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Başlarken...

6. Sayımızla siz gönül yoldaşlarımızın 
karşısındayız. Bu sayımızda, geleceğimiz 
çocuklar diyerek yola çıktık. Bizler için onlar 
sevgi timsalleriydi. Onların dilinden baktık belki 
de biraz da yaşama. Samet Gürel’in “Çocuk 
Dili Sevgi Hâli” başlıklı yazımızla başlıyoruz. 
Çocuklar demişken, onları yaşama hazırlayan 
bir el olan öğretmenlerimizi unutmadık. 
Öğretmenlik bir sanattır, öğrencileri ise birer 
sanat eseri... “Öğretmenlik Sanatı” yazımızla 
Rukiye Kale bunu bir kez daha hatırlattı bizlere. 
Çocuk olduk fakat unuttuk dediğimiz anda 
seslendi bize Öznur Hasar “Çocuk Olmak” 
diyerek. 

Aslında hepimiz okyanusta birer damlaydık, 
çocuklara doğru dalgalanmak isteyen. Adımız 
damla olsun istedik okyanus olmak için biraya 
gelen. “Benim Adım Damla” yazısıyla okyanusun 
bir damlası oluşunu belki de çocuklara doğru 
nasıl dalgalandığını anlattı Rümeysa Taşcı da 
bizlere. Bir şiirle kalbimize dokunuyor Mustafa 
Bal. Mutlulukta bazen buruk oluyor diyerek 
“Mazlum Mutluluk” başlığını atıyor şiirine. Yeter 
ki gün eksilmesin penceremden diyen Cahit Sıtkı 
Tarancı gibi penceremizden ışık eksilmesin diye 
Roni Deniz Utkan, “Pencereni Kapatma” diye 
sesleniyor bizlere. Çocuk her yerde çocuk, fakat 
bu sefer Urfa’dan gülümsüyor bizlere. Urfa’da 
Çocuk olmak yazısını Esmanur Yücel kaleme 
alıyor. Gelin biraz geçmişe gidelim, “Sene 2015 
Aylardan Kasım” diyerek Mihriban İpek bu 
yolculuğun baş kahramanı oluyor. Okyanusta 
bir damla olup bir çocuğa dalgalanmaktı 
amacımız, belki de çocuklar bize okyanustur. 
Pelin Gençer “Bir Damla Çocuk” başlığıyla bunu 
anlatıyor. Son olarak babalarımız... Çocukların 
ilk kahramanı. Kahramanından yola çıkıyor 
Duygu Açkurt,”Süper Kahraman Babam”

Nisan, mayıs ve haziran aylarının bulunduğu 
bu dergi bize çocuk olmanın bin bir haliyle 
tebessüm ediyor. Tebessümleriniz eksik olmasın, 
tebessümün her haliyle bizlere ortak olarak yeni 
sayımızda birlikte olmak duası ve umuduyla...
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1SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI

Yaşamımızda birçok şeye ihtiyaç duyarız. Sevgi, ilgi, gülümseme, bakış 
bazen oyun  ve daha fazla duygusal ihtiyaçlar. Çocuklarında bu şekilde 
küçük yaşta sayısız ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların en önemlisi de sevgi ve 
ilgi. Bunun da en güzel yolu çocuk ile  doğru iletişimi kurabilmek. Peki bu 
nasıl olacak ?  Kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak  sizlerle bu konuda 
birkaç cümle paylaşmak istiyorum.

Ben çocuklarla sohbet ederken onlarla aynı duyguyu yaşamaya çalışıyorum. 
Onlara kendileriyle aynı duyguyu yaşadığımı hissettirmeye çalışıyorum 
bazen  dokunuyorum elini tutuyorum  bazen de sarılıyorum. Çocuklar 
ile sohbet ederken onlar bana bir şeyler anlatırken onları özümsemeye 
çalışıyorum, duygularını kendimce isimlendirmeye çalışıyorum. Bir 
sohbetimizde  çocuk, bir arkadaşının kendisini sevmediğini söylediğinde 
ona boşver değilde, galiba bu seni üzmüş olmalı demeyi tercih etmiştim 
çünkü ona bu  şekilde yaklaşmak daha samimi daha doğru gelmişti. 

Çocukların istekleri yada söylediği bir şey mantıksız geldiğinde olumsuz 
bir tepki vermekten kaçınıyorum. Bir çocuğun söylemek istedikleri bittiği 
zaman söylediklerine bağlı olarak onun anlayacağı bir dilde duygu 
ve düşüncelerimi onunla paylaşıyorum. Paylaşırken de  ona sarılarak 
tamamlamaya çalışıyorum çünkü bunun bir bekleyiş oldugunu 
düşünüyorum. Bu bekleyişin çocuğun hayatında önemli bir yer tuttuğunu 

Çocuk Dili Sevgi Hâli - Samet GÜREL
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biliyorum. Bir çiçeğin yetişmesi için  güneşe, suya ve toprağa  ihtiyacı 
vardır. Bir çocuk içinde en önemli ihtiyac sevgi ve ilgidir. Sevgi güneş , ilgi 
su ve iletişim de toprağı gibidir.

