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Başlarken...

Temmuz’dan Aralık ayına siz değerli gönül yoldaşlarımızın 
karşısındayız.

Karşı olmak kelimesini yalnızca böyle kullanmayı temenni 
ederiz. Bize karşı olanlara gösterdiğimiz mücadeleden 
bahsetti Fatma Altun 15 Temmuz Destanı adını verdiği 
yazısıyla. Hemen ardından milletimizin yeniden dirilişini 
anlattı Darbeden Dirilişe diyerek Zeynep Başol. Ne 
dersek diyelim hep güzellikleri temenni edelim. Peki siz ne 
dersiniz? Gülsüm Çağşar Ne derseniz? diyor tam bu anda 
bizlere. Ömür bir günlüktür deriz rengârenk kanatlarıyla 
bize sanki bunu gösterir kelebeklerde. Kelebek Ömrünü 
okuyacağız Cebrail Aslanla birlikte. Aylar gelip geçecek 
eylül gelecek, edebiyatımıza en çok ilham olan bu ay 
Roni Deniz Utkan içinde böyle olacak. Eylülün Son Haftası 
yazısıyla bakacağız sonbahara. Belki de hangi ayda hangi 
günde olursak olalım içimizi daimi olarak ısıtacak yegâne 
varlık iyiliktir. Damladan Deryaya, Katre-i Deryalar bunu 
aksedecek bizlere. Tebessüm diyecek Ebru Kertisde 
bizlere. Ne olursa olsun hep sevip gülümseyelim diye. 
Sevmek bizim için anne babayla başlar. Bunu unutmamış 
Damla Şanlıurfa gönüllümüz Evimizin Babası yazısıyla bize 
yeniden hatırlatacak belki de. Anlatacakları bize karşı hiç 
bitmeyen birileri daha var ki onlarda öğretmenlerimiz. 
Öğretmenlerimize Mektup diyerek başladı Mihriban İpek. 
Derya Eyridağ İmge başlığını atıyor yazısına belki de 
kalplerimize. Öğretmen deyip çocuk demeden ve hatta 
lösemili çocuklarımızı söylemeden geçmek istemedi Dilan 
Polat.  Ben Çöp Değilim şiiriyle dokunacak yüreklerimize.  
Köy Okulunda Mutluluk yazısı Harun Şahinden bizlere 
bir şeyleri anımsatmak için gelecek. Anıların Kıyısından 
Gençlik Limanına başlığıyla edebi anlamda yaklaşacak 
bizlere Sevtap Gülen Şimşek. Katre-i Derya Köşesi 
bulacak hemen ardından bizi. Ne diyorduk Damladan 
Deryaya. Deryada Damla olmuş bir gönüllümüz Betül 
Durgut Hakkari Ulusal Deneyimini anlatacak. Deneyimler, 
yaşantımızın öğrenilecek en güzel derslerini barındırır. 
Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var diyor Cihan 
Yapacak son olarak.  

Ve bu yılın son dergisini böyle sonlandırdık. Yeni yılda 
yeni kelimesini içimize sindirmiş olarak sizlerin karşısında 
olacağız. 
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SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI

 “ Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 
 Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. “ Üstüne basa basa bağırıyor şair, 
duysun sesimizi yer gök bu ezan dinmez bu bayrak inmez.
Karanlık bir gecede bu dizeleri nakşetti yüreğimize,  ülkemizi ele geçirmeye çalışan 
hainlere rağmen vatan elden gitmedi.
 Ölüme inat edercesine yürüyen gönüller gördüm ben, yurdumu salâ sesleri 
sardı ve yer gök ALLAH dedi. 
 Kulak Verin bu dediklerime; kadını, erkeği, yaşlısı ve genci ile sokağa döküldü 
insanlar... Peki siz tankı durduran bir millet gördünüz mü hiç? Ben gördüm hatta tüm 
dünya gördü. Bakmanın öneminin olmadığı ama görmenin yürek istediği bir olaydı, 
bakanlar değil, görenler kurtardı bu vatanı... O gün 15 Temmuzdu hain darbe girişimi 
ve uğruna Ömer Halis Demiri, uğruna gencini, yaşlısını, şehit verdiğimiz bir sisli 
geceydi...
İnsan diyor ki kendine;  yahu ölüme yürüyorsun hiç mi aklında tereddüt olmaz? Olmaz 
arkadaşlar siz ona ölüm dersiniz, biz şehit oldular deriz çünkü biliriz ayet der ki : “Allah 
yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bilakis onlar diridirler fakat siz hissedemezsiniz.” 
(Bakara/154)

 Bir şey anımsıyorum o geceye dair, ben darbenin ne olduğunu tam anlamıyla 
bilmiyordum, o gece evde kim varsa çıktı gitti ve annem oturup kuran okuyalım dua 

Fatma ALTUN/Şanlıurfa - 15 Temmuz Destanı
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edelim dedi, rabbim yaşatmasın darbeyi diye de ekledi. Daha binlerce evde kuranı 
Kerim’ini açmış okuyan insanlar vardı, işte kimsenin anlamadığı o muhteşem detay 
bu iman gücü, hiçbir yerde ve hiçbir millete böyle bir güzelliğe rastlayamazsınız çünkü 
Müslümanlar ecdatlarından aldılar bu iman gücünü.
Kendini Rabbine teslim eden hiçbir insanın ziyan olduğunu görmedim, o gece tevekkül 
vaktiydi ve bunu en derinde hissederek bayrağı aldık elimize. Bizi yaradan yolumuzu 
göstermez mi? Elbette gösterir.
 Halkın gücüne dayanan ve halkın gücüyle kurtarılan bir vatan düşünün, birlik 
olmanın ruhunu çok güzel gösterdi bize insanlarımız... Tarih; Kürdiyle, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle ve Türkü ile ne pahasına olursa olsun mermilerin havadan yağdığı, yerde 
ise silahların gün yüzüne çıktığı o kanlı geceyi yazacak ama tozlu raflarda kalmayacak, 
nesilden nesille anlatacağız ve tüm dünyaya halkın iradesinin nelere yetebileceğini 
göstereceğiz. 
 Çanakkale ruhunu kaybettik sanmışlar ama hep diri tutuyoruz içimiz de ve 
bunun en güzel kanıtı da 15 Temmuzdur.
Fatih Sultan Mehmet, vatan için bir şey yapılacağı zaman önce abdest alır namaz 
kılarmış, o gece süs havuzundan abdest alanlar vardı, evde haberi görünce abdestini 
alıp çıkanlar vardı ve şehit oldu o  güzel insanlar, makamları âli olsun inşallah. Ecdadın 
torunları olduğumuzu ne kadar güzel gösterdik değil mi?  Vesselam. 
 Allah o kanlı geceyi bir daha yaşatmasın analar ağlamasın, evlatlar yetim 
kalmasın. 
Yazımı Mehmet Akif Ersoyun şu sözleri ile bitirmek istiyorum; “Allah bu millete bir daha 
bir İstiklal Marşı yazdırtmasın, vatanım da düşmanlarına kendi mezarını kazdırtmasın”
AMİN.
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Öyle bir gün düşünün ki, evinizde ailenizle birlikte en sevdiğiniz dizi akşamında çayınızı 
yudumlarken, ekranda beliren bir son dakika gelişmesi sizi sokaklara döküyor, tekbirler 
ile bayrak sallar hâle getiriyor. Adına ’15 Temmuz Darbe Gecesi’ denilen bu günde, bu 
adı tarihe gömmeye gelen müthiş bir kalabalığın içerisinde kayboluyorsunuz. Dil, ırk, 
cinsiyet, görüş farklılıkları demeden sokağa dökülen bu kalabalığın amacı ne mi? 
Ulu Önder Atatürk’ün de dediği gibi ‘Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların 
hakkıdır.’ Bu bağımsızlığın, milletin elinde olduğunu göstermek için sokaklara çıkıldı.  
‘Darbe’ adındaki bu son gelişme “Demokrasi Zaferi” ismine çevrilerek dönüldü evlere. 
Ben, hayatımda ilk defa şahit olduğum bu mücadelede gördüm ki; bizlerin birlik olup 
da aşamayacağı engel, dayanamayacağı zorluk, katlanamayacağı acı olmayacak. 
Adımız ölmezsek gazi, ölürsek şehittir bilinciyle yetiştiğimiz bu toplumda, o gece 
sarılı olduğum Türk bayrağının altında kendimi şimdiye dek hiç bu kadar güvende ve 
teslimiyet içerisinde hissetmemiştim.

