	gibi	olup…	Sevgide	güneş	gibi,
hataları	örtmede	gece	gibi	olup…	Öfkede	ölü	gibi	olup	gidiyoruz…
Hem	olduğumuz	gibi	görünüp	hem	de	göründüğümüz	gibi	olup
gidiyoruz	insanlığa…
Soruyorlar:	‘’Peki	daha	kaç	vakit?’’
Yeryüzü	uygarlığının	biricik	ve	gerçek	bayrağı	hoşgörü	oluncaya	dek…
Sevgisiz	bir	hayatın	gayr-i	insani	olduğunu	idrak	edinceye	dek…
Aşkın	bize	Mevlana	ve	Şems’ten	emanet	olduğunu	bilip,	onu	dostlarla
sırra	kavuşturana	dek…
Afrikalı	bir	çocuğun	elinde	bir	balon,	yüreğinde	bir	damla	oluncaya
dek…	O	damla	bir	su	kuyusu	oluncaya	dek…
‘’Dağlara	buğdaylar	serpin	Müslüman	ülkede	kuşlar	aç	demesinler.’’
diyen	Hz.	Ömer’in	bilinci	dünyayı	kaplayana	dek…
‘’Dünyada	çeşitli	diller,	çeşitli	lügatler	var,	fakat	hepsinin	de	anlamı
birdir,	çeşitli	kaplara	konan	sular	kaplar	kırılınca	birleşirler,	bir	su
halinde	akarlar.’’	diyen	Mevlana’nın	su	halini	bulup,	Şems	ile	yanana
dek	sürecek	bu	vakit.
Tıpkı	onların	birbirine	su	olduğu	gibi,	bizde	bu	aşkta	gönül	deryasında
bir	damlayız.	İşte	bu	yüzden	seviyoruz	ve	hayatımızın	iyiliği	bu
yüzden,	inanıyoruz	ve	yaşantımızın	güzelliği	bu	yüzden.	Sevgiyle…
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***
Bir	insan	fark	edersin	
Gülüşleriyle	ayrılan	sürenin	sonuna	gelmiş,
Ateş	saçıyor	etrafına,
Bir	insan	fark	edersin	
Gözlerinden	okunuyor	kederi	omuzlarda,
Bir	insan	fark	edersin	
Fedakâr	ve	cesur,
Bir	insan	fark	edersin	
Cesaretiyle	mağdur,
Bir	insan	fark	edersin	
Barışın	ortak	sebebi,
Bir	insan	fark	edersin	
Savaşın	ta	kendisi.
Bir	insan	fark	edersin	
Özgür	düşünce,	kardeşlik,
Bir	insan	fark	edersin	
Tek	bildiği	benlik,
Bir	insan	fark	edersin	
Irkına	sahip,
Bir	insan	fark	edersin	
Tüm	ırklara	saygılı	ve	eşit,
Bir	insan	fark	edersin	
Rüzgarın	esintisine	karşın	güneşin	sıcaklığını	bulan,
Bir	insan	fark	edersin	tüm	sıcaklıkta,
Farklı	bir	güneş	arayan…
Ve	bir	insan	fark	edersin,	
Tüm	olumsuz	fark	edişlerine	ömrünü	adayıp	gönüllü	çalışan.

İnsan Hakları ve Demokrasi - Elif ÖNEL
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Aziz	dostum	
Mutluluğun	tarifini	soruyorlar	dilden	dile
Sence	mutluluk	nedir?
Bence	mutluluk
Yağmurun	sesini	işitmektir
Yağmurla	şakalaşmak,	oynamaktır	
Islanmaktır
Sırılsıklam	yağmur	ile	hemhal	olmaktır.
Dostum
Yağmur	yağıyorsa	bir	şehre	
Herkes	şemsiyelerini	açıyor	yağmurdan	kaçıyorsa	
Bil	ki	o	şehir	kirlenmiştir	
İşte	o	an	sen	aç	kollarını	
Kucakla	yağmuru	doyasıya	
Sevginin	sözleri	fısılda	
Yağmur	damlalarını	yakala	
Dostum
Mutluluk	nedir	biliyor	musun?

Damla	damla	yağmaktır	her	bir	yüreğe
Mutluluk	Gönül’lere	damlamaktır
Sen	de
Her	yağmur	yağdığında	elini	yüreğine	götür
Senin	yüreğine	damlayanların	hatrına	
Damlalar	biriktir	insanların	gönül	Pınar’larında	
Dostum,
Yağmur	şehre	değil	yüreklere	yağar
Bunu	Yalnızca	hissiyat	dolu	yürekler	anlar	
Şehir	ışıkları	izler	yağmuru,
Ancak	İnsanlar	kaçar
Sen	kaçma,
Yağmur’u	yakala	
Neşelen,	tebessüm	et,	Mutlu	ol
Ve	akıt	Huzuru	Gönül	dargınlarına
Bir	şehre	yağmur	yağdığında	
Sen	yağmur	damlalarını	kucakla
Ve	ak	Sevgi’ye	susamış	gönüllere	damla	damla