İletişim kurmak sadece konusmak değildir ki susmayı, bakışlarımızı, 
duruşlarımızı, oturma şeklimizi de kapsar. Hepimiz zaman zaman birileriyle 
dertleşmek, sevinçlerimizi paylaşmak, merak ettiklerinizi sormak isteriz. 
Bunun için de bizi anlayan kişilerle konusmak isteriz. Bu durum çocuklar 
içinde aynı belki de hayatı yeni tanımaya başlayan çocuk aynı bizler gibi 
hisseder onunla  bu hissiyattaki en önemli kuracağımız bağ sevgiden 
geçer. Bunların yanına bir de gülmeyi eklersek tamamdır çünkü gülmek 
her dilde aynı anlama geliyor. Çocuklarla kuracağımız en iyi ve etkili 
iletişimimiz ona kendisini değerli hissetdirebilecek sevgiyi göstermektir. 
Burda en önemlisi de bu sevginin samimi ve içten olanıdır. 

Son olarak sizleri şunu söylemek istiyorum ; ‘Hangimiz istemeyiz ki 
sevdiklerimiz ile güzel duygular yaşamayı, kendini dinleyen kulakların 
olduğunu , sevgiyle bakan gözlerin, gönlünü okşayan tatlı dillerin ve 
güven  veren sıcacık ellerin olmasını...”
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Öğretmenlik muazzam bir tecrübe.

Tecrübe diyorum çünkü meslek, iş, icraat demeye dilim varmıyor. Belki 
gönüllülük faaliyeti denilebilir... Bir o kadar heyecanlı bir o kadar gönüllü 
bir hareket... Belki de anneliğin fragmanıdır bilemiyorum... Bildiğim tek 
şey koştursa da yormuyor, üzse de yıpratmıyor. Tarifi için kelimeler 
yetersiz olsa gerek... Bazen okul koridorlarında yürürken bunca zaman 
çektiğim acı, okurken yıpranmalarım, emeklerimi düşünüyorum da değdi 
diyorum... Değdi bu koridorda yürümek için bütün sıkıntılara değdi... 
Kendimi sorguladığım varlığımı aradığım dönemlerimden kendimi 
bulduğum dönemlerime geldim... Elhamdülillah…

Kendimi yüzlerce çocuğun annesi gibi hissediyorum... Bilmiyorum belki de 
abartıyorum.. Bir çocuk yere düştüğünde benim dizim acıyor, iki öğrencimi 
kavga ederken görsem oturup hüngür hüngür ağlayasım geliyor, arka 
bahçeye doğru kaçan liselileri geri dönerken kötü kokularla bulunca 
benim ciğerim soluyor... Sanırım empati yönlerimi en çok konuşturduğum 
dönemlerim... En çok alttan almaları, en çok susmayı, daha çok dinlemeyi 
öğrendiğim dönemlerim... Ayırt etmeden sebepsiz sevdiğim dönemlerim...
Bazen saçma bazen komik bin tane anıyı dinliyorum. 
Tanımadığım amcaların, halaların, teyzelerin hayat hikayelerine eşlik 

Öğretmenlik Sanatı - Rukiye KALE
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ediyorum. Hasan amcası araba aldığı için birlikte seviniyoruz. Ayfer 
teyzesi kedileri kovduğu için birlikte üzülüyoruz...

Okuldan sonra okul yolunda yavaş yürüyorum. Acaba birine bir zarar gelir 
mi diye bakıyorum... Gözden kaybolduklarında yoluma devam ediyorum... 
Söylüyorum ya dolu dolu sorumluluğun anneliğini yapmak gibi bir şey...

Öğretmenlik bir yansıma sanatı...

Sınıfa adım attığım zaman kendime sen o yaşlarda olsaydın nasıl bir 
öğretmenle karşılaşmak isterdin sorusunu sorup giriyorum. Çıkarken 
tebessümle çık diyorum. Çünkü bir tebessümüm ile yüzünde güller açan 
öğrencilerim var.

Öğretmenlik kendini saklama sanatı da olabilir...

Can sıkkınlığını moral bozukluğunu saklamalısın yoksa bir anda onlarca 
öğrencinin hocam n’oldu sorularına maruz kalıyorsun. Bakmayın çocuk 
olduklarına "İyiyim" deseniz de inanmıyorlar.
Öğretmenlik yalnızca ilgi göstermek değil çokça da ilgi görmektir.
Ahh ne muazzam hissiyat. Okul bittiğinde kulağımda "Rukye, Rukayye, 
Ruuuukiye, Rükiye Öğretmenim" sözlerini işitmenin acı tadını asla tarif 
edemem. Öyle ki yoruyor ama yine de yüzümde bir tebessüme sebep 
oluyor.
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Öğretmen olunca insan kendini de eğitiyor sanırım... Öğretmenliğin 
bir diğer ismi öğrenmelik olmalı… İnsanı, hayatı öğreniyorsun. Kendi 
çocukluğumda fark edemediklerimi fark ediyorum. Bazen de kendi 
çocukluğumda fark ettiğimi öğrencilerime/çocuklarıma fark ettirmiyorum. 
Mesela benim çocukluğumda sevilen bir öğrenci olmak isteyen başarılı 
olmak zorundaydı. Başarılıdan kastım notları yüksek olmalıydı. Çünkü 
başarı karne notları ile ölçülürdü. Başarısız öğrenciler her zaman sevilmez, 
soru sorsa sorusuna cevap verilmez, arka sıralarda otururdu... Ben de 
bir arka sıra öğrencisi iken fark etmiştim bunu bu yüzden fark ettiğimi 
kendi öğrencilerime fark ettirmemeliydim… Sevginin genişliğinin notlar 
ile sınırlı olmadığını göstermeliydim. Sanırım notları yüksek olmayan bir 
öğrenci keşfedilmeye değer bulunmuyordu. Bu kimin koyduğu kural 
bilmem ama ben bu kurala asla uymadım. Ve bir öğrenci keşfettim...
Okul koridorlarında yalnız başına kafasında şapkası kulağında kulaklık 
ile bir müzik, hayal gibi gezen bir çocuk keşfettim. Hayal gibiydi ancak bir 
çocuk hayal olmak yerine hayallerini gerçekleştiren olmalıydı.