Zeynep BAŞOL - Darbeden Dirilişe
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 Kâinata uyum sağlamak için çalışan biz insanoğluna dört mumun hikâyesini 
anlatmak istiyorum.
 Dört mum melül melül yanmaktadır, ilk mum konuşmaya başlar:
 “Ben Barışım insanlar benim yanık kalmamı istemiyor biliyorum ki söneceğim.”dedi 
kısa bir süre sonra alevi azalır ve söner.
 İkinci mum konuşmaya başlar:
 “Ben de İnancım insanlar beni artık gerekli bulmuyor bundan sonra bana 
ihtiyaçları yok” dedi ve alevini yavaşça söndürdü.
 Üçüncü mum konuşmaya devam eder:
 “Ben de sevgiyim, yanık kalmam için artık gücüm yok insanlar beni bir kenara 
bıraktı ve önemimi anlamadı kendilerine en yakın olanı bile unuttular, ”dedi, alevi 
azaldı ve söndü.
 Ansızın odaya bir çocuk girdi ve üç mumun yanmadığını gördü.
 “Neden yanmıyorsunuz?  Sizin sonuna kadar yanmanız gerekirdi dedi ve ağladı.
 Hâlâ yanmakta olan dördüncü mum çocuğa döner.
 “Korkma ben hâlâ yanıyorum diğer mumları yeniden yakabiliriz ben Umudum” 
dedi.
Parlayan gözlerle bakan çocuk Umut adlı mumu alır ve diğer mumları tekrar yakar, 
karanlık ortamı aydınlığa çevirerek.
 Velhasıl umut kalplerde payidar olmalıdır, fevkalbeşer bir güçle biz insanlara 
sirayet etmelidir. Bastığı toprağı ısıtan, sevginin, umudun insanı olmak meyus 
vaziyette kollarını göğsünde kavuşturmuş, soluk alırken daralan kaburgaların acısını 
dindirecektir. Karanlığın girdabında kalmış insanlığımızı, duygularımızı bu karanlık 
ordusunu aydınlatmaya ne dersiniz?
 Sevgiyle, umutla, inançla...

Gülsüm ÇAĞŞAR/Şanlıurfa - Ne Dersiniz?
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 Dün gece pencereden bir kelebek süzüldü içeriye, sessizce geldi yanıma fısıldadı 
kulağıma:
 -Biliyor musun? Yarın okul açılacak ya şimdi yatağında heyecandan uyumayan 
çocuklar var, hayallerini tavanda en sevdiği çizgi film izler gibi izleyen çocuklar. 
Biliyor musun? Ben de gizlice izledim hayallerini; mavi önlük giyen bir çocuk vardı. 
Büyük bir sevinçle öğretmenine koşuyordu sırtında çantası, çantada bir kalem bir 
de defteri vardı. Biri umuttu diğeri mutluluk birbirlerini tamamlıyordu. İşte “umudun 
izi mutlulukla belli olurmuş” çocuk söyledi. Ben de bilmiyordum bakma öyle bana 
hem şimdi hayallerini izleyen çocuk var ya, sevincinden uykuya meydan okuyan bir 
yandan da  “gözlerimi kapatayım hemencecik sabah olsun da güneş ilkokul zilini 
çalsın” diyen çocuk. İşte o çocuğun bir de arkadaşı var Zehra ama o çok üzgün. 
Yarın okul açılacak hiç sevinmiyor. Tavanda astığı hayalleri de yok neden acaba? 
Saçları dökülmüş diye mi gitmiyor okula? Ya da hastane çok mu güzel ha belki de o 
yüzden gitmiyordur ama o zaman da neden üzülsün ki. Bir türlü anlamıyorum ama 
dayanamıyorum onun üzülmesine iyileşsin. O da mavi önlük giysin hem mavi umudun 
rengiymiş umut giymeyen çocuk kalmasın değil mi. Şimdi Zehra için gideceğim hekimin 
yanına ömrümden vereceğim Zehra’ya. İyileşsin bir an önce. Zaten bana bir haftalık 
ömür yeter.Umutlar yaşayınca ben yaşarım,kanatlarım bir çocuğun tebessümüyle 
süslenince uçarım.Dedi kelebek ve tekrar girdiği pencereden çıkıp Gece karanlığının 
kıskacında yoğrulmuş rüzgarlara bıraktı kendini.

 Meğer o yüzdenmiş kelebeklerin bir hafta ömrü olması. Ya neden kanatları 
farklı? Galiba her kelebek bir çocuğun hayallerine kanatlanıyor ya o sebepten her 
çocuk kendi hayallerinin kanatlarını farklı yapıyor.

 Çocukların hüzünleri bir kelebek ömrü kadar hatta hiç olmasın diye, kelebek 
yüreği kadar gönlümüz olması ve nice gönle memleket olup, damla damla akmak 
dileğiyle...

