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İlk sayımızla siz gönüllülerimizin karşısındayız. Öncelikle 
Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın Damla Projesi ve genç-
ler üzerine görüşlerine yer verdik. Sonrasında ilk sayımıza 
özel "Damla Projesi Nedir?" başlıklı yazıyla Damla Projesi'nin 
doğuşunu yazdı Elif Nayman. On günlük Damla Programları-
na katılan gönüllülerimiz, yaşadıkları illerde gönüllülük faali-
yetlerine devam ederek illerinde Damla Temsilciliği açmaya 
karar verdiler. Bununla alakalı bilgilendirme yazısını Erol Öz-
tamur yazdı.

Gittiğimiz illerde Damla ruhuyla yaptığımız çalışmaların 
yanında, ilin çeşitli ünlü yerlerini de ziyaret ediyoruz. Asiye 
Kurtbaş "Bursa", Ömer Balcı ise "İzmir" üzerine gezi yazısı 
oluşturarak içine Damla ruhunu serpiştirdiler. Fatih Irmak ve 
Gülşah Sansar geleceğimiz olan gençler üzerine duygularını 
aktardılar. Afgan gönüllümüz  Mohammad Mia, Dünya üze-
rindeki gönüllülük ve bunun içinde Damla Projesinin yeri 
üzerine bir makale kaleme aldı.

Melike İkra Cerit ve Sevtap Gülen yazılarıyla Damla Proje-
si'ne edebi manada yaklaşıyor. Bangladeş'ten ülkemize oku-
ma amacıyla gelen Mohammad Ashequr Rahman Saykat, 
Bangladeş gençliğinin uyuşturucu maddelerle imtihanına 
ve bu gençlik sorunlarının nasıl çözülebileceğine ışık tutuyor. 
Yemenli Aiman Alkhulidi ise ülkesinin kültürü üzerine kaleme 
aldığı yazıyla sizleri Yemen'e götürecek. Son olarak Emre Er-
türk, gençliğin televizyon kültürüyle aşırıya kaçan ilişkisi ve 
televizyon programlarının tehlikeleri üzerine faydalı bir yazı 
kaleme aldı.

Dünyanın ahlaki manada giderek kötüleşen durumu ve 
ülkemiz coğrafyasında dönen tüm kötü oyunlara karşı hepi-
miz BİR'iz. Bizler dünyada sevgiyi hakim kılma, emirlerin en 
güzeli olan insanlara iyiliği emretme ve insanları kötülükten 
men etme düsturuyla yola çıktık. Rabbim muvaffak eyler in-
şallah.

Dergimizi okuduktan sonra en yakınındakine ver okuyucu... 

Sevgi, bilgi ve dergimiz paylaştıkça güzel...

Editörden

Başlarken...
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GENÇLER 'DAMLA PROJESİ' İLE GÖ-
NÜLLERE DOKUNUYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-
fından 3 yıl önce hayata geçirilen 
'Damla Projesi' büyük ilgi görüyor. 
Ülkemiz üniversitelerinde okuyan 
yabancı öğrenciler ile Türk öğren-
cilerden oluşan gençler, gönüllülük 
esasına göre gittikleri illerde çeşitli 
ziyaretlerde bulunarak etkinliklere 
katılıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç, sosyal sorumlu-
luk projesi olan Damla Projesi’nin 
hem kültürlerin kaynaşmasına hem 
de birlik ve beraberliğin teminine 
katkı sağladığını söyledi.

Gençlere aktif olmaları için çağrı-
da bulunan Bakan Çağatay Kılıç, “Siz-
lerden özellikle rica ediyorum, gönül-
lülük faaliyetlerinde bulunun. Gençlik 
merkezlerimizdeki, kamplarımızdaki 
çalışmaları takip edin. Merkezlerimi-
ze üye olun. Gidin oradaki kardeşle-
rimizle sohbet edin. Kurslara katılın. 

Sportif, sosyal  anlamdaki imkanları 
sonuna kadar kullanın. Ülkemizin bir-
liğine, beraberliğine sizler katkı vere-
ceksiniz” dedi.

“Damla Projesi küçük damlaların 
bir okyanus oluşturmasıdır ”

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Ça-
ğatay Kılıç, Damla Projesi'nin hem 
kültürlerin kaynaşmasına hem de 
birlik ve beraberliğin teminine katkı 
sağladığını belirterek, “Damla Proje-
si gerçekten adından da anlaşıldığı 
gibi küçük damlaların bir okyanus 
oluşturmasıdır. Ülkemiz üniversitele-
rinde  öğrenim gören yabancı genç-
lerin de katılımcı olarak yer aldığı bu 
proje ile, herhangi bir beklenti içinde 
olmadan, farklı illerdeki bireylerin 
yaşam kalitesini artırmak veya top-
lumun yararına olan bir hedefe ulaş-
mak için gençlerin gönüllü olarak 
toplumsal girişime destek verme-
lerini sağlamak amaçlanmaktadır.” 
dedi.

“Projeye katılan yabancı gençler, 
aynı zamanda birer turizm elçi-
miz oluyor”

Damla projesinde yer alan tüm 
gençlerin aynı zamanda birer elçi 
görevi taşıdığını ifade eden Bakan 
Çağatay Kılıç, “Bu proje ile hem 
ülkemiz üniversitelerinde okuyan 
yabancı öğrenciler hem de Türk 

öğrencilerimiz gittikleri illerdeki 
bölge halkıyla dayanışma içerisin-
de bir dizi faaliyet gerçekleştiriyor. 
Bu faaliyetler ile gençlerimiz bölge 
halkıyla bütünleşmiş oluyor ve yöre 
kültürünü yakından tanıma fırsatı 
elde ediyor. Ülkemiz üniversitele-
rinde okuyan yabancı gençler de bu 
projeye gönüllü olarak katılabiliyor. 
Bizim bazı ülkelerle eskiden beri gö-
nül dostluğumuz, bağımız var. Dola-
yısıyla bunların aktif hale getirilmesi 
bizler açısından önem arz ediyor. 
Buraya gelen gençlerimiz, kendi ül-
kelerinde ve kendi memleketlerinde 
etkinlikte bulundukları yeri anlatır-
ken aynı zamanda birer gönül elçi-
miz, turizm elçimiz oluyor. Kültür-
lerin kaynaşma ve dayanışmasına, 
hem birlik ve beraberliğin teminine, 
farklı coğrafyaların gelenek, göre-
neklerinin yanı sıra tabii ve kültürel 
güzelliklerinin de tanıtılmasına ve-
sile olması bakımından bu projeyi 
çok önemsiyoruz” diye konuştu.  

Akif Çağatay Kılıç 
Gençlik ve Spor Bakanı
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Merkezinde farklı birçok duyguyu barındıran Damla 
Projesi, başından sonuna kadar hiçbir zorunluluk 

hissettirmeden sadece içten gelerek başlanan ve teme-
lindeki yegâne duygu olan gönüllülük ile tüm gönüllere 
dokunmanın umudunu taşıyan bir proje.

Damla Projesi, özü itibariyle ‘insan’ odaklı olan 3 
yıldır devam eden bir sosyal sorumluluk çalışması. Bu 
proje kapsamında; huzurevleri, sevgi evleri, çocuk evle-
ri ziyareti, mezarlık ziyareti, aile ziyareti, okul ziyaretleri 
gibi temelinde insan olan ve insanı insan olarak ele alıp 
o doğrultuda ilerlemeyi amaçlayan proje, genel hatla-
rıyla birey olarak kendini bulmayı ve bu ışık altında tüm 
insanlığa ulaşmayı hedefliyor.

Benimsenen düşünce dâhilinde ‘sevgi’ ile insanlara 
ulaşmayı amaç edinen projenin isminin ‘Damla’ olması 
da amaçlarının kökünü oluşturuyor. İnsana ulaşma-
yı hedefleyen proje, insanın varoluş sebebinin küçük 
bir damla ile meydana geldiğini vurgularken, yine bu 
damla ile insanlığı kucaklayacağını açıklıyor. Bu amaç-
larının yanında dostluğu ve kardeşliği de ön planda 
tutarak bunu damla ile birleştirip, tüm dünyanın iki 
elin birbirini sımsıkı tutması kadar yakın olduğunu ve 
bunun sadece tek bir damlayken başladığını; koskoca 
dünyanın aslında küçük bir damladan ibaret olduğunu 
temsil eden logosuyla gözler önüne seriyor.

Evet aslında Damla projesi bir logo ile bin bir an-
lam sıralıyor bizlere. Kıtaların iç içe geçtiği koskoca bir 
dünyanın, yine oluşumuna sadık tek bir damla olarak 
görüldüğü logo da ellerin birbirine olan bağlılığı etnik 
köken farkı gözetmeden ‘bir’ olarak hayata bakılması 
gerektiğini gösteriyor. Buna bağlı olarak da hem dün-

6 Elif Nayman

DAMLA
PROJESİ
 NEDİR?
Elif Nayman

yanın her zerresinde, hem de insan olan bizin özünde 
barınan bir damlanın dünyaya sahip çıkma mücadele-
sini anlatıyor.

Dünyayı küçük bir damlayla birleştiren proje bu 
amaç doğrultusunda Türkiye’de yaşayan uluslararası 
öğrenciler ve Türk öğrenciler ile öncelikle birbiri arasın-
daki muhabbet bağını güçlendirirken Türk halkı ile de 
öğrenciler arasında kültür kaynaşmasına olanak sağlı-
yor. İnsanın din, dil, ırk ayrımı yapmadan bir araya gele-
bileceğini ve insana sadece Yaratandan ötürü saygı ve 
sevgi ile yaklaşılabileceğini gösteriyor.

Yıl içerisinde ayda iki kere; 10 gün kadın ve 10 gün 
erkek 40’ar kişilik uluslararası ve Türk öğrencilerin ka-
tılımları ile devam ettirilen projede Türkiye’deki farklı 
illere gidilerek en başında bahsedildiği gibi sosyal so-
rumluluk çalışmaları yapılıyor. Bir insanın vicdanen 
huzur bulmasına ve insan olarak yapması gerekenlerin 
bilincinde olmasına fırsat tanıyan projede ömür boyun-
ca gerçekleşmesi gereken birçok ‘iyilik faaliyeti’ bu 10 
güne sığdırılarak dolu dolu hissettiriliyor. Hissedilen bu 
ruhun bedende zuhur etmesiyle de ‘İyi insan nasıl olur?’ 
sorusunun cevabı ortaya çıkmış oluyor.