Yalnızlığı  ile   dikkatimi  çekti.  Tanıştım,  başlarda  çekingen davrandı. 
Türkçesi yetersiz olduğu için çok konuşmak istemiyordu. Ben ise onun 
aksine onunla daha çok konuşmak istedim. Konuştum, tanıştım… 
Türkçesinin yetersiz olması onu konuşmaktan ziyade susmaya itiyordu bu 
yüzden bir adım attık. Her gün ve her teneffüs bana gelip kitap okumasını 
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söyledim. Birlikte kitaplar okuduk. Bir gün notlarına baktım. Neden 
notlarının düşük olduğunu sorduğumda sınav sorularını anlayamadığını 
söyledi. O halde daha çok çalışmalıydık. Türkçe öğrenmeye  devam 
ettik. Ve yine bir gün muhabbet ederken aslında çok isterse başarılı 
olabileceğini söyledim. Olabilir miyim ki dedi. O kendine güvenmiyordu 
aslında hiç güvenmeyi denememişti. Çevresi de güvenmiyordu çünkü 
onlarda denememişti. Ben ise herkesten çok güveniyordum. Çünkü bu 
zamana kadar kimsenin, kendisinin bile keşfedemediği muhteşem bir 
zekası vardı. Yapabilirdi inanıyordum. Ders çalışmaya başladı bende 
elimden geldiğince onunla sınavlara çalıştım. Bazen Felsefe bazen 
Edebiyat bazen Geometri bazen Hadis çalıştık... Çalıştık... Kimse inanmadı 
ve güvenmedi. Kimse beklemiyordu ancak ben inanıyordum ve bu yolda 
beraberdik ve günler döndü dolaştı karne günü kapıya dayandı... Okul 
bahçesinde beni kocaman bir tebessümle karşıladı. Hep Teşekkür hem 
Onur belgesi aldı. Kimse yapamaz derken yaptı... Ve Teşekkür belgesini 
bana hediye etti. Bu belge insanlar için belki basit bir kağıt parçası. Ancak 
benim için keşfedilmiş bir cevherin kanıtı ve öğrencim için imkansızın yok 
olması.
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Zor diye bir şey yoktur. Öğretmenlik bir yerde zoru yok etme sanatıdır 
aslında…
Bilmeliyiz ki hiçbir çocuk başarısız değildir, yalnızca ilgisizdir. Ve çocuklar 
çiçek gibidir ne kadar ilgi ve su verirseniz o kadar yeşerir, yetişir ve 
güzelleşirler. Bu yüzden bir öğretmen, yavrularının yüreklerine sevgi 
ile damlamalı... Bende benim yüreğime damlayanların hatırına damlalar 
biriktiriyorum evlatlarımın gönül pınarlarında... Yeşersin, yetişsin, 
güzelleşsin ve güzelleştirsin diye…
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Dünya o kadar büyük ki... Milyonlarca bitki, hayvan, insan var. Milyonlarca 
bina, araç, yollar var. Bir dünyanın içinde milyonlar var. Bu dünyada o kadar 
güzel dünyalar var ki, tüm kötülüklere tüm düşmanlıklarına rağmen ayakta 
duran masum dünyalar var. Nerede bilir misiniz? Bir çocuğun gözünün içine 
bakın. Çocukların gözünde dünya bir oyun alanı çünkü. Dünyayı çocuklar 
gibi sevebilsek herşey daha güzel olacak. Ama yetişkinler içindeki çocuğu 
görmezden geliyor. Bu yüzdendir ki dünya bu kadar acımasız bu kadar kötü.
Bizler içimizdeki çocuğunu yaşatabildiğimiz sürece insan kalabiliriz. Çünkü 
çocuk olmak dünyanın en güzel şeyidir. O çocuk bu çocuk şu çocuk demiyoruz 
biz. Çünkü çocuk heryerde çocuktur. Bir iş adamının çocuğu, bir köy emekçisinin 
çocuğu, bir Afrika ailesinin çocuğu, bir suç çetesinin çocuğu... hepsi ama hepsi 
masumdur ve hepsi aynı aynıdır . Çünkü onların dünyası oyuncak arabası, 
bez bebeğidir. Bazı çocuklar hangi oyuncakla oynayacağını bilemez sıkılır 
bu yüzden ağlar  bazı çocuklar bir oyuncakla büyür arkadaşlarıyla sokakta 
koşarken düştüğü için ağlar  bazı çocuklar ise gözlerini savaşın içinde açar, 
oyuncağın ne olduğunu bilmez, bulduğu kovanları oyuncak sanar ve onlarla 
büyür. Kötü çocuk yoktur. Merhametsiz, ırkçı, hırslı bir dünyaya doğmak onların 
suçu değil çünkü. Bnce dünya çocuklar ve diğerleridir. Çünkü bilirim ki çocuk 
saflıktığın, merhametin, iyiliğin, mutluluğun tanımıdır. Bugünün çocukları 
yarınların yetişkenleri olacaksa eğer onları önem sırasında birinci sıraya 
almalıyız. Savaşa, ırkçılığa, kötülüklere hayır diyecek olanlar onlar. Bir çocuk ne 
yapabilir ki dünya için diyenleri duyar gibiyim! Bu dünyayı bir insanoğlu bu hale 
getirmedi, Milyonlar bu hale getirdi. O yüzden geleceğin Milyonları bu çocuklar 
olacak onlara güzelliği, merhameti, şefkati, doğruluğu, dürüstlüğü, kardeşliği 
aşılayabilirsek dünyayı değiştireceklerdir. Bir damla ile bir yük gemisini hareket 
ettiremezsiniz ama damlalardan oluşan bir okyanus yükgemisini istediği 
gibi hareket ettirebilir. Hatta alabora eder. O yüzden gönlümüze bir damla 
düşürmemiz gerektiğine inandık bir damla gönüllüsü olarak. Damla damla 
gönüllere düşüp dünyaya ulaşmak istedik. Başta kendi dünyamızla kendimizle 
ve çevremizdekilerle başladık. Bir çocuğun gözündeki dünyayı görmek onlar 
gibi sevmek sevebilmek için bu yola çıktık. Çok şey başardık, yeniden sevmeyi 
yeniden saygıyı yeniden merhameti kazandık. Ama daha çok şeyde bizi bekliyor. 
Çünkü bizler mutluluğu çocukların gözlerinde bulduk. İyi ki damla 