Cebrail ASLAN - Kelebek Ömrü
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Eylül’ün son haftası, sonbahar esintilerinin buluştuğu sabahın en güzel ışıkları, 
ve ben böyle güzel gülüş görmedim hayatımda.
Bir ilkokul kapısının aralanışıydı tenhalığına denk geldiğim o masum bakışlara. 
Gözleri tıpkı bir zeytin tanesi gibi iri ,ruhu ise tüm imkansızlıklarla mücadele 
edercesine parıldayan bir çift gözün gözüme değişiydi. 
İşte tüm hayatın o bakışın altında olduğu ve belki de sonbaharı bu kadar 
güzelleşmesine sebebiyet minik parmakları arasına aldığı uçmaya hazır balon.
Ben gökyüzünün maviliğine o balonu uçtuğunda şahitlik ettim. 
Gözlerimi kamaştıran güneş değildi , simsiyah gözlerin parlaklığıydı.
Nasıl olur bir başka güneşin doğması
Olur inanç sevginin en güzel diliydi 
Yüzünde ahenkle dans eden altın sarısı saçları , 
Yüreğinde asla yitirmediği umudu,
Ben o umuda denk gelmiş en şanslı insandım. 
Bir melodi tutturmuş iki dudağının arasında,
Kulaklarımda dans edercesine dönüyordu  sözleri “Karınca karınca senin ne işin var 
dışarıda kış günü” 
Ve o karınca aslında bir mücadeleydi 
Ben o mücadelenin altında enkazların olduğunu gördüm, 
O ise harekete geçmişti....
Bir ilkokul çocuğuna hatırım kaldı 
Onun ise bende hasreti.
Canım çocuk “hep öyle bak”.

Roni Deniz UTKAN - Eylül’ün Son Haftası
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İlkler unutulmaz onu öğrendim. 
İlham olduğum çocukların yüzündeki mutluluğun hafızamdan silinmeyeceğini 
öğrendim. 
Kendimi tanımanın doygunluğunu huzurunu öğrendim. 
Çocuklardan bir şeyler öğreneceğimi öğrendim.  Çok yaratıcılar.  
İki elin sesini daha gür olduğunu öğrendim. 
Çalışma masalarında ekip arkadaşlarımla bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşadım. 
Sahaya ne kadar sevgi enerji dağıtsak da karşılaştığımız sorunları çalışma 
masalarında ve değerlendirme toplantısında bütüncül bakınca farklı bakış acılarının 
önemli değişimlere vesile olduğunu öğrendim. 
Akşam toplantıların gün içindeki saha çalışmamızın kalıcı bir şekilde anlam 
kazandırdığını dönütlerin çok verimli olduğunu öğrendim. 
Güllerin peşinden koşarken göz ardı edilen papatyaları ortaya çıkaran ender insanlar 
olduğumuzu öğrendim.

Katre-i Derya/Çanakkale - Mehmet VAROL
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 Evrende ortak olan tek şey ne deseler düşünmeden “ Bir çocuğun tebessümü “ 
derim...
 O kadar farklı kadar masum ve en önemlisi karşılıksız olması. Sebebinin bir 
önemi yok çünkü
 Kimi; Uzun süredir görmediği babasını görünce dizlerine yapışıp babasına ne 
getirdin demesi.
 Kimi; Reklâmlarda gördüğü çikolatanın şehirden gelen abisinin bavulunda 
görünce.
 Kimi; Kışın evleri damlamasın diye yaptıkları çamurun içine girebilme izni 
aldığında. 
 Kimi; Uzun süredir birlikte yürüdüğü annesine mızmızlık ederek çıktığı annesinin 
sırtında çevresine bakarken.
 Kimi; Tam yaptığı ödevde öğretmenin ona yıldızlı çıkartmayı yakasına taktığı 
anda...
 Çocuklardaki tebessümü yaratmak çok çaba gerektirmediği gibi, aynı zamanda 
koca Dünyada ortak olan tek şeyi  gerçekleştirdiğinizi fark edeceksiniz...
 Bir çocuğun tebessüm sebebi olmak en güzel kişiliktir… 

Ebru KERTİS/Şanlıurfa - Tebessüm
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    Baba, evin direği… 
Herkesin saygı duyduğu, hatta önünde el-ayak pençe olduğumuz adam o. Annemizin eşi, 
bizim babamızdır o adam.                                                                                                                                                                                                                        
     Baba… Bir bebeğin ilk söylediği iki sözcükten biri. Sanki Allah bebeklere Dünya’ya 
gelmeden bu kelimeyi öğretiyor gibi . O kelimeyi duyunca baba, baba olduğunu 
hisseder adeta ’’Benim evladım olmuş .’’der kendi kendine .Artık sırtında taşıdığı 
bir ailesi vardır o babanın .İnanın baba olmak çok fedakarlık gerektiriyor . Evde üç 
lokmalık yiyecek olsa dört kişi arasından: ’Yemem ben aç değilim.’’ der biri . Her zaman 
tok, hiç üşümeyen, canı yansa da gülen biridir baba. Ağlamayı baba olunca unutan 
adamdır baba. Bütün vücudu kan içinde kalsa da evlatları, ailesi karşısında dimdik 
durandır baba. Öyle bir adamdır ki BABA, söylediğimizde kalbimizin güvenle dolduğu 
adamdır.
     Arkadaşlar, benim babam on bir yıl önce vefat etti. O yüzden size haddim olmasa da 
Baba’yı, BABALAR GÜNÜ ’nün önemini anlatmaya çalışacağım. Ben de bir garip kulum, 
hatam olursa affola şimdiden. Başlıyorum… Ben ve benden küçük kardeşim farklıydık 
babam için. Tabi tüm kardeşlerimi severdi babam ama biz en küçükleriydik diye galiba 
bize sevgisini çok belli ederdi. Her zaman oturduğunda bizi kucağına almak için bir 
bacağını benim için diğerini kardeşim için ayırırdı babam. Benim babam DAĞ GİBİ 
ADAMDI. Cüsseli, iri omuzlu, her zaman dik duran, her zaman etrafına tebessümü 
eksik etmeyen, sağlıklı, yakışıklı bir adamdı. Sonra KANSER olduğunu öğrendik. Yine 
yanımızda üzüldüğünü hiç belli etmedi babam. Sanırsınız grip olmuş. DAĞ bu, bir anda 