40 kişilik gönüllü gençlerin katılımıyla gerçek-
leşen bu proje ile hedeflenen birlik ve beraberlik 
içerisinde adımlar atılırken çevreye karşı farkında-
lık oluşturmak da amaçlar arasında yerini alıyor. 
Birbirini öncesinde hiç tanımayan katılımcıların 
arasındaki dostluk bağını güçlendirirken onların 
arasındaki bu bağ ile gidilen yerdeki insanların gö-
nüllerine dokunmak huzurun başka bir boyutunu 
insana yaşatıyor.

Damla Ankara
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Ağrı, Şanlıurfa, Rize, Hatay, Sinop, Kahramanma-
raş, Gümüşhane, Manisa-Balıkesir, Burdur-Isparta, 
Düzce-Sakarya, Erzincan-Erzurum, Tokat-Amasya, 
Tekirdağ-Edirne-Kırklareli, Nevşehir-Niğde, Eskişe-
hir-Afyonkarahisar-Kütahya, Bursa-Bilecik, İzmir-Aydın, 
Muğla-Denizli gibi illerde bu proje kapsamında birçok 
faaliyet yapıldı. Daha birçok il de ziyaret edilmeyi bekli-
yor. Damla damla alınan bu yol ile gerçekleşen projede: 
huzurevleri, sevgi evleri, çocuk evleri ziyaret edilerek bir 
yaşlının elini öpüp duası alınırken bir yetimin başı okşa-
nıp, bir çocuğa umut olunuyor. Okullar ziyaret edilerek 
birbirinden farklı karaktere sahip çocuklar; onları ziya-
rete gelen farklı dilde, farklı dinde farklı kültürde ama 
aynı ruha sahip abi ve ablalarıyla unutulmaz dakikalar 
geçiriyorlar. Çocuklara verilen damla balonları ve şap-
kalarıyla küçük mutluluk dağıtıyorlar. Çevreye karşı da 
sorumluluğunu devam ettiren Damla Projesi'nde gö-
nüllü katılımcılar ile farkındalık oluşturması açısından 
küçük çevre temizlikleri yapılıyor. Bir duanın büyüklüğü 
ile çıkılan yolda mezarlıklar ziyaret edilerek her bir ağız-
dan dökülen dualar çoğalarak yerine ulaştırılıyor. Bir 
kuşun rızkına vesile olmak için mezarların üzerine ser-
pilen buğdaylar ve yapılan kuş yemlikleriyle uçan kuşun 
tebessümüne nail olunuyor. Aile ziyaretleri ile projedeki 
katılımcı öğrencilerle birlikte dezavantajlı ailelerin evle-
rine kısa süreli misafir olunup varlıklarıyla, dillerinden 
dökülen dualarla onlara destek olunuyor. Dikilen fidan-
larla geleceğe olan borç, şehitlik ziyaretleriyle de biri-
ken vefa borçlarını ödemeyi arzuluyorlar. Yarının kah-
ramanlarına emanet götürülen kitaplarla kütüphaneler 
kurarken, bir çocuk daha bir kelime öğrensin inancıyla 
hareket ediyorlar. İhtiyacı olan okulların ziyaretinde 
oranın öğrencileriyle bir araya gelip okulun duvarlarını 

boyayarak kendilerinden hatıra bırakıyorlar. Engelsiz 
yaşam merkezlerini ziyaret ederek insanlar arasındaki 
farkın bedenden ibaret olmadığını birkez daha anlamış 
oluyorlar. Gidilen illerdeki köylerde ziyaret edilerek yö-
resel farklılıklarla iç içe geçilmiş olunurken yöre halkı-
nın sıcaklığı ile insan olabilmenin büyüklüğünü de bir 
kez daha tatmış oluyorlar.

Gerçekleştirilen sosyal sorumlulukların her birisi 
için atılan ilk adımda samimiyet ve koşulsuz sevgi ile 
hareket edildiği için her katılımcının ‘ben’ olmaktan çı-
kıp ‘biz’ olarak bakmasıyla Damla Projesi'nin ruhuna eş 
bir giriş yapılmış oluyor.

Bir gönlü kazanmayı, bir gönle muhabbet duymayı 
özünde barındıran Damla Projesi'yle birlikte dünya üze-
rindeki tüm insanların birbirinden ayrı düşünülmemesi 
gerektiği öğreniliyor. Günlük hayatın telaşından farkına 
varılamayan gerçekler, durdurulamayan ama şahit olu-
nan zaman ile gösteriliyor. Gerçekleştirilen ziyaretler ile 
birlikte beliren tebessümün ardındaki mutluluk da in-
sanın yanına kar kalıyor. 

Başladığı günden beri birçok insana hitap eden ve 
birçok insanın hayatına umut olan Damla Projesi fark-
lı ildeki katılımcı gençlerin bulunduğu üniversitelerde  
kurduğu Damla topluluklarıyla üniversitelerde de bü-
yümeye devam ediyor. Bu topluluklar ile çevreye ve 
en önemli olan ‘insana’ karşı daha duyarlı olabilmenin 
bilincinde bir toplum için mücadele edecek gönüllü 
gençlerle bir araya gelmek hedefleniyor.

Damla Projesi ile yapılan her faaliyet, bunun için atı-
lan her adım bir gönülden diğerine muhabbet ile...



Damla projesi, edindiği üç yıllık birikim ve bu süre-
de gönüllerine dokunduğu 1200'e yakın katılımcısı 

ile bugün yeni bir yola giriyor. Gönüllülerin 10 günlük 
sürede hayatları boyunca yaşayabilecekleri farklı farklı 
sosyallik ve gönüllülük adına tattıkları duyguları, edin-
dikleri  tüm tecrübeleri yaşamlarının bundan sonraki 
kısmında da kendi bölgelerinde yapma isteklerini dil-
lendirmeye başlayınca, haydi o halde diyerek projeyi 
yerele taşımaya karar verdik. Gönüllü arkadaşlarımız-
la oluşturduğumuz ekipler, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
desteği, ayrıca kabul edilen üniversitelerin de katkısı 
ile Ulusal ölçekli hazırlanan bu projenin yerel alanda 
da yapılması için kolları sıvadık. Ulaşılmak istenen in-
sanlarla daha uzun vakit geçirilerek hayatlarında bir 
farklılık oluşturmak niyetiyle  her ilde yerli ve uluslara-
rası öğrencileri bir araya getirdik. Onların  çabası ve bu 
çabayla oluşturdukları etkinliklerle 10 günde her kaba 
akan bir damla olmanın yanında kendi bağında kendi 
ilinde kendi bahçesinde bir kalbe bin damla olma şansı 
yakalamaları için zemin hazırlamaya çalıştık.
Damla projesinin ülkemiz genelinde 18. 11. 2016, 21: 48 
itibari ile 27 ilde 7 üniversitede gönüllü ekipleri bulunu-
yor ve bu rakam henüz 3 aylık bir çalışmanın sonucu-
nu...
Peki biz illerde ne yapacağız?
Bizim aktivitelerimiz ulusal projedeki çizgiyle aynı rota-
da devam edecek fakat bizler bu yolu bu çizgiyi daha 
geniş hale getirme adına, illerde öncelikle dezavantajlı 
bölgelerde okullar, huzurevleri, sevgi evleri ve genel-
lemeye gidersek toplumun her kesimi ve her ferdine 
ulaşabildiğimiz kadar ulaşmaya çalışacağız. Ve logo-
muzdaki tutuşan farklı elleri temsilen yerel projede 
farklı özelliklere sahip ama ortak duygusu vatan olan 
insanlar olarak gittiğimiz bölgelerin ellerini sıkı tutma-
ya çalışacağız.
Gruplarımız şu anda kendi illerinde çalışmalarına baş-
ladılar bile. Nereler yok ki, Ankara, İstanbul, Karaman, 
Kayseri, Adana, Kütahya, Elâzığ, Samsun ve daha fazla-
sı farklı bölge, farklı yöre belki farklı hayatlar ama ortak 
düşünce bir damla olmak, bir gönüllü kap yapmak ve 
bir ömre nihayetinde samimiyet ve iyilik aşılamak. Ni-
yet sadece kaba damla olup akmak değil, zamanı geldi-
ğinde o kabında başka gönüllere kaynak olmasını sağ-
lamak; demiştik ya farklı şeyler arasında ortak olan şey 
damla diye vatan sevgisi gibi işte yöresi, dili, teni farklı 
insanların Çanakkalesi, 15 temmuz'u gibi.Önce vatan 

bilinci sonra iyilik ve samimiyet düsturu. İşte damlanın 
ulusaldan yerele inme çabasındaki temel amaçlardan 
birisi de budur. Yeni Seyit Onbaşılar, yeni Ömer Halisde-
mirler bu ülkenin bağrında saklı. Onları daha fazla orta-
ya çıkarmak; zor günlerde siper olsunlar diye değil, zor 
günleri olmasın diye saklandıkları kabuklardan dışarı 
çıkmalarını sağlayarak, vatan aşkıyla her ne yapıyorlar-
sa en doğru şekilde yapmalarını sağlayacak ahlaki ve 
vicdani olgunluğa ulaşmalarında bir zerre dahi katkıda 
bulunmak istiyoruz ve bu niyetle 10 günde gözümüz-
den kaçan o kocaman yüreklere artık daha fazla zaman 
ayırma fırsatı buluyoruz.

Hazırladığımız ve hazırla-
yacağımız projelerle ülkemizin 
yarınlarına ektiğimiz o güzel çiçekler 
gibi olan çocuklarımıza geçirdikleri günü daha kaliteli 
yaşamalarına olanak sağlamaya  çalışırken, yarınlarına 
dair zihinlerinde bir bilgi kırıntısı dahi olsa oluşturma 
çabası içinde olacağız. Örneğin belirlediğimiz okullar-
da takvim oluşturarak aralıklarla hazırladığımız prog-
ram çerçevesinde çocukları sıkmadan AFAD, ilk yardım 
eğitimi gibi eğitimler verecek, onlara iyinin ne demek 
olduğunu, milleti sevmenin nasıl bir şey olduğunu hi-
kayeler ve sunumlarla aktarmaya çalışacağız. İyi  lafının 
manası yerine, ruhunu aktarmaya çalışacağız.
Ayrıca gittiğimiz ve gideceğimiz okullarda yahut diğer 
yerlerde karşılaştığımız her bireyin doğaya daha farklı 
bakmasına yardımcı olmak için kuş yemlikleri hazırla-
yarak ve o kaplara bir yudum dahi su ekleyerek sevgiye 
sadece insanın dahil olmadığını  anlatmaya çalışıyoruz.