Çocuk Olmak- Öznur Hasar



Suya dokunur 
gibi serinler 

aslında o zaman anlarsın annenin kıymetini, 

“Anneler Günü” Kutlu olsun... HÇB
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Uzun bir yoldayım. Kafamdaki mutluluk kavramı yaşadıklarımın güzelliği 
sınırında çevreli. Zaten bana kalırsa mutluluk, huzur gibi pek çok kavram 
da göreceli. Kalbinin umudu misafir ettiği ölçüde mutlu insan. Kimine tek bir 
eşya mutluluk kimine bir başkasının gülümsemesi...
Tesadüfi bir başlangıç benim içinde mutluluğu anlamlandırışım. Hiç 
ummadığım anda başvurulan ve kabul edilen bir proje...
Yola koyulduk merağımı, umudumu doldurdum kalbime, ceplerimde ise 
rengârenk balonlar. Bir çocuk görür görmez elim uzandı cebime, onlar da 
gülümseyip teşekkür edip sarıldı ya işte o anda da umudum mutluluğuma 
uzandı.
Sabahın erken saatlerinde kalkmak çoğu zaman işkence gelir gençlere, 
kabul etmek gerek. Tuhaftır ki orda güne erken başlamalarımız bile mutlu 
ediyordu bizi. Hemen ardına edinilen yepyeni temiz yüzlerle edilen kahvaltı. 
Normal şartlarda da midemiz doyar kahvaltılarda veya yemeklerde. Bizim 
ruhlarımız da doyuyordu o sofrada. Hemen koyuluyorduk yollara. Öyledir 
ki ben hiç böyle güzel yolculuklar yapmamışım. İlk durağımız bir okul 
oluyordu mesela, alıveriyorduk boyaları ellerimize. Kimimizin ki yüz boyası 
kimimizim ki duvar boyası. Belki işlevleri farklı ama amacımız da ortaktı. 
Gerçek hayata gülümseyerek adım atsınlar diye, onlar için okullarının 
duvarlarını renklendiriyorduk, bakıp bakıp umuda yelken açabilsinler diye. 
Yüzlerini boyuyordu kimi ablaları da, kimisi yepyeni oyunlar öğretiyordu 
onlara. Hayallerini soruyordu, bir çocuğa da umut ışığı olup "yapabilirsin" 

Benim Adım Damla- Rümeysa Taşçı
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demek için. Onlara ceplerimizdeki balonlardan, kalplerimizdeki sevgiden 
yanaklarına bir buse kondurup her zaman onları seveceğimizi söyleyip 
yollara koyuluyorduk.