Damla Şanlıurfa Gönüllüsü -Evimizin Babasına
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yerle bir olur mu hiç? Ama ne kadar belli etmek istemese de, vücudu onu ele veriyordu. 
Eriyordu babam gözümüzün önünde. Zayıflıyordu iri cüsseli adam günbegün. Ama biz 
bir şey yapamıyorduk sadece izliyorduk erimesini. Sonra en sevdiği şeyi; simsiyah, 
güzel saçlarını, döküldüğünden kesmek zorunda kaldı. Bize: “Bana kellik yakışır diye 
yaptım.’’dedi babam. Hiç belli eder mi? Ama en sonunda saklayamadı hastalığını çünkü 
bir gün kan kustu bir avuç dolusu.Hastaydı babam. KANSERDİ. Ve ilerlemişti. Ama o 
yine de gülüyordu, durmadan gülüyordu. Hiç ölmeyecek, bizi bırakmayacakmış gibi. 
Ama bir gün haber geldi, bayılmış bir yerde. Hemen hastaneye kaldırmışlar. Annemler 
koştular hastaneye. Babam zor nefes alıyormuş. İşte o zaman annem anladı evlatlarım 
yetim kalacak diye. Ben annemi hiç ağlarken görmedim. O da babam gibi yapıyordu. 
Dağ gibi adamın eşinden ne beklenir başka? Beni ve küçük kardeşimi götürmüyorlardı 
üzülmeyelim diye. Babam epey zayıflamış, el-ayaktan düşmüş o yüzden. En kötüsü de ne 
biliyor musunuz? Babam ara ara hafıza kaybı yaşıyormuş. Yani bazen eve geldiğinde 
bizi tanımıyormuş meğer. ’Ben neredeyim, bunlar kim? ’diyormuş. Gerçekten çok zor 
arkadaşlar. Neyse yarıda kestim. Güzel bir günün sabahında abim eve geldi birden 
ve gözleri kan çanağı olmuş bir şekilde: “BABA ÖLDÜ” dedi, onunla beraber ruhunu 
teslim etmiş bir vaziyette. Ablam çığlık attı Ağladı, ağladı ve durmadan ağladı. Benle 
küçük kardeşim sadece olanları izliyorduk. Anlamıyorduk ki. ÖLMEK… Bize çok uzak 
geliyordu. Biz yine babamız akşam kapıyı çalıp elindekilerle içeri girecek nasıl olsa 
diyorduk. İdrak edemiyorduk. Ama hiçbir zaman babam o kapıyı çalmadı o günden 
sonra. Çünkü yoktu artık…
         Dağ devrilmiş, babamın tebessümünün ışığı karanlığa gömülmüştü artık. Bir daha 
kimse babam gibi kucağına alıp sarılmadı bize. Annem; on erkeğe bedel, hayatımda 
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gördüğüm en güçlü kadın dışında. Ama ben görüyordum, O da mutfakta gizli gizli 
ağlıyordu hep. Biz gelince de alel acele silmeye çalışıyordu. Ama yüzü hep ıslaktı 
annemin. Göz yaşları saklanmak istemiyordu o saklamak istese de.
         Yetimdik artık biz. Babası ölen çocuklara öyle derler, ben de babam öldükten sonra 
öğrendim. İlkin garipsiyordum ama alıştım zamanla. Evet benim babam ölmüştü ama 
en azından ben onu dokuz yaşına kadar görüp tanımıştım. Bazı çocuklar doğmadan 
kaybediyor. Allah’a şükürler olsun, bana da kardeşlerime de babamı görmeyi nasip 
ettiği için. Böyle arkadaşlar benim hikayem, BABAM…
         Baba biliyorum sen hep yanımdasın, ben kaç yaşına gelsem de yanımda olacaksın; 
mezun olduğumda gelin olduğumda, torunun olduğunda. Sen buradasın baba; biz seni 
unutmadık, unutmayacağız. Kendin için yaptığın her şeyde senin de bizi hatırladığın  
gibi. RUHUN ŞAAD OLSUN BABA, RAHAT RAHAT UYU…
       Uzun sözün kısası tek bir güne indirgenemez babalarımızın değeri tabii ki, ama 
olur ya bazılarımız çok sık unutur diye sembolik olarak böyle bir günü armağan 
etmişler babalara: BABALAR GÜNÜ. Değerini bilin sadece bugünün değil, babanızla 
geçirdiğiniz her günün. Çünkü bir anda ellerinizden kayıp kayboluyor, tekrardan onu 
tutmaya fırsatınız kalmadan. Kavga etseniz de kızsanız da babanıza, bazen alttan 
alın.Unutmayın babamız da çoğu şeyi alttan almıştır bir zamanlar . Bu size fazla 
gelmesin. Elini öpün, sevdiğinizi söyleyin. Değerli olduğunu hissettirin ona. Bir babayı 
en çok, çocuklarının onun gözlerinin içine bakarak gülmesi mutlu eder unutmayın. 
Siz de gülün o zaman. Bu kadarını borçlu değil miyiz evimizin en sağlam kolonuna, 
BABAMIZA...?

                      BABASINI kanserden kaybetmiş bir kız çocuğunun ağzından…
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 Kıymetli Öğretmenlerimiz,
 Sizlerin hayatımızın her evresinde/döneminde önemli rolü ve önemi vardır. 
İlkokul sıralarındayken ailemizden ayrılıp farklı bir çevreye, ortama giriyoruz. Kimi 
öğrenciler bu yeni ortama çok çabuk adapte olabilirken kimileri de bu yabancı 
ortamda kendini savunmasız, endişeli hissedebiliyor. Ben bu 2. grupta yer alıyordum. 
Ortama entegre olmayı henüz başaramayan, biraz heyecanlı, ürkek, çekimser... Bu 
hisleri yaşayan yalnız ben değildim, birçok arkadaşım bu duyguları yaşıyordu. Bu zorlu 
süreçte ortama uyum sağlamamıza katkıda bulunan, ilgisini hiç eksiltmeyen, sevgisini 
daima hissettiren öğretmenimiz sayesinde kolayca atlattık yabancılığımızı.
İlkokul sıralarındayken öğretmen bizim gözümüzde kahramandır. Öğretmen umuttur, 
hem de hiç tükenmeyen. Zifiri karanlıkta tek başına yanan mumdur, nehrin karşısına 
geçmek için yürüdüğümüz köprü, kıştan sonra gelen bahardır, anne, baba, yol 
arkadaşıdır o. 

 Gülümseyin öğretmenim,
 Çünkü sizler tebessüm ettikçe tebessümleriniz etrafa bulaşıyor ve belki de 
bir çocuğun yüreğine dokunuyor. Bizler her yerdeyiz. Belki gökyüzüne uçan mavi bir 
balonun süzülüşünde, köpeğin sesinde, kedinin bakışlarında, çiçeğin kokusunda, 
sokakta yürüyen bir çocuğun tebessümünde, ağacın gölgesinde yahut bir şairin 
dizelerinde... Sizlere gülümsemek yakışır. 

Öğretmenlerimize Mektup - Mihriban İPEK
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 Vazgeçmeyin, mücadele edin öğretmenim,
 Bir yerlerde sizlerin yolunu gözleyen, ışığınıza ihtiyacı olduğunu; dudaklarınızdan 
dökülen her kelimeyi heyecanla, gözlerindeki parıltıyla dinleyecek öğrencilerin var 
olduğunu unutmayın öğretmenim. Belki bir dağ köyünde, belki de şehrin en kalabalık 
yerlerinde sizleri bekliyorlardır. Sizlere mücadele etmek yakışır.