DAMLA İL 
TEMSİLCİLİKLERİ

Erol Öztamur
Damla Ankara
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Gideceğimiz sevgi evlerinde çocukları hep bir şeyler 
bekleyen insanlar yerine bir şeyler vermeye çalışan in-
sanlar yapmak adına onlara sosyal sorumluluğun alan 
değil veren tarafı olmanın nasıl bir şey olduğunu his-
settirmeye çalışacağız. Ben senin yanındayım demek 
yerine sen bizimlesin hissini vermeye niyetliyiz ki onlar 
gelecekte adapte olacakları bir toplumla karşılaşsınlar 
istiyoruz. Amacımız burada sadece çocuklar değil on-
larla ilgilenen insanlara damlanın ruhunu aktarmaya 
çalışarak yaptıkları şeyin, görevin ötesinde bir şey oldu-
ğunu ve çocuklarla aralarında parasal bağdan ziyade 
gönül bağının oluşması gerektiğini anlatmaya çalışan 
sunumlar gerçekleştirmektir.
Belirli zamanlarda yöredeki insanlara farklı olanı gös-
termek adına hem farklı yörelerden gelen hem de farklı 
ülkelerden olan arkadaşlarımızla  küçük seminerler ve-
rerek dünyanın bulunduğumuz yerlerden daha büyük 
olduğunu ve sevginin bu insanlar sayesinde dünyanın 
her tarafına yayılmış bir duygu olduğunu iletmeye ça-
lışıyoruz.

Bizler de huzurevlerinde, rehabilitasyon merkezlerin-
de, bu ülkenin sokağında ülkemin insanı ve karşılaştığı-
mız tüm gönüllere en azından bir tebessümü damlanın 
ruhunun bir kırıntısını iletmeye aktarmaya talip olduk. 
Biliyoruz ki beyazı kirletmeye bir damla siyah yetiyor. 
Bizlerde siyah olan karanlık olan ne varsa bir damla 
beyaz olup o kötülüğün sihrini bozmaya niyetlendik; 
samimiyet ve muhabbet ile.
Henüz üç ay oldu. Sizlere uzun uzun aktivitelerimizden 
bahsetmeyi çok isterim ama daha ekmeği yeni yapma-
ya başlıyoruz. Unumuz; samimiyetimiz, suyumuz; inan-
cımız ve bir de azmimizle  ulaşabileceğimiz her zihnin 
fırınında pişirmeye başlıyoruz. Önümüzdeki yazılarda 
illerin neler yaptıklarını güzel fotoğraflar eşliğinde ak-
tarmaya çalışacağız, sevgi ve muhabbetle kalın.
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Masal kelimesi eski  Türk dili anlatımlarında ve eski 
metinlerde “masal”,  “misal”, “hikâye”, “destan” 

karşılığında kullanılır. Dünün çocuğuyken masallarda 
okurduk hep. Hayali kahramanlarla anlatılan masalın 
son satırlarında gökten üç elma düşer, kahramanlar 
muradına erer, yüzümüzde beliren tebessümle mutlu 
sonla biten kitabımızı kapatırdık. Ama bizim hikaye-
mizin kahramanları bizdik. Kimimiz Etiyopya, kimimiz 
Suriye, kimimiz Türkiye’dendik. Hepimiz gökkubbeden  
farklı zamanlarda, farklı mekanlarda gelmesine rağmen  
aynı zamanlarda bir araya gelen katrelerdik... Bizim 
destanımız ebede kadar süren, mutluluğun son satır-
larda değil de her satırda yaşandığı en özel kelamlara 
mazhar olandı.

Asiye Kurtbaş10

Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz?
Gönlün aradığı gönül damlası derler bize, gök kub-

beden geliyoruz.
Neden geldiniz?
Ömürlere şifa cemreleri düşürmeye, damlanın okya-

nus kuvvetini hissettirmeye. 

KATRE-İ
DESTAN

Asiye Kurtbaş
Damla Kütahya



Öyle bir destan ki her halleri  nakış, katreleri nakkaş-
tı. Yeryüzünde 600 yıl boyunca hüküm süren imparator-
luğun torunları olarak bizler de adına gönül dediğimiz 
yollarda yürümeye başladık. Dokumacılığın şehri, Os-
manlı Devleti'ne başkentlik yapan, baştan başa tarih 
kokan medeniyetin şehri Bursa’ya düştü yolumuz. Bu 
yollarda temelleri samimiyet, merhamet, sevgi olan 
saraylar, hanlar, köprüler inşa ederek ilerledik. Damar-
larımızdaki kanda mevcut olan, atalarımızdan bizlere 
kalan fethi gönüllerde yapmaktı niyetimiz. Yalnızca 
ademoğlunun değil de, bir kuşun, bir karıncanın, fani 
dünyada küçük büyük demeden bütün gönüllere, ayrı-
ca Dar-u ukba'ya da  taliptik.

Ellerimize aldığımız şapkalar, kırmızı yeleklerimizin 
ceplerinde olan balonlar sadece görünenlerdi. Karşılı-
ğında ise bunların ötesi olan tarifi edilemez, görünenin 
ötesinde duygular vardı. Osmanlı padişahları tarafın-
dan Bursa’da yaptırılan son külliye Muradiye Külliyesi 
etrafında yaptığımız Damla bunun en güzel örnekle-
rinden biridir. Muradiye Külliyesi içerisinde yer alan II. 
Murat Türbesi bulunduğu kısmın kubbesi açık bırakıla-
rak vasiyeti üzerine  ‘’Allah’ın rahmeti isterse cennetin 
yağmuru veya çiği olsun üzerime yağsın’’ sözünden 
yağmur sularının mezarın üzerine gelmesi sağlanma-
sını ve tarihimizle ilgili anlatılanları öğrendik. Yüzyıllar 
öncesinde yaşanılan şanlı tarihimizin anılarının olduğu 
mekanda bizde yüzyıllar boyunca anlatılacak damlalar 
bıraktık. Mekanlarda  gönül semtinde ikamet olan ni-
yetimizle ilerlerken büyüklerimizin ellerinden öpmek, 
küçüklerimizin gözlerinden öperek katrelerimizi tebes-
sümlerine bırakmak, dualarına nail olmak, ’sizler bizim 
geleceğimizsiniz’ sözlerini duymak ünlü bir ressamın 
tuvaline resmedemeyeceği kadar özeldir. Çünkü Damla 
resmedilmez, anlatılmaz yaşanır, yaşanırken de hafıza-
lara kazınır.

Bir başkasına yapıldığında insana, insan olduğunu 
hatırlatan, bir başkasından görüldüğünde yüzde gü-
lümsemenin yanında birde kalpte sevgiyi artıran altı 

harfin yan yana dizilmesiyle oluşan kelimedir: İyilik. 
Altı harften oluşuyor ama manasını anlamaya nice 
nice altı harfler yetmiyor. Kimimiz iyilik tohumları-
nı dört bir yana saçıp yeşertmek isterken, kimimiz 
unutup gönül topraklarının kurumasına sebep olu-
yoruz. Farklı ülkelerden gelen, ten kafesimizin ren-
gi farklı olsa da gönül kafesimiz aynı renge sahip 
olduğu damlaların tüm gayesidir ekilmedik gönül 
toprağı, yeşermeyen iyilik tohumları  bırakmamak. 
Çünkü iyilik üzerimize düşendir, yapılması gereken 
en kutsal görevlerden biridir.

Zengin ile fakirin aynı mahallede oturduğu ,Os-
manlı dönemlerinde yaşamış ve sufilikte velilik rüt-
besini kazanan Emir Sultan Hazretleri’nin türbesine 
düştü yolumuz. “Dağlara buğdaylar serpin. ‘Müslü-
man ülkede kuşlar aç’ demesinler.” Hz Ömer (r.a.) 
sözünü rehber edinerek. Manevi değerinin hat saf-
hada olduğu türbenin giriş kısmında bulunan Emir 
Sultan mezarlığına katrelerimizin duaları yanında 
bir de kuş yemliğimizi bırakarak, bitmek tükenmek 
bilmeyen enerjimizle yine gönüllere talip olmak için 
yola koyulduk.

 Binaların ağır bastığı şehir  Bursa’nın  Gölyazı 
kasabasında kavuşamayan iyi sevgilinin hikayesini  
anlatan ağlayan çınarın yanında bir de  evlatlarına 
kavuşamayan ağlayan Melek’le kesişen adımlarımız 
vardı. Meydan kahvehanesinde oturan amcalarımız 
hatırlarında, gözleriyle gülen çocukların tebessüm-
lerinde yer alırken, Meleğinde hüzün kokan evinde 
bulduk kendimizi. Hüzün kuşunun omzuna kondu-
ğu, gözyaşlarının Gölyazı’nın sularına bakraçlarla 
döküldüğü, toprakları kuru, iklimleri sonbahar olan 
ablamız. Sohbetinin sonunda bizlerin bir kıssaya, 
bin hisse çıkardığımız, gözyaşlarımıza direndiğimiz 
ablamız. Damla önce gönle sonra da ömre düşer. 
Yarınlar pusluysa ilerisi için her şey umutsuzsa şifa 
katrelerini en samimi duygularıyla bırakır. Samimi-
yetin altın değerinde olduğu, kişiye yakışan en güzel 
suret olduğu bilerek yolunda ilerler. (Gölyazı'ya ge-
lip gören herkesin Meleği de görmesi temennisiyle. 
Meydandaki yokuştan sola dönünce kiremit rengi, 
bahçesinde erik ağaçlarıyla yeşillenen gözlemeci-
nin arkasındaki tek katlı müstakil ev.)

Her yönüyle mektep olan ömrümüzde yüreği-
miz  kendimizi bulacaktı damla gibi bir Afet-i güzel-
de. Damla öyle bir destan ki ne lisan ne de kalem 
anlatamaz barındırdığı güzellikleri.
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Bir enkazın ortasından yazıyorum bu satırları. Sanıldığı-
nın aksine fay hatlarındaki kırılma sonucu oluşan fiziki 

bir enkaz değil. Çökenler, yıkılanlar binalarda değil; gönül 
hatlarında başlarda herkesçe hissedilen artçı çatırtıların 
ardından, bugün nice ruhi çöküntülerin sebebi; olağanca 
ağır, manevi bir enkazdan bahsediyorum.

Çöküntünün sebebini uzmanlar araştıra, insanlar da ko-
nuşup suçu; birbirlerine, dış etkenlere veya yeni nesle ata-
dursun. Olayların görgü tanığı ve enkazzedelerden  biri ola-
rak kendi bakış açımdan sizlere yaşadıklarımızı anlatayım.