Dost - Rukiye KALE
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	 Kekler,	 pastalar,	 kurabiyeler,	 içecek	 şişeleri,	 kısırlar,	 makarna	 salataları,	 poğaçalar,	
börekler,	 patlamış	 mısırlar…	 Gözümde	 bunlar	 canlandı	 hatıralarımı	 biraz	 zorladığımda.	
Masaları,	 sıraları	 “U”	 şeklinde	 birleştirdiğimiz,	 meyveli	 sebzeli	 şapkalar	 taktığımız,	 şiirler	
okuyup	maniler	söylediğimiz	de	ekleniyor	hatıralarıma.	Evet	evet	doğru	tahmin	ettiniz!	“Yerli	
Malı	Haftası”na	ait	bu	cıvıl	cıvıl	görüntüler.	Tam	gözünüzün	önünden	geçmeye	başlamışken	
bu	görüntüler	birkaç	soru	sormayı	yerinde	görüyorum.	O	zamanki	fikriyatımızla	ne	anlamıştık	
Türk	Malı	ifadesinden?	Tutumlu	olarak	neyi	tutuyorduk	çocuk	ellerimizde?	Bir	sürü	güzel	tatlıyı,	
böreği	aynı	 anda	bulmanın	sevinciyle	 tabaklarımızı	doldurduğumuzda	 tabak	ne	kadar	Türk	
Malı	bilinciyle	doluydu?	
	 Üzerindeki	çarşafı	yırtıp	atan,	tozlarını	çırpıp	ağırlıklarından	arınmış,	vizyon	sahibi	olan	ve	
bu	vizyonunu	ülkemizin	dört	bir	yanında	memleketimizin	insanlarıyla	paylaşan	Damla	gençliği	
olarak	çocukluğumuzun	bu	curcunalı	haftasının	hakiki	bilinciyle	dolu	olup	bunu	bütün	hayatımıza	
yaymamız	 gerektiğini	 düşünüyorum.	 Beypazarı’nda	 bir	 köy	 ziyareti	 gerçekleştirmiştik.	 Bir	
teyze	bizi	bahçesine	davet	etmişti.	Teyzenin	ikram	ettiği	meyvelerin	tadı	hala	damağımda.	Çok	
lezzetli,	sulu,	organik	olması	nedeniyle	 tatlı	olduğu	kadar	bizim	olduğu	 için	 tatlıydı	o	erikler.	
Bizim	 olduğu	 için	 daha	 da	 tatlıydı	 hatta.	 Hayatımıza	 yayacağımız	 hakiki	 bilinç	 bizim	 eriğin	
bilincidir	 işte.	Başkasının	olanla	kendi	geleceğimizi	kuramayız.	Beypazarı’ndaki	o	meyvenin	
bizim	olan	tarafıyla,	tarlaya	ektiğimiz	tohumun	bizim	olan	tarafıyla,	üretilen	teknolojilerin	bizim	
olan	tarafıyla	kendimize	ait	olan	bir	gelecek	kurabiliriz.	Yani	milli	ve	yerli	olanla…
	 Biz	 gençlerin	 bizim	 olanın	 hem	 üretilmesi	 hem	 tüketilmesi	 aşamasında	 çok	 kilit	 rol	
oynadığımızı	 düşünüyorum.	Milli	 olanı	 üretmek	 kadar	 tüketmek	 de	 çok	 önemlidir.	 Populer 
kültürün	 peşinde	 sürüklenip	 giden	 birer	 birey	 haline	 gelirsek	 yerli	 olandan	 ister	 istemez	
uzaklaşmış	oluruz.	Yazının	başındaki	görüntülere	dönecek	olursak	Yerli	Malı	haftasında	aslında	

Bizim Olan - Emine ARSLAN
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hiç	de	yerli	olmayan	ürünleri	sınıfa	götüren	bir	çocuk	düşünelim.	O	çocuk	belki	bendim	belki	
sendin	damladışım.	Bilinçli	değildik.	Ama	tam	da	şuanda	reklamların,	popüler	kültürün,	kapitalist	
markaların	tabağımızda	çok	büyük	yeri	var.	Ve	bu	tercihlerimiz	maalesef	artık	bilinçli.	
	 Tuttuğunu	koparan	Damla	gençleri	olarak	dikkat	etmemiz	gereken	bir	diğer	önemli	husus	
bazı	şeyleri	tutup	koparmadan	sıkıca	sarılıp	onları	korumamız	gerektiğidir.	Üretmek,	tüketmek,	
tükettiğinin	bilincinde	olmak	kadar	üretileni	korumak	da	çok	büyük	önem	arz	etmektedir	çünkü.	
Çadır	 kentte	 bir	 çocuğun	 elini	 sıkı	 sıkı	 tutmak	 kadar	 milli	 kaynaklarımızı	 ülkemizde	 tutmak	
mesela...	Tutumlu	olarak	neyi	 tutuyorduk	çocuk	ellerimizde?	Cevap	neydi?	Cevap:	Ülkemizi	
tutuyorduk.	Yerli	olanı,	milli	olanı,	bizim	olanı…
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Sizden Gelenler...
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