 Umut edin öğretmenim,
 Yetiştirdiğiniz nesiller geleceğin aydınları olup, ülkemizi refaha erdirecek, iyilik 
için, ilgiye muhtaç bir çocuğun tebessümüne vesile olmak için çabalayacak, kiminin 
derdine ortak, onlara bir omuz olup dualarına talip olacak. Heybesinden sevgiyi, 
saygıyı, merhameti, vefayı eksik etmeyip; bulaşıcı bir hastalık gibi iyiliği etrafındakilere 
bulaştıracak. Velhasıl kelam gelecekten umutluyuz kıymetli  öğretmenlerimiz, 
umudumuzun kaynağı da başrolü de sizlersiniz. Sevgiyle, sağlıcakla kalın...



14
SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI

 Ben bir öğretmenim, bundan seneler öncesine gidersem bu duygularımı 
yaşamamın bir sebebi de öğretmenimdir. Gözlerinizin içindeki ışığa bakan bir 
öğretmene rast geldiyseniz, şanslı bir insanım diyebilirsiniz. Yaşadıkça hissettikçe 
anlıyorum ne kadar kıymetli bir meslek olduğunu, hatta meslekten öte olduğunu. Kalem 
tutmayı öğretmekle başlayan kim olduğunu bulduran bir meslekmiş öğretmenlik. Her 
kim olduysan seni bir öğretmen yetiştiriyor, bir sözü, bir önerisi, seneler sonraya 
basamak. 
 Benim öğretmenim hiç vazgeçmezdi, ben resim öğretmeni olabileceğime hiç 
inanmıyordum, çalışmayı bırakmıştım. Düştüğüm yerden vazgeçtiğim yerden tuttu 
beni. Asıl büyüleyici olan ise, bu gücü hepimize verebiliyor olmasıydı. Bunu nasıl 
başarabildiğini aklım almıyordu çünkü bu koşulsuz sevgiydi. Hayatımıza vurduğumuz 
ketleri kaldırıp yerine imgeleri yerleştirdi. Kendime karşı sabırlı olmayı öğretmenimden 
öğrendim. Başında ağladığım resim kâğıtlarına, zamanla gururla bakıyordum ve onun 
sayesindeydi. Sınavı kazandığımı bile ondan öğrenmiştim, hayatımda hiçbir zaman 
unutamayacağım anılardan biriydi. Öğretmenimin beni, öğretmen olabileceğim 
için tebrik etmesi. Şimdi öğretmenim sayesinde, öğrencilerimin her birine şefkatle 
bakıyorum, her birinin hayatında kendilerini bulmalarını sağlayacak bir iz bırakmaya 
çalışıyorum. Bir kâğıt bir kalemle kendimize yeni bir dünya oluşturabileceğimizi 
anlatıyorum, onlar öğrendiklerini hayatlarına aktarabildiklerinde onlardan daha çok 
mutlu oluyorum. Ben öğretmenimin sayesinde, bir çocuğun gülümsemesinde kendimi 
buluyorum.

İmge - Derya EYRİDAĞ
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Çok küçüktüm o zamanlar.
Ellerimin yumak yumak,
Dişlerimin hala süt koktuğu yıllardı.
Hatta önden iki süt dişim düşmüştü de,
Ağzım gülünce fare deliğini andırırdı.

En çok mavi boyaları severdim o yıllarda.
Hatta mavi kalemim yanımdan hiç eksik olmazdı.
Bileğime saat, parmağıma yüzük, kollarıma dövme diye kelebekler, kalpler çizerdim 
de,
Sonra da onları gerçekmiş gibi düşünür, dönüp dönüp ellerime bakardım gururla.

Parka gitmeyi çok severdim mesela,
En çok salıncaklar ilgimi çekerdi.
Uçuyormuşum gibi gelirdi gözlerimi kapatınca.
Bir kuş olup, uçuyormuşum gibi...
Rüzgârda süzülüyormuşum gibi...

O sıralar çok üşürdüm.
Ama her üşüdüğümde annem yandığımı söylerdi.
Çok ilginç değil mi?
Ben üşüyorum sanırken yanıyormuşum meğer.

Ben Çöp Değilim - Dilan POLAT
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Bir de annemin çok sevdiğim yemeklerini yiyemez olmuştum.
O üzülmesin diye yiyormuş gibi yapıyordum ama,
Annem zeki kadındı hemencecik anlardı.
Hiç kandıramazdım onu.
Annemin deyimiyle çöp gibi olmuştum.
İyi de, ben çöp değildim ki!
Çöp, çöplüğe atılır.
Yoksa beni çöpe mi atacaklardı?
Hep bunu düşünür, 
Çöplükte nasıl yaşanabileceğini hayal etmeye çalışırdım o sıralar.

Bir gün annem ve babam bir yere gideceğimizi söylediler ve beni giydirdiler.
Yaşlı nineler gibi yardım almadan hiçbir şey yapamaz olmuştum.
Anlamıştım.
Beni çöplüğe götürüyorlardı!
Çünkü ben artık gerçekten çöp gibi olmuştum.
Çok ağlamıştım o gün.
“Ben çöpte yaşayamam. Beni çöplüğe götürmeyin.” demiştim sürekli.
Annem de ağlamıştı ve hiç konuşmamıştı yol boyunca.
Ben ise annemin kucağında,
Çöplüğün nasıl bir yer olduğunu hayal etmeye çalışmıştım.
Kim bilir?
Belki de orada benim gibi çöpe atılan bir sürü çocuk vardı?

Sonunda araba durduğunda gördüğüm şey kocaman bir hastaneydi.
Meğer beni getirdikleri yer çöplük değil, hastaneymiş.
Ve ben çöp değil hasta olmuşum.
Hastalığımın ismi ise lösemiymiş.
Ne tuhaf bir isim değil mi?

Önce çok sevindim bu duruma.
Beni çöpe atmayacaklardı sonuçta.
Beni bırakmayacaklardı.
Çünkü anne ve babalar çocukları için her şeyi yapardı.
Öyle demişti babam.
“Sen çöp değilsin kızım. 
Sen bizim her şeyimizsin.”

Ve ben o gün doktor amcanın bütün iğnelerine gülerek açtım kollarımı.
Hiç ağlamadım.
Ben babamın her şeyiydim.
Bunu da atlatacaktım.

Meğer bu lösemi denen hastalık grip gibi değilmiş.
Gizli gizli gelir, çöp gibi yaparmış.
Yanlış anlaşılmasın, artık öğrendim anlamını.
Çöp gibi olmak çok zayıflamakmış.
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Evet, çok zayıfladım.
Hatta saçlarım, kaşlarım, kirpiklerim bile döküldü.
Bembeyaz vücudumda irili ufaklı morluklar da var.
Hemşire ablalar vücudunda çiçekler açıyor diyorlar.
Ama ben artık çocuk değilim.
Anlıyorum her şeyi.
Sonuçta iki sene geçti.

Ağzım fare deliği gibi değil artık, çok güzel dişlerim var.
Özenle bakıyorum onlara.
Ne kadar büyürsem büyüyeyim mavi boyadan vazgeçemedim.
Hâlâ çok seviyorum.
Zaten dışarı çıkamadığım için salıncağa da binemiyorum.
Bende mavi bir salıncak çizip,
Onunla rüzgarda süzüldüğümü hayal ediyorum.