Toplumumuzda her hareketin altında safiyane bir 
niyet yatıyor aslında. Hele ki evlat (insan/birey) yetiş-
tirme konusunda. Fakat kültürümüzü, geleneklerimizi, 
dini, insani hassasiyet ve öğelerimizin yer aldığı kitap-
ları okuduğumda bu kitaplarda yer almayan bir çok uy-
gulama/davranışa sıklıkla rastlıyorum. Hatta nasıl olur 
da hayat felsefesini/realiteyi yansıtan bu öğeler gör-
mezden gelinir ve üstüne gidip çözüm üretilmez diye 
şaşıyorum doğrusu.

Bir birey düşünelim dünyaya gözlerini açalı 3-4 sene 
olmuş belki. Çevre bilinci ve kelime dağarcığı gayet sı-
nırlı. Öğretilenlerle tanıyor, kodluyor etrafı, insanları 
ve nesneleri. En basitinden bir gün bir yemek sırasın-
da önüne hoşlanmadığı bir yemek geliyor belki ya da 
karnı doymuş ısrar ediyor yiyemem diye. O yaşlarda bir 
çocuktan beklenen gayet tâbii bir tutum bu. O sırada 
ebeveyn devreye giriyor; iyi niyetli fakat işin bundan 
sonrada olacağı gibi kolayına kaçıyor. En kısa, en hızlı 

çözüme doğru yöneliyor; yan etkilerini hesap etmeden. 
Ve yaşanan durumla hiç alakası yokken çocuğun zihin/
kavram dünyasında kapalı bir kapıya tıklayıp açmakla 
sonuçlanıyor o yöneliş kapıya tıklarken de nidası şu;

“Yemeğini bitirmezsen seni dilenciye/kapıcıya (v.b) 
veririm”

Zannımca bu iki kelimenin henüz tanımını yapmak-
tan dahi aciz bir iki kere rastlaştığı bu kesime karşı bir 
korku refleksi geliştiriyor ve bunun peşine ön yargı, kü-
çümseme, olumsuzlama takılarak tıklanan o kapının ar-
dından hemen içeride yerlerini alıyorlar. Düşünüyorum 
da çocuğun yemek yememesi ile  durumla hiç bağlantısı 
olmayan, bu kesimlere karşı çocuğu korkutmanın ne ala-
kası olabilir? Onların burada suçu ne, statüleri/meslekle-
ri mi? Veya bunun Anadolu kültürü ve o kültürün kimliği 
haline gelen, öğretisi herkesin eşit olduğu yönünde olan 
İslam ile alakası nedir?

En yakın kanaat benden değil; dışarıdakilerden so-
ğusun/korksun diye beliriyor ki bu da bana mantıklı gel-
miyor. Fakat ebeveyn için bu aşamada en mantıklı rahat 
ve kolay olanı bu; düşünsenize çocuk biraz korktu belki 
ağladı ama tabağındakileri bitirdi. İşe  yarıyor (!).Evet 
yemeğini yedi, gerekli vitamini aldı; gerekmeyen, her an 
yayılması muhtemel düşünce virüsleriyle tabi ki.

Damla İstanbul

Anlayalım
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Anlatmak istediklerim fazla abartı gibi ge-
lebilir; dedim ya bunlar benim düşüncelerim 
ama devamı geliyor henüz bitmedi; bir bire-
yin yaşamındaki öğretilerden bir toplumu 
çöküşe/ayrışmaya götüren sebepleri sırala-
mam…

Çocuk artık tabağındakileri yediğinden 
hızla büyüdü tabi! Eğitim çağına geldi sını-
fa girdi ve tanımadığı onlarca kişiyle ilk defa 
aynı yerde günlerini geçirmeye başladı.  Bun-
ların bir  ismi, anlamı, tarifi olmalıydı.

Eve geldiğinde artık yemeğini bitirme ye-
rine; ödevlerini bitirme zamanı gelmişti. Bitir-
mezse öyle korkacak bi yaştada değildi, farklı 
bir yöntem girdi bu sefer devreye. Bu ödevle-
rini yapmasını sağlayacaktı. Yöntem basit ve 
çocuğun çözemediği sistemi tarif eder mahi-
yette ;

“Bak komşunun çocuğuna… ” cümlesiyle 
“Değer Terazisi”nin bir kefesine koyulup ken-
disinin de hafif kısımda yer aldığı bir ağırlık 
yarışı başlamıştı. Bu yarışta her zaman bir üst 
basamakta olan rakibi hedefteydi. Oyun, sıra 
arkadaşı değil herkes komşu çocuğu olmaya 
adaydı.

Fakat ters giden birşeyler var: komşunun 
çocuğu ile gerek dini öğretilerimize ve örfi 
adetlerimize göre benim bildiğim sadece 
yardımlaşılırdı, hatta yardımlaşılmalıydı. Ya 
yarışmak ve bunun sebep olacağı hırs, haset 
neyin nesi? Hangi atamızdan, hangi dini öğ-
retiden gelmiştir bu bize, ne zaman teşvik için 
bir adet halini almıştı bizde? 

Belki onlarında aklına bir misafirlik sıra-
sında çaydan tat alamayan ev sahibinin biraz 
daha tatlanmak için “Bizim çocuk var ya…” 
diye methiyelerine başlayıp; çayını tekrardan 

karıştırırken bu ailenin de zihnini karıştırması 
ile başlamıştır. Aslında bakarsanız bu tutu-
munda diğerinden aşağı kalır yanı yok.

İnsani, ahlaki/dini bir temele zıt olması-
nın yanı sıra bu yönelişler çıkmaz sokakta son 
bulup tekrar kısa bir zaman sonra kendilerine 
dönecek; en basit örneğiyle çocukların dilin-
de ve zihninde komşu çocuğu örnek gösteri-
lip bir özenti, çekememezlik baş gösterecek; 
babası/annesi şunu almış, ben de istiyorum 
isyanlarıyla bir çekişmeye varacak.

Bu çekişmeler ve yaşlarının verdiği bir dik 
başlılıkla mücadele edemeyeceğinin farkına 
varan ebeveyn artık çocuğu dilencinden kor-
kutarak, komşu çocuğuyla yarıştırarak, so-
kakları temizleyen temizlik görevlisini (keşke 
insanların kirli zihinlerini de temizleme gibi 
güçleri olsa) “böyle olma” deyip parmakla 
göstermenin fayda vermeyeceğinin bilincin-
dedir. Bu sefer başlarlar ibret al bizden der-
cesine eşler birbirini yermeye. Bazen bunu 
ortak bir konuşma sırasında dile getirirler:

“Bak biz okumadık; sürünüyoruz, bizim 
gibi olma...” çerçevesini pekte aşamayan 
duygusal bir konuşma ile son bulur; tabi o 
günlük. Çünkü bu öğreti onun zihninde kal-
ması, canlı tutması için yapıldı. (En azından 
üniversite okuyup diplomasını eline alana 
kadar) Peki üniversiteye başladıktan veya 
diplomayı aldıktan sonrası?

Sonrası; o da düşündü, kafasına yerleştir-
di; okul okumayan demek ki adam olamıyor-
muş, diploma şart bu devirde. (Elbette fayda-
lı olduğu kanaatindeyim fakat şart değil) Ve 
bir gün kafasını kurcalayan anlaşmazlıklarda 
dayanak noktası olacaktı o’na. Oldu da. Oku-
du ama artık ailesine her zaman danışacağı 
bir ebeveyn gözüyle bakmak yerine; onları 
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kendilerini tarif ettikleri cümleleri ile düşündü okuma-
mış cahil kalmışlar diyip her anlaşmazlığı buna vurma-
ya başladı. Ayrılmak isteme sebebinde de bir nebze onu 
anlamamaları yatıyordu.

Bir atanma belki de bu ayrılığın vesilesi oldu. Aileye 
ait kırıntılar yerini koruyordu özellikle bu zamana ka-
dar hedefini çizme yönünde tekrarlanan telkinler. Bu-
gün buraya gelişinin nedenlerinden biri olan o telkini 
unutmaması gayet normal: “Devlete sırtını daya da…” 
aynen denildiği gibi yaptı; yasladı sırtını koltuğa baktı 
rahat, aldı kahvesini de eline gerisi malumunuz…

Benim kanaatim; dilde yer alan öğelerin zihniyeti ifşa 
ve inşada önemli yeri olduğu yönünde. Zaten her bir ev-
rede kullanılan mottolardan bir örnek vermeye çalıştım. 
Kelimelerin dünyası bizim dünyamızla aynı; kelimeleri 
üretip anlamlar yükleyen ve onları olaylara etiketleyen 
bizleriz. Hatanın tamamını ya da büyüğünü bizim üstü-
müze titreyen fedakar ebeveynlerimizi de yıkmak niye-
tinde değilim. Fakat çok şikayetçi olunan bir çağın/neslin 
büyütülmesinde hata sadece neslin bireylerinde aran-
mamalı, onların büyütülmesinde öğretilen, zihinlerine 
kodlanan algılara bakmak lazım. Bu çöküntüyü somut 
bir örnekle tasvir edecek olursak; bir binanın çökmesin-
de onun temel iç dinamikleri, yapı taşları olan kolon ve 
tuğlaların mı rolü büyüktür yoksa dış cephesinde kullanı-
lan boyanın mı? Bırakalım artık sadece dış nedenlere suç 
atmayı, bunlar hep onların oyunu demeyi.

Evet artık o çocuklar denilenleri yaparak, büyük-
lerin sözünü dinleyerek büyüdü. Komşu veya komşu 
çocuğuyla yardımlaşarak değil; kendinden daha çok 
yardıma muhtaç görene dek yarışarak. Üst olan özeni-
len olurdu bu öğretide. Ya da o komşu bir şey aldığında 
aynısı yarışta en yakınında yer alanda da olmalı; çünkü 
onun ne eksiği var? Hırs ve hasette zaten başvuruldu-
ğunda ben yokum demiyor.

Bunların hepsi aslında onların okuması içindi oku-
dular istenilen gibi fakat sadece okudular; aileleri, dı-
şarda ki bireyler gibi olmamak, onlaradan farklarını 
ortaya koymak için. Çoğu için okumanın sonrasında 
hayatla ilgili pek bir şey önemli değil; yaşamak, paylaş-
mak, vefa ve insanlik için birşeyler yapmak gibi. Şu an 
çoğu diplomalı; kimisi devlete sırtını dayayanlardan, 
kimisi ise hâlâ işşiz. Kimisi de diploma ellerde bir san-
cak gibi bu yarışta ilerlemeye, master yapmaya devam 
ediyor. Ebeveynler mi; onlarsa bir hayal kırıklığı sonucu 
meydana gelen ve bedeni çöküntülerinin üstüne ekle-
nen ruhsal çöküntüyle baş başalar. Belki huzura kavu-
şurlar diye farklı bir yere taşınmışlar/tıkanmışlar.