Bir köyde buluveriyorduk kendimizi. Doğal güzelliklerinden etkilendiğimiz 
kadar insanlarının kalplerindeki sıcaklıktan çok daha fazla etkileniyorduk. 
Halkın arasına kaynayıveriyorduk. Eller öpülüyor, gülümseniyor, herkes 
birbiriyle tanışıyordu. Geriye çekilip baktığımda gördüğüm tabloyu izah 
edemem ama imrenilesi olduğuna tüm benliğimi şahit tutabilirim. O 
anlarda da iyi ki böyle misafirperver bir ülke de yaşıyorum diye tekrar 
tekrar şükrediyor insan. Bunu demeye kalmadan aile ziyaretlerinde 
buluyorduk kendimizi. Farklı kültürleri öğreniyor, o ailenin bir ferdi 
oluveriyorduk. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır ama bizim bir 
bardak çayla ettiğimiz sohbetlerin yıla tekamül etmeyecek kadar hatırı 
var, sevgisi var, mutlulukla harmanlanmış güzellikleri var...
Veda vakti yine çalıyordu kapıyı, vaktin nasıl geçtiğini anlamamıza fırsat 
bulamadan. Arkamızdan gülümseyerek veda ediyorlardı bize. Bir gün yine 
karşılaşmak duası bizim de dillerimiz de. Bu vatanın güzelliği yaşayanları 
kadar, bu vatan uğruna şehit düşmüşler içinde geçerli. Onların huzurunda 
da buluyorduk kendimizi, kimi zamanda ailelerinin huzurunda. Minnetimiz, 
onlara olan saygımız var bu sefer kalbimizde, boğazımızda da bir yumru.
Emanet biz gençlere bırakıldı sizler bu vatanın yegâne varlıklarısınız 
dedim pek çok kez mezar taşlarına. Biliyorum huzur içindeler, hep de öyle 
kalmalılar...
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Bu vatanın nineleri amcaları da var en unutulmaması gereken geçmişimiz 
bizim deyip yolumuz huzurevlerine düşüyor bu sefer de. Bir amcam var 
ki pamuk kelimesi, yüreği güzel kelimesi betimlememe yetişmeyecek 
derecede. Onun ellerinde ki kolonya kokusunu dolduruyorum ciğerime. 
Biliyorum bu kokuyu. Bu huzurun, geçmişin unutulmaya yüz tutmuş tozlu 
sayfasının kokusu. Ciğerimin nasıl bayram ettiği aşikar benim gibi geçmiş 
sevenlere. Yüzündeki kırışıklıklar bizi görünce yerini gülümsemeye 
bırakıyor. Bir dua tutturuveriyor diline. Ah o ne güzel duadır, ki ben-biz 
sizlerin duasında var oldukça yaşıyoruz. Hem bana söz verdi hep dua 
edecek, bir öğretmen olduğumda öğrencilerimi güzel yetiştireceğime 
olan inancı tammış. Şimdi ben nasıl kötü bir öğretmen olabilirim ki, seni-
sizi yüreğimden nasıl eksik edebilirim ki?
Dualarla girdiğimiz huzurevinden yine dualarla uğurlanıyoruz. "Ayağınıza 
taş değmesin, ayağınıza taş değmesin."
Yoldaki taşlara artık daha çok takılıyor meselâ gözlerim. O zaman daha 
çok özlüyorum onları. Sadece teyzelerim, amcalarım da değil özlenen 
saysam kelimelerim yetmez belki de.
Gitme vakti geldiğinde arkamdan koşup gelen Ferhat'ı özlüyorum, 
ailelerimizi özlüyorum, damladaşlarımı özlüyorum.
Özlemek kelimesini de galiba sindire sindire öğreniyorum. Ne de güzel bir 
şey bildiğimi sanıp, öğrenince hayretlere kapıldığım bu duygular.
Lokmalarımızı paylaştığımız insanlar, güldüğüm bazen hüzünlenip 
gözyaşıma hakim olamadığım anlar, halkın içine karışmalarımız, herkese 
çabamızı anlatışlarımız...
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Derler ya, girebildiğin gönül memleketindir. Gönüllere girebildiysek ne 
mutlu amacımız layığını bulmuştur, hele ki memleketim bir çocuğun, bir 
teyzemin bir amcamın kalbiyse. Yaşanılan en güzel memleket benimkisi-
bizimkisi. Öyle ki kir çiçekleri var benim memleketimde, semaya açılan 
eller, gülümsemeler, yardıma uzanan insanlar, umut var gökyüzümüzde 
bizim,aç açıkta kimse de yok bizim memleketimizde. Dara düşene yüz 
çeviren yok, sadece kendini düşünen yok, çocukların kahkaları da var en 
unutulmaması en olası olan...
Hayatını anlat deseler şimdi bana anlatacak 19 yılımdan çok sadece 1 
haftam var benim. Adın ne diye sorsalar "damla",kardeşlerin var mı diye 
sorsalar gönül yolunda yürüdüğüm tüm herkes kardeşim, adları ne diye 
sorsalar "damladaş", nerde yaşıyorsun diye sorsalar girebildiğim tüm 
gönüllere ev kurarım, oralar benim daimi evimdir. Ne iş yaparsın diye 
sorarlarsa da ben bir garip meczubum bu yolda iyiliğe timsal olmaya 
çalışan. Olabilirsem ne mutlu bana ne mutlu bu uğurda aldığım dualara...
Bir dua da, şükür de semaya, ben iletiyorum şimdi. İyi ki...
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Bir damla mutluluk isterdi 
Gülmeyi unutan çocuk 
Sadece gülmek mi unutulan 
Oysa yaşamak denilen 
Umut denilen mavi kaybolmuştu 
Mazlum coğrafyadaki çocuklar da 
Bir damla sıcak yüreğe hasretti 
O sıcacık küçük yürekler 
Belki uzatılan bir balon bir şeker 
Acı da olsa güldürmeyi başarır 
Sıcak yüreklere hasret, yürekleri 
Mutluluk paylaştıkça artardı 
Ezilen bir ülke bir şehir veyahut köyde 
Mutluluk yasak mı?
Mazlum gülemez mi maviye bakarken 
Bir dilek yazıp uçuramaz mı sonsuzluğa 
Bir uçurtmaya aşık olamaz mı? 
Anneee! diye bağıramaz mı? 
Mazlum coğrafyadaki çocuklar 
Ve bir el uzanır ellerine sımsıkı tutar 
Hadi çocuk beraber öyle mutlu olalım ki 
Mutluluğumuz her şiirin bir dizesinde 
Bir damla gülücüğe neden olsun.