Geçen gün doktor amca geldi yanıma.
“İyi olacaksın.” dedi.
“Ben zaten iyiyim ki.” dedim.
Şaşırdı.
Gülümsedim ve devam ettim.
“Hasta olmak, kötü olmak değildir doktor amca. 
Hasta olmak, hasta olmaktır sadece.
Hastalığım geçince iyi olmayacağım ki,
Çünkü ben zaten iyiyim.
Sadece hastalığım geçmiş olacak.
Dışarıda bir sürü kötü insan var,
Ve bence iyi olmaya asıl onların ihtiyacı var.” Dedim.
“Sen çok zeki bir kızsın.” dedi.
Teşekkür ettim.

Üç ay sonra taburcu oldum.
Hastalığım iki buçuk yılın sonunda,
Nihayet bana hoşça kal bayrağını açmıştı.
Ama hala benim gibi hastaneye gelirken çöplüğe götürüldüğünü sanan bir sürü çocuk 
var orada.
Ve onlar bu hastalıkla evcilik oynuyorlar hastane koridorlarında.

Ne onlar çöp, ne de hastane bir çöplük.
Hepsi anne babalarının her şeyi aslında.
Ve hepsi sevgiyle, şefkatle, mutluluk ve umutla yenecekleri hastalıklarını,
Yenmeye kararlı cesur birer çocuk nihayetinde.
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 Bir mısranın en güzel duygusudur gülmek. Ah!  Bir de gülüşlerden tomurcuklanan 
o masum tebessümler, adeta dünyanın sekizinci harikası, bir resim çiziyorsun dünyaya 
ve dünyanın tüm güzelliklerini sığdırıyorsun göz bebeklerime: çicekler, kuzular, 
güneş, çocuklar, gülümsemeler... Her biri sana mutluluğun birer harfleri gibi bir 
bütünü oluşturuyor, kelimenin altını var olan umutlar, sevgi, şefkat, iyilik, ve altını 
kalınca çizebilecek binbir hayat, gönül süslüyor. Her gönüle damla oluyor mutluluğun 
esrarengiz tohumları teker teker bitiyor işte ben de o an diyorum ki köy okullarında 
damlalar güneşten önce mutluluk saçıyor, hele ki gülüşünün güzelliğine kandığım o 
boncuk gözlü çocukların gülüşlerinde; umudu, beraberliği gördükçe hiç düşünmeden 
diyorum; şiveleriyle koca bir Anadolu’dan gökyüzüne mutluluk diye bağıran bir köy 
okulu hayat buluyor. Sonra da tüm damlayı kucaklamak yani her bir insana, çocuğa 
ulaşma hissiyatı, gönlümde büyük bir mutluluğu içimde barındırıyor. Çocukların 
gözlerindeki parıltıyı, hep gökyüzündeki yıldızlara benzetiyorum; onlara baktıkça 
daha güzel, daha umutlu ve içten parlıyorlar âdeta bu kadar güzel yıldızlar varken 
bizlerin de birer gökyüzü, birer okyanus olma sırası gelmedi mi?

Köy Okulunda Mutluluk - Harun ŞAHİN
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Bazen sadece iç geçirirsin ve acır tüm anlardan doğan yaraların.
Akrebin kıskacı bile titrer o an.
Bakarsın hüznün orta yerine 
Ve nemli gözlerinle, tebessümlere gebe bırakırsın dudağının kıyısını. 
Oysa özlemişsindir sadece, o eski zamanları. 
Bir kelam bir bilmecedir artık... 
Dondurulmuş o fotoğraf karesine kendini yerleştirirsin, dolu dolu gözlerinle; keşke 
dersin. 
Benzemez gelen günler geçenlere... 
‘Neden’ sorgusu dilini kırbaçlarken sen anlam veremediğin zaman dilimlerinde 
haykırırken hala,
Gençlik içten bir kahkaha demetler yeni anlara.
Sadece duası kalır avuçlarında.
Sadece cemali gözkapaklarında.
Ve sadece anılar aklında, acılar saklındadır...
Zaman geriye gelmese dahi ümit hem varlığın kıyısındadır…

Anıların Kıyısından Gençlik Limanına- Sevtap GÜLEN ŞİMŞEK
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Ben bir damlayım, okyanusta küçücük bir 
parçayım 
Bir damlayı sakın küçük görmeyin;
Çünkü damlanın içindeki oksijenin hangi 
balığa ne kadar nüfuz edebileceğini 
bilemezsiniz.
İki gündür Kilis’te okullara gittim ama 
bugünü farklı kılan Suriye’deki Çoban 
Beylide bir İlkokuldu. Farklı olmasının 
sebebi aynı lisanı bilmesek bile sevginin 
evrensel diliyle konuştuk. 
Çocukların gözlerinin içine bakarak: Tüm 
bunlar senin için ve sen sandığından 
çok daha fazla özelsin hissini yaşatmaya 
çalıştım. Dünyanın bir yerinde kendisinin 
özel olduğuna inanan birisinin hâlâ var 
olduğunu bilirse sevgi dolu bir karaktere 
sahip olma yolunda, hep kendini özel 
hissedip kendinde güç bulacaktır. Bu 
hayaller ve dualarla oradan ayrılsam da o 
bakışı asla unutmayacağım.

Bazı günler vardır ya güneş bir ayrı doğar 
daha umutla, ağaçlara bakarsın bir başka 
besteler mutluluğu, etrafındaki her şey 
anlam katar o gün hayatına çünkü minik bir 
tebessüm hayat olur sana.
Uzunca bir zaman hasret kalmıştım bir damla 
yolculuk, çokça umut çokça mutluluk dolu o 
güne. Her zamanki gibi minik bir tebessüm 
uğruna, güneşin henüz dünyaya yeni teşrif 
ettiği bir vakitte heyecanla başladık yolculuğa, 
bir sanatçı çok sevdiği bir eser bırakmak 
için ne kadar yorgun olursa olsun alır eline 
fırçasını ya biz de aldık elimize umudumuzu 
yorgunluk nedir bilmeden,sanatçının serptiği 
renkler gibi serptik umudu geriye dönüp 
baktığımızda sevginin renkleriyle boyanmış 
bir okul,geleceğe umutla bakan minik 
gönüller bıraktık.Her seferinde dediğim gibi 
iyi ki damla,iyi ki bu deryada bir katreyim...