Gelin bu enkazdan yara bere içinde de olsak birbi-
rimizi çekip kurtaralım. Hep beraber okul derslerinin 
dışında yaşamdan bir ders çıkartalım. Kavramları/in-
sanları kültürümüzde ve inanç öğretilerimizdeki yerine 
bakarak yeniden anlamlandıralım, anlayalım. Menfaat 
endeksli olmayalım. Mesela bizi formel şeyler tarif et-
mesin; giydiğimiz elbisenin markası bizim kalitemizi, 
markamızı belirlemesin. Karnede alınan notlar, diplo-
ma dereceleri bizim değerimizi ölçmesin. Bize sonra-
dan eklenenler bizi tarif etmesin; kendimizde olanlardır 
bizim benliğimiz. Fikirlemiz, duygularımızdır bizi gerçek 
tarife hakkı olan.

Gelin yol yakınken bazı şeyleri tekrar gözden geçi-
relim; mesela bu nesilde de başlamış; kariyer ve geçim 
derdi sebepleri ile henüz küçük yaşlarda çocuklarımız 
anne babadan ayrı kreşe sürüklenmesin, sürüklemesin 
ki bu süreğin sonu onların da; kariyer, geçim derdi gibi 
aynı nedenleri öne sürerek tam kavuşacağımızı umdu-
ğumuz, çalışma meşgalesinin bittiği, emekilik günlerin-
de bizleri huzurevlerine teslimi ile noktalanmasın.

Onları yetiştirecek olan bizler, onlara; yardımlaşma-
yı, tevazuyu, hoşgörüyü, samimiyeti ve sevgiyi tavsiye 
edelim. Çöken binaların onarımı misali; herkes gücü 
yettiğince bu kez sağlam temeller üzerine inşa etsin/
onarsın yeni nesli, dünyamızı ve en başta kendinde 
onarılması gereken noktaları.

Yazımı noktalarken çok pesimist olunmaması ka-
naatindeyim. Nitekim fiziki afetler sonrası gördüğü-
müz, kurtarıcılara benzer manevi/ruhi çöküntülerden 
insanları kurtarma amacı taşıyan; kimi zaman gördüğü 
bir çocuğun elinden tutup; hediyeler sunan, kuş cıvıltı-
larının her yerde yayılması amacıyla ağaçları kuş yem-
likleriyle süsleyen, kimi zaman bir huzur evinde, kimi 
zaman bir sevgi evinde ilgiyi en çok hakettikleri halde 
hep ihmal edilenlerle...

Hatta sokakta karşılaştığı her insana tebessüm su-
nan, hayalleri tebessümle renklendirme gayretinde, 
maddi olanları aşmış, mânâyı hedefine koymuş ve in-
sana sadece insan olduğu için değer verip hürmet gös-
teren, dünyanın her yerinden; din, dil, ırk ayrımı gözet-
meksizin bir araya gelmiş gönlü güzel, gönüllü insanlar 
var. Onlar insanlığın özünü arayışta sadece birer Dam-
lalar. Ve tek bir çağrıları var; GELİN BİRLİKTE OKYANUS 
OLALIM!…

14 Fatih Irmak
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Gönüllülük her ne kadar geçmişe dayansa da örgütlü 
halde 19. Yüzyılda faaliyetlere başladı. Gönüllülük teri-

minin ingilizcesi Volunteering’dir. Bu terim Volunteer isimden 
türeyip Fransızca Voluntaire kelimesinden alınmıştır. Volun-
teering “birinin kendisini harp işlerine adaması” anlamına 
gelirdi. Bunun sebebi  Orta Çağ’da dünya genelinde özellikle 
Avrupa ve Küzey Amerika’da iç savaşlardan doğan insani fe-
laketlerde yardım etmek idi. Örnek verecek olursak Amerika 
iç savaşı boyunca kadınlar askerlere yardım etmek için ken-
di zamanlarını vakfettiler, Clara Barton bu kadınlara “savaş 
alanlarının melekleri” ismini kullanıyordu. 

Sanayi devrimi ile Batı Avrupa ve Amerika hızlı gelişmeler 
sürüdürürken Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki çoğu ülkeler  
kolonileşerek bu devrin ya tüketim piyasası  ya da hammad-
de sağlayacak rezervleri oldular. Ülkeler arası siyasi ve eko-
nomik rakabet sonucunda iki veya çok taraflı savaşlar patlak 
verirken en dehşet verici olan şey ise Birinci ve İkinci dünya 
savaşları oldu. Bu savaşların faturası çocuklar başta olmak 
üzere sivillere kesildi. Devletler dünya barışını sağlamak için 
Milletleri Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası ör-
gütler kurdu. Bu örgütlerin içerisinde sosyal, kültürel ve eko-
nomik faaliyetler sürdürmek için ihtisasi alt kuruluşlar genel  
kurul kararları ile kuruldu. 

Birleşmiş Milletler’in Antlaşmasının giriş kısımında şu 
ifadeler kullanarak sosyal hedeflerin önemini arz etmekte-
dir:  “…daha geniş bir özgürlük içinde, daha iyi yaşama ko-
şulları sağlama, sosyal bakımında ilerleme kolaylaştırma ve 
bu hedeflere ulaşmak için: hoşgörüyle davranmaya ve iyi 
komşuluk anlayış içinde birbirimizle barışık yaşamaya, ulus-
lararası barış ve güvenliği korumak için…” yazısı içerisinde 

Damla Adana

16 Mohammad Mia

DÜNYA'DA 

GÖNÜLLÜLÜK 

 VE TÜRKİYE’DE DAMLA PROJESİ

Mohammad Mia



kendi uzman kuruluşları bu sosyal faaliyetleri gerçek-
leştirebilmek amacıyla, sağlık sorunları ki yüzyılardır 
uluslararası arenada gündemdir, 1948’de Dünya Sağlık 
Örgütü (World Health Organization, WHO); 1945’te ku-
rulan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),  dünyada açlığa karsı 
mücadele etmek ve hükümetlere tarım, balıkçılık ve 
ormancılık alanlarda yardım etmektedir;  1946’da ku-
rulan BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) dev-
letler arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarda işbirliği 
sağlamaktır; Çocukların hakları savunmak ve onların 
ihtiyaçları gidermek amacıylan BM’nın uzman kuruluş 
ise UNİCEF’tir.

Türkiye de Birlişmiş Milletler’in kurucu üyelerinden 
olup bu örgütün uzman kuruluşlarında önemli rol oy-
namaktadır. Türkye’de sosyal faaliyetler alanlarında 
her ne kadar bölgesel (Avrupa Birliği) veya uluslararası 
örgütler (Birleşmiş Milletler) rol oynasa da bu faaliyet-
ler daha etkileyeci hale getiren Türkiye hükümetinin 
kurumları ve insanlarıdır. Başka bir ifadeyle, her nere-
de bir faaliyet gerçekleştirmek istenirse oradaki yerel 
kurumlar ve halklar hem ihtiyaçları ve sorunları analiz 
etmek hem de bu ihtiyaçları ve sorunların en iyi anla-
yanlardır. Dolayısıyla Türkiye merkezi hükümetin ana 
kurumlar içerisinde bu faaliyetlere büyük yerler veri-
lip farklı projeler yürütmektedir. Bu projelerden birisi 
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çerçevesinde Damla Pro-
jesi’dir.

Damla Proje’nin tarihi çok kısa olmasına rağmen iz-
leri ve etkileri çok derindir. Bu projenin alanı da çok ge-
niş,  çocuklardan başlayıp yaşlılara, gençlere, şehitlere, 
çevreye, ailelere ve toplumun her kısmı ile ilgilenen 

bir projedir. Projenin en iyi özelliği projeye katılanlar 
arasında samimiyet ve hoşgörü yanı sıra bilime önem 
vermektir. UNESCO sözleşmenin giriş kısımında, sa-
vaşlar insanların zihinlerde başladığı ve bu nedenle de 
barış da insanların zihinlerde oluşturulması gerekiyor, 
şeklinde ifade ediyor. Damla Projesi bu barışı inşa et-
mek için zihinlere inip toplumda daha iyi, refah, mutlu 
ve sağlıklı yaşamak için yeni fikirler, algılar ve amaçlar 
oluşturmaktadır.

Kısaca David Owen BM için “Küresel kalkınma so-
runlarıyla bütüncül bir mücadele gerçekleştirilmesi 
konusunda ihtiyaç duyulan kaynakların harekete ge-
çirilmesi ve uygulamaya konması o kadar büyük ve 
kapsamlı bir görevdir ki, şu anda mevcut olan herhangi 
bir kurumun  ya da kurumlar grubunun kaynaklarını 
aşmaktadır… Bu görev kesin bir şekilde günümüzdeki 
mevcut haliyle Birleşmiş Milletlerin sisteminin kapasi-
tesinin üstünde bir görevdir. Ancak stratejik planlama 
gerçekleştirme, ortak eylem programlarını koordine 
etme, devletlerin ve uluslararası kurumların eylemle-
rini uyumlaştırma, bazı temel faaliyetleri yönetme ve 
programların uygulanmasında sağlanan ilerlemeleri 
değerlendirme bakımından bir merkez görevi gören 
Birleşmiş Milletler’in sistemini mutevazı, fakat hayatı 
bir rolün beklediğini söylemek mümkündür”  şeklinde 
ifadeler kullanarak önemini vurgularken Damla projesi 
bu kadar kısa tarihinde elde ettiği gurur duyucu sosyal, 
kültürel, eğitim ve çevre başarılardan gelecekte müte-
vazi fakat hayati rol oynayacağını kanaatindeyim.
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Etrafı kapalı büyük bir yere bırakıldım. Yalnız değil-
dim, bana benzeyen bir sürü yüz vardı. Onlara do-

kunmak istedim fakat elim yetişmedi. Elim kendime 
bile yetişmiyordu ki! Bekledim ve beklemeyi emanet 
edildiğim kişiden öğrendim. 4 harfli bir hece döküldü 
dudaklardan; anne! 

Ne sıcak ne de soğuk bir dokunuş, içime işleyen…

Sadece büyük bir kayboluş, ruhuma yansıyan…

Böyle yansımaların gürültüsüyle büyüdüm. Öğren-
dim, anne dediğim insanın ücretli annelik yaptığını. 
Yine kalbime dokunmadı, tanımı maddiyat ile ölçtü-
ğüm biçtiğim şefkatin yokluğu.  