Mazlum Mutluluk - Mustafa BAL
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İki dudağın arasına sıkışmış bir cümle, muazzam bir dünya evren ve 
gökyüzü . Hayatımızı olgunlaştıran etkenlerin ne denli olduğunu bilmeksizin 
gidilen o sonsuz ve güzel yol. Bir çocuğun gözünden açmak pencereyi ve 
manzaranın seyrine dalmak belki okyanusta bir damlanın deniz oluşu, 
belki karla karışık yağmurun içinde küçük bir damla oluşu, belki ağlayan 
bir çocuğun sessiz çığlıkları ama en çok küçük bir çocuğun kocaman 
yüreğindeki umut, yüzündeki tatlı tebessüm ve gözlerindeki direniş. 
Bunca kötülük arasında hâlâ tertemiz kalan o güzel umutları yeşertmek 
isteyen küçük kalplerin gözünden bakmak dünyaya belki de evreni 
güzelleştiren en güzel şeydir bu. Bir şenlik havasında ağızlarda kocaman 
gülümseme işte o zaman biz olduğumuzu anlayıp kocaman sarılırız. İyi 
ki demenin o zaman ne kadar harika olduğunu anlatır bize güzel bakan 
küçük bir çift göz, elinize uzanan minik parmaklar ve boynunuza sarılan 
sımsıkı kollar…İmkansızlıkların arasında yeşeren umutların bir saksıda 
ekilmesini sağlar o minik umutlar, göz yaşlarına sığdırmak çoğu zaman 
o baktıkları penceredeki hayatı ve bazen anlamlandıramadığımız anda 
onlarla beraber anlam bulması duyguların... Sevilmeden sevmenin, 

Pencereni Kapatma - Roni Deniz UTKAN
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asıl sevginin karşılıksız olduğunu görünce anlamak kapının arkasına 
korkup kaçmış telaşlı ve masum gözlerin o kapı ardındaki diş gıcırtısına 
ortak olmak üzerindeki korkuyu atmaktır çoğu zaman sevgi, ertelenmiş 
telaşların oyun hamurlarıyla şekillenmesi işte o zaman kocaman bir 
pencere açmış oluruz ,hep beraber küçük dünyamızı büyüten bir çocuğun 
penceresine umut ektiği yarınlarla büyütürüz hayallerimizi. Ne güzel 
oluruz o zaman. Saksının içindeki çiçeğin toprağa karışarak büyüyüp 
filizlenmesi gibi bir çocuğun sevgisine karışır yüreğimiz büyüyüp serpiliriz 
sevginin en umarsız zamanlarında oturup koy başını bir dizeye ve bir 
çocuğun baktığı pencereden bak diye haykırırız...

Pencerenin önüne hayat koy büyüt onu yeşert ve filizlendir ama onu asla 
soldurma damla dahi olsa sevgi ile besle, sevmek en güzel büyütme 
biçimidir.



19 Mayıs Atatürk’ü
    Anma, Gençlik ve
   Spor Bayramı
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Yaz tatilinde bronzlaşmak yerine tarlalarda yanmaktır Şanlıurfa’da çocuk 
olmak. 30 lira (yevmiye) için sabahtan akşama en az hayatları kadar acı 
olan biberleri toplamaktır. Yazın kumsallarda kumdan kaleler yapmak 
yerine tarlalarda çamurdan evler yapmaktır, toprağa hayallerini gömüp 
yeşermesini beklemektir Şanlıurfa’da çocuk olmak.

Bu topraklar birçok din için kutsal sayılan kadim ve değerli topraklar ve bu 
topraklar eline oyuncakları değil de kazmayı, küreği, çapayı alan çocuklar 
için geçim kaynağı olan topraklardır. Türkiye’nin çocuk nüfusunun fazla 
olduğu illerin başındadır Şanlıurfa. %46.3 lük dilimi çocuk olan Şanlıurfa 
'da oyuncak araba yerine eline el arabaları tutuşturulan, çalışmaktan 
hayal kuramayacak kadar yorgun olan çocuklarla dolu bu şehir. Sizce 
nüfusunun %46.3 ü çocuk olan bu şehirde çocuk ne kadar çocuktur? Ya 
da çocuk olmak ne kadar değerlidir? 2012 yılında yapılan bir araştırmada 
15-17 yaş arası 601 bin tane çocuk işçi olduğu 2016 'da ise 708 bin 'e ulaştığı 
gözlemleniyor. Zor şartlarda yetişiyor bizim çocuklarımız. Onlar zor 

Zorluklara Karşın Urfa’da Çocuk Olmak - Esmanur YÜCEL
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şartlarda yetiştikçe bizim umutlarımız eksiliyor gelecekten. Şanlıurfa'da 
yaşayan küçük, minik yürekler için hayat pekte güzel koşullar sağlamıyor. 

Bu coğrafyada çocuk olmanın yanında kız çocuğu olmak daha da bir 
zorluyor. Hâlâ varlığı devam eden geri zihniyete sahip olan bireyler 
kızlarını çocuk yaşta evlendiriyor. Kimisi bir başkasına hizmet etsin diye 
yapıyor. Kimisi evden bir boğaz eksilsin diyor. Çocuk gelinlerin duvağı 
ise gözyaşı ile ıslanıyor. Pek de kolay olmuyor buralarda çocuk kalmak, 
çocukluğunu yaşamak. Erken yaşta hayata atılan çocuklar bu coğrafyada 
güneşten önce doğuyorlar. 