Katre-i Derya  Köşesi

Lisan-ı Sevgi - Raşit YAŞAR

Umuda Boyandım - Cebrail ASLAN
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 Damlada katıldığımda tanışma toplantısında bahsetmişlerdi ulusaldan. 
Oradaki yaşadıkları duyguları, yaşanmışları dinledikçe damlada aktif olabileceğimi 
düşünmüştüm. Çünkü ben damla ruhuna sahiptim. Bir gönüle dokunmayı, bir insana 
yardımcı olabilmeyi çok seviyordum. Yerelde etkinlikleri yaptıkça ulusala gitmeyi daha 
çok istemeye başlamıştım. Hatta hayallerimin başı ulusala gitmekti. Elbette her yere 
gitmeyi istiyorum fakat Doğu Anadolu hayranlığımdan mütevellit Hakkari’ye gitmeyi 
arzulamıştım. Nitekim başvurularda da sadece Hakkâri’yi yazmıştım.

 Havaalanında diğer damladaşlarla ilk defa görüşüyor olmamıza rağmen oradaki 
samimiyeti görünce kaliteli vakit geçireceğimi bir kez daha anladım. Ertesi gün ilk 
durağımız Durankaya ilçesi idi. Araçlarımızın ardından koşuşturmaları büyüleyiciydi. 
Araçlardan indiğimizde çekinik davranmaları ironikti. Önce istekli bir şekilde bize 
yetişmek için koşturdular sonra onlarla yakınlaştığımızda çekindiler. Fakat biz onlara 
özel olduklarını ifade ettik. Onlarla oyunlar oynadık, yüzlerini boyadık, kimisiyle 
sohbet ettik, kimisiyle güldük. Veda etmeden önce onlara birer kalem, rozet ve balon 
hediye ettik. Birçok etkinliğimizde olduğu gibi başta çekinen o gülen gözler gitme vakti 
geldiğinde bizden ayrılmak istemediler.

 Oradaki yaşantı o kadar farklı ki gitmeden görmeden anlaşılamaz. Sanılanın 
aksine çok samimiler, çok misafirperverler, çok düşünceliler. Örneğin memurluk 
sınavlarından yahut üniversite sınavlarından 1 ay öncesinde merkezde “Kriz Masası” adı 
altında toplanırlarmış. Burada köylerden gelecek öğrencilerden ağırlayabileceklerini 
söylerler ve sınav zamanı geldiğinde onları karşılayıp sınav yerine götürüp geri 
gönderirlermiş. Buradan Batı’da yaşayan insanlar Doğu’daki insanları çok yanlış 
tanıdığını bir nebze bile olsa da anlayabilmekteyiz. Gönül ister ki tüm bu önyargıları 
kaldırıp yaşamı güzelleştirelim. Bizler de bu yola baş koymuş damladaşlarız.
 İYİ Kİ VARSINIZ

Hakkari Ulusal Deneyimi - Betül DURGUT



22
SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI

-Bir gezi turu yapmak istiyorum. Bu gezi tüm insanların, iç dünyasına doğru, nasıl 
düşündüklerine doğru...
Düşünüyorum bazen bazı davranışların amacı: “Ne nedir ne değildir” diye.
Ama en çok çocukların iç dünyasında eğleneceğime inandım. Öyle de oldu.
Size bir bebeğin iç dünyasıyla başlayacağım. Geçen bir bebeğin iç dünyasında gezerken, 
hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey bilmemek ne güzelmiş! Ama sürekli gülen suratlar 
vardı etrafımda gülüyordum. Ana renkler cıvıl cıvıl ve en çok dikkatimi çeken renkler 
arasındaydı. Bir tane çerçeve vardı. Mor renginde ve üzerinde kırmızı desenler 
vardı. Etrafı kıvrımlı dalgalı denizler gibiydi.  İç dünyasına girdiğim bu bebek sürekli o 
çerçeveyi alıp ağzına alıyordu. Oral dönemde olsa gerek. İç dünyası kahkaha sesiyle 
doluydu ve bazen gümmm! Diye patırtı sesleri gelirdi meğersem bu fındık elini ha bire 
yere vurup seviniyormuş. Ahh ! En güzel gezi turumdu. Kaybolmuş konuşamıyor hiçbir 
dil bilmiyor aa bb aba gibi kelimler vardı burda en önemlisi gülen yüzler çokçaydı. 
Buradan aldığım en güzel şeylerden biri “gülümsemek” oldu güler yüzlü ve daima 
neşeli olmayı aldım. 
Bir sonraki durak, Arda adında bir çocuğun dünyasıydı.  Ardanın iç dünyası çok fazla 
depremlerin olduğu bir dünyaydı. Hayır hayır! Kesinlikle durmak bilmeyen bir vücut 
ve sürekli soru soran bir dünyaydı. Kızlara karşı bir önyargısı mı var bilemedim ama 
sürekli erkeklerle oyun oynuyor çünkü neredeyse hep erkek çocuklar görüyordum 
etrafımda. Ama öğretmen kadındı. Ve sürekli öğretmenle etkinlik yapılırdı. Etrafımda 
çok fazla gülen yüz göremiyordum. Hatta bazen çok kızan ve inanılmaz çirkin yüzler 

Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var - Cihan YAPACAK
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görüyordum. Meğersem bu dünyada 
geceleri bazen yatağa akan bir sıvı 
varmış ve bu yüzden yüksek seste 
azarlamalar hatta bazen dünyamızı 
sarsan, şiddeti büyük depremler 
görürdük. Ve bu deprem yüze geldiğinde 
canımızı acıtırdı. Depreme karşı tedbir 
alabilmek için bazen uyumuyorduk halsiz 
düşerdik. Ama heyecan üst seviyedeydi. 
Bir de dıp dıp atan bir kalp korkuyu 
hiç yitirmiyordu. Sıvının akmaması için 
uyumamak gerekirmiş yoksa çok daha 
büyük depremler olabilirmiş.  Bir de 
kimsenin bu sıvıyı bilmemesi gerekirmiş 
yoksa kimse bizimle iş birliği yapıp oyunlar 
oynamazmış.  Bazen yatağa sıvı akmasa 
da kalbe bir deniz boşalırdı. Arda’dan en 
çok “soru sormayı” aldım. Biraz karışıktı 
herhalde dünyası yeni kurulmuş diye 
bazı şeyler çok oturmamıştı yerine. Gezi 
turuma durmadan devam ediyorum. 
Derken dışarıdan muazzam parlaklıkta 
görünen bir dünya keşfettim kesinlikle 
kendimi bu dünyaya atmalıydım. Bu dünya 
Ela’ya aitti. İri pencerelerimiz vardı 
perdelerimiz yeşil ve dışarıya büyük 
açılarla bakardık. Çok merak eden bir 
dünyaydı Arda’nın gelişmiş dünyası gibi 
bir şeydi. Burada merak edilenler not 
edilirdi. Binlerce bilmediğimiz kelime ve 
olaylar not edilip araştırılırdı. Çok fazla 