Zaman su olur akıp gider derdi, anne. Sabredin! 
Ne demekti sabretmek? Günlerce düşündüm, bu keli-
menin anlamını.  Dua etmek, derdi anne. Ben yine so-
rardım ve cevabı hep yeni kelimeler olurdu, anlamını 
bilmediğim; hissetmediğim. 

Çantamı, biriktirdiğim kelimeler ile doldururken bir 
yandan, ilkokulun heyecanı sarıp sarmalamıştı zayıf 
vücudumu. Bir çırpı bacaktım ve tatmanın gerçek his-
sini bilmediğimden olsa gerek hiçbir şeyin tadını ala-
mıyordum. Anne sütü şifaymış ya hani belki de ondan 
mahrum oluşumdur, ağzımda ki tatsızlık. Her neyse 
başladım, tüm eksikliklerimi yok sayarak öğrenmenin 
ilk mercisine. İlk ders… İlk sönüş ama ilk azar değil. Ba-
bamın mesleği soruluyor, cevap veremiyorum. Donup 
kalışımı aptallığa bağlayan bir öğretmen, tattırıyor yüze 
vuruşun sert tokatını. Sonradan öğrendim, onun için 
de önemli olan ücretmiş. Teneffüslere oflayarak çıkar-
dı, meğerse hak ettiği(!) ücreti almıyormuş da ondan-
mış bu öfkesi. Nerden bilebilirdim, öğretmenin de para 

karşılı olduğunu!  Hayat ücrete mi eşitti? Sabır ve dua 
ücret mi demekti? Burada da öğrenemedim.

Seneler yine geçti. Annenin dediği gibi… Suya eşitti 
yani akma süresi. Peki neredeyim şimdi?

18 yaşındayım. Anneden ayrılma zamanı geldi. Şef-
katten yoksun olsa da sığınacağım bir kucak vardı. Artık 
başka bir yer arıyor, zayıf bedenim. İlk fırsatı değerlen-
diriyorum ve sırf kendi renkli tabaklarım olsun diye hiç 
bilmediğim birinin eşi oluyorum. Sonra anne oluyorum 
ve ilk defa kokluyorum, saf bir kokuyu. Her şeyi onunla 
yaşıyorum. İlk defa biliyorum ve hissediyorum. Onunla 
büyüyorum ama onu nasıl büyüteceğim hiç bilmiyo-
rum. Sonunda ben de pes ediyorum. İçime işlemeyen 
bu koku ağır geliyor bana. Bırakıyorum onu, zamanı, 
kokusunu… Şefkatin eksikliği şefkatimi eksiltmişti. 

Geçti…
Şimdi daha da olgunlaştım(!). Bu yaşımda da za-

manın, su akıntısına eşit olmadığını öğrendim. Sahi 
kaç yaşındaydım? Anne ve babanın çatısızlığının, hiç-
bir zaman anlayamadığım şefkatin, merhametin, sev-
ginin boşluğunu miras bıraktığını anlayacak yaştayım. 
Zayıflıktan, sarkmış cansız bir vücuda terfi ediyorum. 
Kulaklarım duymasa da, fısıltılarını duyuyorum bana 
ait masumlukların. Serzenişte bulunuyorum, işiteme-
diğim sesler için. Kendime ulaşabiliyorum şimdi ama 
kavuşturamıyorum ellerimi bir türlü. Ayrı kalmaya o ka-
dar aşinalar ki, ne yapsam olmuyor. 

Zaman göz kapaklarımı açtığım andan itibaren, 
yanlış tanımlayamadığım mevhumdu ve bitti. Sonun-
da dünyanın göremediğim yüzünü toprakta görüyo-
rum. Ömrümü beş duyulu zamanın tırnaklarından sö-
küp, dönüyorum sırtımı dünyaya ve bir damla körlük 
bırakıyorum arta kalan zamana.

Damla Tokat

Gülşah Sansar
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Bana verilen ilk nefeste, yalnızlığı öğrenmiştim. Ellerim bilmediğim 
ama istediğim bir yumuşaklıktan mahrumdu sanki. Neydi tam olarak is-
tediğim? Bilmiyordum… 

Duyulu 
Zaman5





Damlaya rastladığımda beni bütün kafa karışıklıkla-
rım ve önyargılarımla  kabul etti. Ben de bir anlık 

kalbime dokunmasına izin verdim. O kısacık anda, kü-
çük Yusuf’un yüzünde bir tebessüm oldum. Yanımdaki-
lerin şükrüne varamayan ben, huzuru aradığı evde sev-
diklerini bekleyen Mahmut dedemin gözlerinde Damla 
oldum. Ve farklı renklerdeki gözlerden, aynı duygularla 
dökülen damlalara şahit oldum. Fatma teyzemin azmi-
ni örnek,  Ferit amcamın hikayesini ibret aldım. Eskiyi 
göz ardı etmeyip önlerine katıp yürüyebilen insanlarla 
tanıştığıma şükrettim.

Boyadığımız köy okulunun duvarlarıyla birlikte içi-
min grisine de el attım. Sosyal sorumluluk bilinci me-
deniyetinin kurulduğu topraklarda atalarımla tanıştım. 
Mimar Sinan’ın balmumu heykelini selamladığımda bir-
birinden farklı camilerle insanları hayrete d ü ş ü r e n 
bir dehanın görünüşte hiç- b i r 
farklılığının olmamasına şa-
şırıp kaldım. Farkın yüz-
de değil tebessümde, 
gözlerde değil bakışta, 
ellerde değil dokunuşta 
açığa çıkacağını far-
kedip bir öğüdü daha 
heybeme kattım.

Bütün bunları, etiket 
bildiğim ismimi Damla 
ruhunda eriterek 
yaşadım.

K i m -
l iğ imi 
ismi-

min değil yaşam gayemin belirleyeceğini anladım. Bu 
yüzden damla “sadr’daki hakikati işaret eden bir satır” 
oldu hayatıma. O hakikati ‘okuyabilen’ bir ikra ve ha-
yatına o hakikatle ‘hükmedebilen’  bir melike oldukça 
‘var’ım.

Benim kısacık dediğim an’a Damla tam 10 gün sığ-
dırdı. Bir damlaya nelerin sığabileceğini siz düşünün 
artık. Bu 10 günde bir olanın güzelliğini farklı renkler-
de, farklı dillerde yansıtan dostlar edindim. “Biz Sizle-
ri milletlere ayırdık ta ki tanışasınız” diyor ya hani işte 
bu kelamın ete kemiğe bürünmüş haliydik sanki. Ama 
o insanları tanıdıkça bu kelamın sahibini daha iyi an-
ladım. Onun birliği çoklu bir ‘birlik’ti. Ayrı tonlarda gü-
lümsesek de tek bir ışığın farklı kandillerdeki yansıma-
ları gibiydik. Ama kaynağımız birdi işte.

Kim bilir, belki de ışıktaki renklere gökkuşağı olma 
cesaretini veren yağmur Damlası’na misafir olmuştuk. 
Ondandı günün bütün yorgunluğuna rağmen heyeca-

nımızı yitirmeyişimiz...
Peki siz hiç düşündünüz 

mü? Güneş aynı, toprak 
aynı, neden rengarenk 

yeryüzü?

Damla Adana

Melike İkra Cerit

Heybemdeki

Damla
"İnsanların isimlerinin bir etiketten öteye geçe-
mediğini düşünmüşümdür çoğu zaman. Bu yüz-
den asıl beni bulmak için yola koyulduğumda 
önüme çıkan her taşın altında anlam aradım."

Heybemdeki Umut: Damla 20
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Saklambaç oynar gibi yaşıyor insan, gönlünden ka-
çıp bedenine saklanıyor. Kaçıyor ruhundan, solu-

ğundan kaçıyor… Saklandığı yerler ise kocaman bir 
yığın boşluk, sığındığı yerler sarhoşluk. Önüm arkam 
sağım derken ‘solum’ demeyi unutuyor ve hep ümit-
sizlik deryasına tutunuyor. Adımlarken hayat yolunu, 
yaşanası günleri yaşlanıyor. Oysa yüreği daha çok yaş 
alıyor… Peki nasıl ‘yaş’lanır insan? Nasıl hatırlar solu-
nu? Nasıl anlamlandırır soluğunu?

Körebe oynuyor insan! Kör de o, ebe de… Yahu ne 
çok oyun oynuyor insan; dünya yalan…

Evet, ben de oyundaydım, savrulurken hayat yolun-
da bir uçurtmaydım, tutunduğum her yer elektrik dire-
ğiydi, daha çok savurdu, yaktı, kül etti… Ta ki; Damla’ya 
kadar… Evet, yine oyundayım lakin bu oyun ne sak-
lambaç ne körebe, bu oyun gönül mahzeninde sevgiye 
gebe, bu oyun yürekte bin bir hece, bu oyun bitmeyen 
bir gece fakat bir ‘Hiç’ sadece…

Tanyeri ağarıyor bir gün, biz hiçin içindeyken do-
ğuyor güneş ve başlıyor sürgün. Süzülüyor her ‘Damla’ 

sabah sporuna zira spor dediğimiz şey, kuş sesi, huzur 
tınısı ve zikrimiz sızı. 

Sıyrılıyor göz kapakları göz perdelerimizden, oy-
nuyor sinema perdesi; sevgi evleri, güven abidesi… 
Gittiniz mi hiç oralara? Huzurun evlerine, gölgesiz kori-
dorlara? Gidip de döndünüz mü geri vefa ile? Yandınız 
mı vicdan yangını ile? Bir gölge bir ayak sesi bekleyen; 
babannelerimiz dedelerimiz, bir tebessüm ile dünyası 
zenginleşen kardeşlerimiz… Boş değil elbette sevgi 
evleri, huzurevleri, çocuk evleri ama biz boşuz fazlaca, 
ne hoşuz dünya telaşında? Sorumlu annelerimiz var 
oralarda, sorumlu bakıcılarımız, gidip ziyaret edilecek 
olanlar biraz da onlar aslında.