Farklı renklere sahiptir Urfa'da çocuklar ama eskiden belli aynı süregelen 
töreleri, kuralları yaşıyorlar. Lakin bu çocuklar için tek şart arkadaşlarının 
çocuk olması. Hepsinin tek isteği tarlada eğlenebilecekleri bir Arkadaş...
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  Haritalarda yeri pek bilinmeyen bir şehrin, adı bilinmeyen bir köyüne 
öğretmen olarak atanmıştım. Hüzünle sevinci aynı anda ve en doruğunda 
yaşıyordum. Bir tarafta hayallerine kavuşmanın ve küçük bir çocuğun 
elinde ki mavi balonları esaretten kurtarıp gökyüzüne salıvermesinin 
sevinci, öteki tarafta da hayalleri uğruna ailesine başkaldırıp, onları 
geride bırakmanın ve dünyanın en yalnız ağaç unvanına sahip olan 
Tenere gibi artık yapayalnız, kimsesiz olmanın hüznü...
Başladım yolculuğuma Ceyhun Atuf’un en sevdiğim dizelerini haykırarak.
...
Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
En güzellerini saymadım çiçeklerin,
Çocukları, öğrencilerimi istiyorum.
Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini,
Köy okullarında açan, gizli ve sessiz,
O bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek.
Kimse bilmeyecek, seni beni kimse bilmeyecek,
Seni beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek.
...

Sene 2015 Aylardan Kasım - Mihriban İPEK
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Sene 2015. Aylardan Kasım. Çiçeklerime kavuşalı 2 ay olmuştu. Geleceğe 
dair planlar yapıyordum. Dışarıdan köpeğin havlama sesi duyuldu, belli 
ki yabancı biri gelmişti. Kapının ardında tanıdık bir ses… 3 kere tıklattı 
kapıyı. Karşımda duran annemdi. Pahalı botları çamur içinde kalmış, elleri 
soğuktan al al olmuş, bakışları ise biraz sonra gelecek olan fırtınanın 
habercisiydi. 
-“Korkmuyor musun, neden hâlâ buradasın, bu saçmalığa ne zaman 
son vereceksin? Cevap bekliyorum. “ dedi, belki de bu zamana kadar 
duyduğum en şiddetli ses tonuyla. 
-Hayır korkmuyorum. Burada bulunmaktan, dışarı çıkmaktan, halkımla 
ortak paylaşımlar edinmekten korkmuyorum. Neden mi buradayım? 
Çünkü güzel vatanımın doğusu batısı sadece haritalarda ki coğrafya 
üzerinde. Ülkemin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her 
toprağını memleketim bildim. Çünkü burada ulaşmam gereken insanlar 
var. Sesi olmamı isteyenler var. Bayrağımıza, vatanımıza, dilimize; 
bu vatan uğruna kahramanca canını veren şehitlerimize sahip çıkan 
insanlar var. Gittiğim şehit ailesi ziyaretinde babasını anlatırken “sene 
1993” deyip boğazı düğümlenen, hıçkırarak ağlayan kocaman oğulları 
var. Kaç yıl geçerse geçsin acısı dinmeyen insanlar var. Okulda küçük 
çocuklara yüz boyama kalemleriyle” yüzünüze ne çizmemi istersiniz?” 
diye sorduğumda “Türk bayrağı çiz, Türkiye haritası çiz, benim hiç saatim 
olmadı bileğime saat çizer misin” diyen çocuklar var. “ Bu ülkeyi bu vatanı 
kurtarmamız gerek, bizim başka Türkiye’ miz yok” diyen liseli Ahmet var. 
“Köydeki çocuklara ulaşmamız gerek, aileleri bilinçlendirmemiz gerek” 
diye halkın derdini dert edinen 15 yaşındaki Ayşe var. “Biz öğretmenlerimizi 
çok seviyoruz, hiç gitmesinler. “ diyen çocuklar var. Okulumuzda çay 
olmadığı zamanlarda bize evinden yiyecek ve içecek getiren veliler var. 
“ Öğretmenler bizler için su gibi ekmek gibi lazım “ diyen, bizi sahiplenen, 
bağrına basan misafirperver köy halkı var. Velhâsıl kelâm, burada ön 
yargılarımızı kırmamız için fırsat var. İmkânın olmadığı lakin mücadelenin 
hep var olduğu bir gerçeklik var. 
“Başkalarının mücadelesine ortak olurken aynı zamanda kendi  
mücadeleni başlatmaya sen de var mısın anne? “
Gözlerinden süzülen yaşlar, bana sımsıkı sarılışı sorduğum sorunun 
cevabını vermişti çoktan. Sene 2015. Aylardan Kasım. Çiçeklerime kavuşalı 
2 ay olmuştu ve anneme kavuşalı 1 saat. 
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Aslında sevginin özü yaradılışımızdan gelir. Beşerin en önemli mayası hâl-i 
vakitte en gerekli olan duygudur sevgi.
Sâhi en son neye sevgi duyduk?
Bir çiçeğe, bir eşyaya veyahut bir çocuğa.
Çocuk demişken yüreği temiz, saf kötülük bilmeyen o küçük yürekler.
Bir de onların gözünden sevgiyi tanımlayalım.Sâf-derûn düşünceleriyle 
söyleyecekleri kelimeler ab-ı hayattır katılaşmış kalplerimize, dipsiz 
kuyularımıza birer ışıktır. Ya hû çocuk işte sonu olmayan hayal dünyasında 
geleceğin mimarı. İçinde kocaman umutları saklayan cevher.Hayalleri 
gibi sevgilerinin de sınırı yoktur çocukların merhametlidirler. Örneğin 
bir hayvana yetişkinden daha merhametli yaklaşırlar. Kalplerinde uçsuz 
bucaksız bütün bir dünyaya yetebilecek sevgi vardır çünkü. Her çocuğun 
bir hikayesi vardır...Rengârenk düşler hayatı. Belki az şey bilirler ama 
bildikleriyle kendi içlerinde yarattıkları bir dünya vardır. Kavgadan 
gürültüden uzak el değmemiş ve tertemiz. Gözlerindeki o ışıkla mutlu 
olabilmektir çocuk gibi güzel sevebilmek.Her şeyi basite indirgeyerek 
en yalın haliyle bakabilmektir hayata.Bazen çocuk olmak gerek o sonu  
olmayan hayallerine ortak olmak, hayatın yorucu karmaşasından 
uzaklaşıp umutlarının  gölgesinde ümit etmek... Çünkü çocukların en 
çıkılması zor karanlıklardan bile aydınlığa çıkan bir kapısı vardır.
İşte burada “Çocuk en çok neye ihtiyaç duyar ?” sorusunun cevabıydı 
“DAMLA" hiç beklenilmeyen bir anda çıkagelip yürek ısıtan ufacık bir 
tebessümdü. Gidilmedik dokunulmadık yürek kalmasındı gâyesi.
Hiç tanımadığın insandan dua almaktı. Yüreklere dokundukça devam 
eden iyilik kervanının bir parçası olmaktı.
Aslında bütün bunlarla DAMLA DAMLA OKYANUS OLMAKTI.