insan yoktu sadece burası burjuvazi bir 
dünyaydı sanki. Elit insanların olduğu 
en önemlisi öğretmenlerle iç içe olan bir 
dünyaydı. Burada hiç güler yüz görmezdim. 
Hele yolda yürürken sanki gülmenin yasak 
olduğu sokaklardı. Somurtmuş suratlar 
dans ederdi kaldırımda. Ama yine de 
öğretmenlerin olduğu sokakta neşeler 
gayet yerinde ve umutla parlak bir 
geleceğe adım atılırdı. Bu yolda yürürken 
umut önde parlayan lambalar hep dört 
dönüyor etrafı gözlemliyordu. Neşeler bu 
dünyada kahkahayla konser verirdi. Ama 
bu dünyada geceler gündüzler gibi değildi. 
Sürekli pencerelerden akan yağmur yeşil 
perdede birikirdi. Ve bu sefer de geceleri 
hüzün hıçkırıkları konser verirdi. Sabah 
olunca da neşe kahkahalarının konseri 
verilirdi. Hiçbir şey olmamış gibi hedefe 
dimdik adımlarla umutla yürünürdü. 
Ela’nın dünyası etkilemişti beni. Bavuluma 
buradan çokça “Umut, not edilen 
meraklar ve parlayan gözler” aldım. Baya 
uzun kalmıştım. Bir diğer ki durağımda da 
umarım çok kalırım dedim. 
Öyle de oldu doğrusu. . .
Bu dünya çok kenarda kıyıda kalmış 
keşfedilmemiş bir mücevher gibiydi. 
Ancak sürekli dört duvar arası ve beyaz, 
sarımtırak kâğıtlarla doluydu. Duvarlar 
rengârenkti ama kimseler yoktu hep dört 
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duvardı. Arada bir ağaçların arasına 
gidilir. Bir kitap açılırdı. Sonra başka bir 
sonra yine başka bir kitap... Burada çok 
az insan vardı. Sanırım bu dünyanın 
insanları hep kapalı ortamlarda (kafe gibi 
ya da kurumsal yerlerde) bulunuyorlardı. 
Bu dünyanın bir kıyafeti vardı ve tek bir 
renkti o da siyahtı. Dışarıda renkli görünen 
tek şey saçlardı hem de altın sarısı parlak 
saçlardı. Bu dünya Duygu’nun dünyasıydı. 
Çok fazla gülünmez sohbet kurulmaz. 
Sanki bu dünya Ela’nın dünyasında 
sokakta gezen somurtan insanların 
yaşadığı dünyaydı. Evet onlar o sokaktan 
bu dünyaya göç etmişlerdi. Yine döndük 
dört duvar arasına. Bir gün bir de ne 
olsun dünyamızdan saçlar akıyordu. Ve 
dünyamız parlak yuvarlak bir tepe gibiydi. 
Sonra bir gün beyaz fayanslardan oluşan 
içinde hafif hareli pembe desenlerden 
oluşan bu fayanslar tavana kadar 
uzanan bir yerde sadece su sesinin 
duyulduğu dört duvarda; kırmızı kanlarla 
yüzüyordu dünyamız. Sonra başka bir 
dünya bizi kurtardı. Etrafımızı beyaz 
bezlerle sardılar. Ölüm gibi bir şeydi. 
Ölümden döndük dersek daha mantıklı. 
Diğer dünya dillerinde bu bir intihardı. 
Duygunun dünyasını yeniden hayata 
döndürmek isteyen dünyalar oldu. Ve 
“umut” arkadaşımız oldu. Her şeye 

rağmen tutunacak güce sahip olduk. 
Hayata karşı muazzam bir direniş vardı 
bu dünyada. Ne mi aldım? “Her şeye 
rağmen direnip umutlu olmayı” aldım. 
Yorulmuştum evime döneyim derken. Şu 
heykelin altında oturan dünya çok tatlı 
görünüyordu. Çikolata tadı vardı sanki. 
Yanık bir çikolata ve üzerinde krem 
şantiyle çizilmiş nakışlar vardı. Bu dünya 
Necmettin Bey’in dünyasıydı. Bir uğrayayım 
dedim. Sağ olsun buyur etti beni. Evet 
bu dünya ile sohbet edebiliyorum :) yaşı 
gereği olsa; hissediyor demek ki. 
-“Hoş geldin dünyama kızım” dedi. -“Hoş 
buldum efendim.
-” Seni de unuturum ben. Sen de gidersin 
bir zaman sonra kalsan da benden gitmiş 
hiç yokmuşsun gibi kalırsın dünyamda. 
Dedi -Nasıl olur bu Necmettin Bey ? 
-Şu resimleri görüyor musun? 
-Eşin çocukların deniliyor. 
-Eşim ve çocuklarımsa bunlar hani 
nerdeler. Yoklar işte evladım. Hep var 
olan ne biliyor musun ahanda şu yanımda 
duran heykel, üzerinde oturduğum 
alçıdan yapılmış kahverengi bu bank! Hep 
var olan bunlar. Beyaz önlüklü adamlar 
geliyor hep farklı adamlar geliyor yanıma. 
Arada bir yeşil gözlü bir kız geliyor. Kitap 
okur sohbet eder sonra o da gider. 
Göçüp gidiyor insanlar kızım. Sevdiklerim 
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bir bir gidiyor sonra ben onlara gitmeye çalışıyorum. Sonra onlar da kim? Diye sorup 
sorup bitiriyorum kendimi. Küçük bir kız ve yetişkin bir adam geliyor yanıma. Adam 
“baba” diyor. Küçük kız “Dede” baba nedir dede nedir? Arasına ünlü girmiş iki sessiz 
harften başka bir şey olamaz diyorum. Sonra onlar gittikten sonra, şu iki kelimenin 
maneviyatını hissediyorum. Ağlamak olsa gözlerden akan nehirler. Sabahlara kadar 
ağlıyorum. Bir kedim varmış. Yemek vermeyi unuttuğum için ölmüşmüş. Ben karınca 
öldürmem kedinin ölümüne mi sebep olacağım yahuu!  Ama yine de insanlar güzel 
değil mi kızım? Kızımmm ne güzel bir şey! Arada gelsene. Sana hep kızım diyeyim. 
Tanımıyorum seni ama sohbet etmek güzel değil mi? Arada yap böyle şeyler. Konuş 
yavrucum. Merhaba! Demeyi bil insanlara. Ama dediğim gibi kızım sen kalsan da gitmiş 
olacaksın benim dünyamdan. O yüzden bu dönemin dünyalarında gezin daha çok şey 
öğrenip alacaksın hayatına. Sana söz hakkı vermiyorum. Çünkü sen düşüncelerimin 
hareketi olacaksın.
- Z z  Necmettin Bey neden sustunuz Necmettinn Bey!! 
Burası da ne böyle sanırım artık kendi dünyamdayım. Evet haklıymış söz hakkı 
vermeden yok etti galiba unuttu beni :) Dünyası renkli ve güzeldi. Necmettin Bey’in 
dünyasından “Tanımadığım insanlara konuşma şansı vermeyi ve Merhaba” demeyi 
aldım.  İnanılmaz yoruldum. Yatağıma geçmeden şunları tek tek raflara geçireyim bi…
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