Gönülden yapılan iş ile işlenen gönüller ortaya çı-
kıyor oralarda, birkaç defa çalışma imkanı bulduğum 
bu özel çocukların anneleri nasıl ise, hangi fıtratta ise, o 
evlerdeki çocuklar da bir süre sonra aynı özelliklere bü-
rünüyor. Sorunlar var elbet bu evlerde, biraz kanayan 
yaramızı kabuk tutmadan az daha kaşıyıp kanatmak, 
sonra sarmak gerek fikrindeyim. Düşünsenize evdeki 
annenizin iki günde bir değiştiğini? Zaten üzerinizden 
geçen hayat yorgunluğu ile savaşınızda bir de bu sefe-
rin eklendiğini. Düşünsenize bir, aynı evde 12 kişi yaşa-
dığınızı, bambaşka yaşantı ile sabaha ve geceye kavuş-
tuğunuzu. Düşünüyorsunuz değil mi* öyleyse neden 
üşeniyorsunuz sorgulamak gerek, neden gönüller çalı-
şırken fiiliyat girmiyor devreye? Haydi biraz koşturalım;

Sevgi evlerine,
Huzur evlerine,
Sokaklarda çocuk gülüşlerine,
Haydi biraz araştıralım;
Vefayı,
Fedakarlığı, 
Sevdayı…

Sevda dediğiniz şey sadece beşer değil, sevda dedi-
ğiniz şey ne çok şey oysa… 

İşte Damla da bir sevda hem de Kara Sevda, dünya 
uykumuzu bölen, göremediklerimizi gösteren, incecik 
bir çizgi, sıcacık bir telaş, ufacık bir hareket damla, filiz-
lenecek, yeşerecek, doğacak, doğuracak. Tüm yaralara 
bir yudum su olacak.

Damlaya Damlaya Umut’la, Huzurla…

Damla Kütahya

Sevtap Gülen
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Zamanı durdurma gibi bir imkanınız olsaydı zamanı 
durdurmak ister miydiniz? Aslında zor bir soru an-

cak zamanı durdurmayı çok isterdim. Samimi, içten ve 
gönüllerin ‘’saf ve pak’’ halini açanların yakınlarımdan 
çıkıp gitmesini istemem. O temiz ve saf ruhu uzun za-
man sonra yeniden hissediyorum. Bunu ne kelimeler 
ifade edebilir ne de başka bir şey ifade edebilir.

Gönülleri fetheden dedim ya, dört bir yanım surlar-
la çevrelenmiş bir ada misali, her gün sahilde olanlara 
yanımdaki rahmanın eviyle birlikte sesleniyorum. Tıpkı 
ellerini semaya açıp kendisini uçurumdan aşağıya bıra-
kanlar gibi. Zamanı geldiğinde ise, özü sözü biri aslında 
benim neler yaşadığımı ne badireleri atlattığımı aktar-
ma eğilimine girecektir. Bu aslında tarihin tozlu sayfala-
rında kalmış, kimse tarafından anılmayan sol yanımdır. 
Hani Bedirhan Gökçe ‘’Sol yanım acıyor, anne’’ diyor 
ya, İzmir’in dağları kadar saati de öyle diyor.

‘’Sol yanım acıyor, sultanım... Sol yanım’’

Halbuki insanlar benim hakkımda sadece birkaç 
kelâm biliyor. Mesela, yirmi beş metre olup kat sayımın 
dört olduğunu, ayrıca sultan II. Abdulhamid  Han adına 
yapıldığımı biliyorlar. Lâkin başka özel ve güzelliklerim 
yok mu? Elbette var. Saatimin altında ay ve yıldız olsa 
da ondan evveli de var. İki yanım Osmanlı tuğrası iken 
diğer iki yanım da kendimi ona ait hissettiğim sultan II. 

Abdulhamid Han tuğraları var. Her ne kadar kaldırılsa-
lar da ben tuğraları kaldıramam. Mesela ilk ismim var, 
kimse tarafından bilinmeyen Hamidiye Kulesi gibi bir 
saklı sırrım var. Dört bir yanım sebillerle çevrili aynı za-
manda. Her ne kadar belli etmesem de kendimin özel 
olduğunu hissediyorum. Çünkü yirminci yüzyılın ba-
şında yapılmış bir kule için, en azından bir Galata Ku-
lesi kadar heybetim var. Kendi devrimde hiçbir kulenin 
malzemesinde beyaz mermer ve kesik taş kullanılma-
dı. Haç şeklinde bir yapı üzerinde olsam da sekizgenlik 
hemen hemen hiç bir yapıda yer almamaktadır.

Yan tarafımdaki rahmanın evi dedim ya, onun da 
benim gibi yaşanmışlıkları var. O da fırtınaya tutulmuş 
bir gemi misali... Ancak bir zaman oldu ki öyle temiz 
bir misafirler grubu bizim karşımıza gelip ziyaretin alâ-
sını yaptı ki, heyecanımız günden güne arttı. Her gün 
yanımıza gelmeleri olsun, aslında bizlerin gizli kalmış 
tarihini ister gibiydiler. Sol yanımızı öğrenmek ister gibi 
rahmana eğiliyorlardı. Bu seyyahlar içindeki temiz ve 
samimi duyguları bana Senai Demirci'den şu kıssayı 
anımsattı.

‘’Kıssaların en güzelini anlatacağım sana. En güzel 
sen olasın diye kıssanın sonunda...’’

Neden bu kıssa? Diyecek olursanız, çünkü baki 
olan ne çok okumaktır ne de çok gezmektir. Baki olan 
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sade ve sadece ‘’niyeti halis olanın, akıbeti hayr olur.’’ 
beyitindeki gibi hayırlı bir gelecek istiyorsan burdaki 
kardeşlerim gibi pak ve halis olmalısın, aksi durumda 
kendini tarihin tozlu sayfalarında bulursun.

Peki bulunduğum mekanda sadece bizler mi varız? 
Elbette ki yalnızca bizler yokuz. Bir agora var ve bir Efes 
var. Makedonya Kralı Büyük İskender’in gözbebeği olan 
Efes. Ne dizeler yazılır bu iki efsanevi antik şehre... Özel-
likle Efes, sende ne güzel bir ambiyans var öyle. Sende 
ne de güzel bir heybet var öyle. Tıpkı Hz. Hamza gibisin. 
Duruşun Büyük İskender’i bile etkilemiş ki seni görme-
den edememiş. Tiyatro alanındaki akustiğin bana üs-
tad Mimar Sinan’ın kalfalık eserim dediği Süleymaniye 

Camiisini anımsatıyor. Bir sende var o akustik estetiği 
bir de Süleymaniye’de var.

Ah be zamane insanları, kıymet nedir bilseniz ya 
ne güzel olur. Bu güzellikleri talan etmek ecdadınıza 
büyük bir saygısızlık. Halbuki geçmişimiz geleceğimizi 
şekillendirir.

Daha ne diyebiliriz ki zaman, keşke dursan da bu 
kardeşlerimiz her daim bizlerle olsalar. Keşke dursan 
da onlara karşı hayranlık duymaya doyamasak. Keşke 
be zaman. Keşke...

“...dört bir yanım surlarla çevrelen-
miş bir ada misali, her gün sahilde 
olanları yanımdaki rahmanın eviyle 
birlikte sesleniyorum.“

23Kıssanın Adabı İzmir 
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Bangladeş
ve Damla 
Projesi

Ben Mohammad Ashequr Rahman. Bangladeş'ten geliyorum. 
2013'ün bir sonbaharında Türkiye'ye geldim. 17 yaşında bir genç 

olarak benim ilk amaçlardan birisiydi bizim gençler ve Türk gençleri 
arasındaki farkları bulmak. Ben memleketimde okul ve lise bitirdi-
ğim için gençlerin nerden nereye gittiğinin çok iyi farkındaydım. Ai-
lem bana dini şartlarda büyüttüğü için ben Allaha şükür ki iyi ve kötü 
arasındaki farkları anlayabiliyorum. 

Bizim gençlerimizin en büyük sıkıntısı doğru yolu ve ona nasıl 
gidebileceğini iyi şekilde gösteren insan çok az. Ülkemizin nüfusu 
çok ve yüzölçümü az olduğundan dolayı genelde iyi şekilde bakım 
yapamıyor. Hem de devletimizin onlara doğru yolu göstermesi için 
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belli etkinlikler de pek çok olmuyor 
maalesef. Dünya geneline baktığı-
mızda da gençler üzerine çok fazla 
yatırımın olmadığını ve gençlerin 
hep kötü yolları tercih ettiğini gör-
mekteyiz. Bizim gençlerimizin de en 
büyük sıkıntılarından biri uyuşturu-
cu. Genelde dini konusunda hassas 
olduğundan dolayı sigara ve uyuş-
turucu madde kullanma oranı daha 
az olmalı. Ama ne kötü ki gençlerin 
bu durum tehlikeli bir şekilde ortaya 
çıkıyor. Bir de ben bir sürü sınıf ar-
kadaşım veya mahalledeki yaşayan 
gençler farkında oldum ki samimi-
yetimiz iyi bir derece uygulamadığı-
mız için artık aramızda çok bencillik 
oluştu. Bir gün gelecek nesil için dü-
şünmemek, her şeyin de maddesel 
önemini, manevi değerinden daha 
üstüne çıkartmak gibi çok ciddi 
sorunlar çıkmaya başladı. Hem de 
öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sanki 
biz birbirimize artık güvenemiyoruz. 
Her şeyde zarar aramaya çalışıyoruz 
ve birisi iyilik yapmaya gelirse ''aca-
ba adam ne istiyor'' gibi düşünceler 
de açık olmaya başlıyor. Bizim genç-
lerin başka sorunlarından birisi de 
vatan ve ülkeyi sevmek konusunda 
çok dikkatli olmamak. Türkiye'de 
benim 3 senelik tecrübemde ben 
şu konusunda kıskanmaya başla-
dım diye itiraf edebiliyorum. Bizim 
gençler para ya da bencillikten alış-
tığı için vatan sevdasını unutmaya 
başlamış maalesef. Her şey kendisi 
için yaptığından dolayı büyüklere 
saygı göstermek, küçükleri sevmek, 
bizim çevremizde yaşayan ama tüm 
imkanları kullanamayan insanlar-
dan haber almaya da artık zaman 
bulmamaya başladılar. 

Aslında bu gençleri kurtarmak 
ve doğru yolu göstermek için Genç-
lik Bakanlığı da el atması lazım. Ama 
maalesef yeterli fırsatı ya da desteği 
olmadığı için onlar da yapamıyorlar. 
Ben şu sorunları atlayabiliriz diye 
bazen düşünüyordum. Çünkü ben 
de benim memleketimin bir evla-
dıyım. Bende de bir sorumluluk var 
diye hissediyorum. 