Bir Damla Çocuk - Pelin GENÇER
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Sevgili Babalarımıza;
Baba;
İki hece, dört harften oluşan bir kelime ama bir çocuğun 
yüreğindeki anlamını sorarsanız; kelimelere sığamayacak kadar 
uçsuz bucaksız!...
Hayata gözlerini açtığın andan itibaren o kocaman ellerinin 
arasına o minicik ellerini alır ve sıkıca tutar. İşte o zaman 
anlarsın ki yaşamının her anında o el hep seninle olacak…
Düştüğünde, ağladığında, zorluklarla baş etmen gerektiğinde 
bir bakarsın ki o sıcacık baba eli hep seninle…
Onlar için yürekte hissettiklerini kelimelere dökmek zordur 
çoğu zaman!...
İçten bir gülümseme, içimizi ısıtan sıcacık bir bakış veya 
omuzumuzdaki ufacık bir dokunuşla hissettirirler tüm 
sevgilerini…
Koruyup, kollayan, şefkatini ve sabrını esirgemeyen, her hatanda 
sana doğruyu öğreten güven yoludur!...
Çocukluğunda oyun arkadaşın, gençliğinde ol göstericin ve 
gün gelir olduğunda idolün olur.
Hayatımızın her anında; her ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda 
olan güç ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen sevgili 

Süper Kahraman Babam - Duygu Açkurt
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babalarımızın varlıklarında kıymet bilmek gerek; aramak, 
sormak gerek. Defalarca sarılmak ve ne kadar sevildiklerini 
söylemek gerek….
Hayatımızın görünmeyen süper kahramanı, sırtımızı yasladığımız 
dağ, gözlerimizdeki gülen resim…
Babalarımız!...
Sizleri çooook seviyoruz… Emekleriniz, destekleriniz ve en 
önemlisi sonsuz sevginiz için teşekkür ederiz… İyi ki varsınız!...
Sevgili Babalarımız; Babalar gününüz kutlu olsun… Işık olup 
giden babalarımıza da Allah’tan rahmet diliyoruz.
Sevgiyle kalın…
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Bir çocuğun yanağına, dudağına, minik ellerine ve sayılamayan 
binlerce katre-i kelama,
Tutunuyor insan hayat telaşında sıcacık bir selama…

Çoğaltalım mı gökyüzünde süzülen uçurtmaları,
Azaltalım mı havada uçuşan enaniyetli lafları?

Çoğaltalım mı dallara konan kuşları, gagalarındaki buğdayları,
Azaltalım mı ağaçları baltalayanları?

Duayı avuçlayan eller, sadakayı, merhameti ve sevgiyi tutarken
Dokunduğumuz şey sadece bir insan olur mu?
Ahde vefayı sadece insan mı bulur?
Seher yelinde gökyüzüne makyaj yapan kuşlar da getirmez mi 
baharı
Getirmez mi vefayı?

Ağlayan bir çocuğun gözyaşına son veren balon,
Hayallerine yön veren kalem,
Sadece bir nesne mi?
Sevgini katıp yaklaştığında sihirli bir değnek değil mi?
Sevgiyle yoğurduğun hangi nesne cansız ki…

Tutunuyor insan hayat telaşında sıcacık bir selama…
İşte şuradaki teyzenin bastona tutunduğu gibi,
Tekerlekli sandalyedeki amcanın nasırlı ellerini tekerleğe 
bağladığı gibi
Tutunuyor insan sıcacık bir selama…

Kurumuş dudakların suya tutunduğu gibi,
İnsan kana kana içmiş gibi tutunuyor Damla’ya.
Bir damlacık kelama…
Bir damlacık selama…

Tutunuyor İnsan - Sevtap Gülen Şimşek
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