Ben Türkiye'de bazı gönüllü 
programlara katıldım, çünkü öyle 
programlar bana çok zevk veriyor 
hem de içinde çok dolgun hissetti-
riyor. Türkiye'deki Gençlik ve Spor 

Bakanlığı web sitesini dolaşırken 
gördüm ki bakanlığın desteğiyle sa-
dece iyi bir gençlik yetiştirmek için 
bir sürü etkinlikler oluyor. Bazen 
düşünürdüm ah keşke ben de katı-
labilsem! Sonra baktım ki GSB sa-
dece yerli gençler için değil, ulusla-
rarası kardeş öğrencilerle birlikte bu 
yola düşmek ve onun için bizim gibi 
Türkiye'de okumakta olan misafir 
öğrencilere de böyle programlara 
katmaya başladılar. Ben Çanakka-

le'deki Gençlik Merkezi'ne gitmeye 
başladım ve etkinliklerden haber-
dar olmaya başladım. 

Bir gün benim bi arkadaşım 
bana söyledi ki, senin gibi gönüllü-
lük yapmak isteyen bir grup buldum 
ve beğenirsin. Ben de çok ilgimle 
ondan haber aldım ''ne var, kimler 
neler yapıyor'' gibi. İşte evet ben 
''Damla Projesi''nden bahsediyo-
rum sizlere. Ben onları takip etmeye 
başladım ve en son onlarında İz-
mir-Aydın şehirlerinde gerçekleşmiş 
olan programlarına katılma fırsatı 
buldum. O on gün benim için çok 
özel ve unutulmaz günlerdi. Prog-
ram bitince ben farkettim ki, çok geç 
olmadan bizim Bangladeşli gençle-
rimiz için böyle bir topluluk lazım. 
Damla'nın gönüllü arkadaşları tam 
sınav zamandan önce ya da işlere 
bırakıp geldiler, sadece vicdanları 
rahat etmek için. Damla'nın okul zi-
yareti, huzur evi ziyareti, engelli okul 
ziyareti gibi çeşitli programlar bizim 
gençlere dokunabilecek diye düşü-

nüyorum. Bunlardan biz büyüklere 
saygılı olmaya, gelecek neslimize 
sevda ve huzur dolu iyi niyet içeren 
bir kalpli insan olmaya, engellileri 
bizden biri saymayı öğretebiliriz. 
Hem de Damla bir gönüllülük proje-
si olduğu için bizim gençler bahset-
tiğim bencillik gibi sorunlardan da 
kurtulabilir. Aslında bu hayatta para 
her şey değil, vicdanları rahatlat-
mak ne kadar önemli olduğunu öğ-
renebilir bence. Daha büyük kazanç 
olacak diye düşünüyorum ki, böyle 
gönüllü etkinlikler onlara kötü alış-
kanlık ve bağımlılıktan kurtarabile-
cek. Hem de bir kaç genç bir araya 
gelip şöyle etkinlikler gerçekleştire-
bilirse onların arasındaki kardeşlik 
de arttıracak diye hissediyorum. 

Ben bazı düşünüyorum ki, ülke-
me dönünce orda da Damla gibi bir 
topluluk açacağım. Belki birkaç kişi 
ile bir Damla su gibi. Ama evet ken-
dilerimizi güvenirsek inşallah bu ok-
yanus olmaktan çok uzakta olma-
yacağız. Bizim gençlerimizin çok iyi 
niyetli olduğunu ben çok farkettim, 
sadece imkan olmadığı için onlar 
başka yola gidiyor. Memleketimde 
Damla gibi işler başlarsak bence bir 
gün biz en iyi nesil yetiştirebileceği-
mizi inanıyorum. Türk ya da başka 
farklı ülkelerde bence Damla gibi bir 
takım olması lazım çünkü böyle sa-
mimiyetli ve gönülden yapabileceği 
emek veren insanların şu dünyada 
çok ihtiyacımız var. Ben Bangladeş 
hakkında düşünürken çok iyi an-
ladım ki, gelecek nesil yetiştirmek 
için Damla olmamız çok önemli. 
Bence Türkiye'de yaşayıp burdaki 
imkanlardan faydalanıp ben kendi-
me borçlu hissediyorum. Damla ile 
okulları ziyaret edip gelecek nesile 
ne yapması lazım onu anlatarak 
borcumu az olsa bile hafifletmek 
istiyorum. İstiyorum ki, benden de 
az olsa bile şu gençler faydalansın; 
çünkü her zaman aklımda kalıyor. 
Biz bir damlayız. Damla gönülden 
çalışıyor ve ''ben''den önce ''biz''e 
öncelik veriyor. Teşekkürler Damla, 
iyi ki tanıştık.

Aslında 
bu 

hayatta 
para 

her şey
değil



Ortadoğu coğrafyasında Arap Yarımadası'nda yer alan 
Yemen resmi adıyla Yemen Cumhuriyeti, Arap Baha-

rinda lider deviren ülkelerden biridir.  Yemen eski çağlarda 
zenginligiyle bilinen bir ticaret merkezi olma özelliğine sa-
hiptir.  Bu dönemde Arap dünyasinin en önemli ülkelerin-
den biri konumunda olan Yemen, Ümit Burnu'nun keşfiyle 
eski önemini yitirmiştir.  Yemen'in ticari bağlantılardan do-
layı ülke içinde gelişen, çeşitli gruplar arasinda ciddi kültü-
rel farklar bulunmaktadir Hadramevt bölgesinde yaşayan 
nüfus güneydoğu Asya kültürel farkliliklarini, sahil kesim-
lerinde yaşayan nüfus ise yakınındaki Afrika kültürünün 
etkilerini göstermektedir.

 Yemen'in başkenti San'a'dir.  Ülke idari olarak 22 
vilayete ayrılmiştir.  Valilikler 333 ilçe,  2.210 belediye ve 
38.234 köye bölünmüştür.  En önemli şehirler ise San'a,  
Aden, Taiz ve Al Mukalla'dır.                 

İnanç 

Yemen devletinin resmi dini lslam'dır.  Halkin 
%99'unun Müslüman oldugu ülkede nüfusun %1'lik di-
limini de Hıristiyan,  Yahudi,  Hindu veya dini bir inanci 
olmayan kesim oluşturur.  Müslümanların büyük bir kıs-
mı Sünni diger kismi şii'dir. Sünnilerinse geneli, Şafii'dir. 
Ülkede çok az sayida olmakla beraber Ismaili nüfus da 
yaşamaktadır. Yemen ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki 
listeden ulaşabilirsiniz.  

Yemen Mutfağı 

Arap yarımadasindaki diger ülkelerin mutfağın-
dan büyük ölçüde farklilik gösterir.  Yemen mutfagın-
da kuzu eti çok tüketilir ve ülkenin en meşhur yöresel 
yemekleri de kuzu etiyle yapilır.  Yemen mutfağında 
baharat çokça kullanılır, ayrıca çemen kullanımı çok 
yaygındır.  En popüler yemekleri baharatlı bir çeşit et 
yahnisidir. Deniz ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı 
ülkede balik ile yapilan yemeklerde de yine baharat 
kullanılır.  Yemen'in meşhur yemeklerinden biri içinde 
çok çeşit besin olan saltah'tır.  Oldukça fazla çeşidiyle 
diğer yerel yemekler arasında Aseed,  Fahsa, 
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thareed,  samak mofa,  lahm 
mandi, fattah,  shafut ve jachn 
sayılabilir. 

Yemen yemek kültüründe ekme-
ğin de önemli bir yeri vardır.  Başlıca 
ekmek çeşitleri tawa,  tameez, malo-
oga, kader, fateer, kudam rashoosh, 
oshar ve khamira sayılabilir.  Genel-
likle taboon adlı tandırlarda yapılan 
ekmekler arasında malooga,  khubz 
ve khamira popüler ev ekmekle-
riyken pita ve roti ekmekleri satın 
alinabilen ekmeklerdendir.  Yemen'in 
balı meşhurdur.  Bint alsahn adında 
bal ile bürünmüş hamur yemegi yerel 
yiyecekler arasındadır.  Ülkede çay,  
siyah çay ve kahve tüketimi oldukça 
yaygındır.  Yemen özellikle kahve 
üretiminde önemli bir ülkedir.  En çok 
kullanilan tatlandırıcılar kakule, nane 
ve  karanfildir. 

İçecekler

Çay, siyah çay (karanfil, ka-
kule ve nane ile birlikte), Qishr 
(kahve), Qahwa (Kahve), Karka-
din, Naqe'e Al Zabib soğuk kuru 
üzüm içeceği, Diba'a ezilmiş nek-
tar şeklinde yemenle özdeşen 

çeşitli içecekler bulunmaktadır. 
Kahve, Yemen'de geniş ölçüde 
yetiştirilmektedir, siyah çay diğer 
seçeneklerdendir. Çay, sabah kah-
valtısından sonra öğle yemeği ile 
ve akşam yemeği ile tüketilir. Po-
püler tatlandırıcılar kakule, nane 
ve karanfildir. Qishr adı ile kahve de 
yapılmaktadır. Ama en ünlü kahve 
Mocha kahvesidir.

YEMEN'de gezilecek yerler

• Old City of Sanaa (Sanaa)

• Bab al-Yemen (Sanaa) 

• Dar al-Hajar (Sanaa) 

• Socotra Island (Aden)

• Qalansiyah Beach (Socotra Is-
land) 

• Al Saleh Mosque (Sanaa) 

• Shoab beach (Socotra Island)

• Wadi Dirhur Canyon  (Socotra 
Island) 

• Sira Castle (Aden)

• Delisha Beach (Socotra Island) 

• Arher Beach (Socotra Island) 

• Tawilah Tanks Crater (Aden)

• Al-Quahira Castle (Taiz) 

• Skand Peak (Socotra Island) 

• Al-Hodeidah Fish Markets  (Al 
Hudaydah) 

• Aden Mall (Aden) 

• Great Mosque of Sana'a (Sanaa) 

• Ayhaft Canyon National 
Park (Socotra Island) 

• Aomak Beach (Socotra Island) 

• Great Mosque (Zabid) 

• Aban Mosque (Aden) 

• Queen Arwa Mosque (Sanaa) 

• Al-Khair Mosque (Sanaa) 

• Alghareeb Tree (Taiz) 

• Moschea Di Al Asharafya (Taiz) 

• Shajarat Al Ghareeb (Taiz)

• Al Janad Mosque (Taiz)

• Mudhaffar Mosque (Taiz)
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"19. yüzyılda toplum bilimlerinin temel konusu burjuva toplumunun doğuşu ve 
ilerleyişiydi. Durkheım, Gustave Le Bon gibi bilim adamları yeni toplumdaki yani 
sanayi devrimiyle ortaya çıkan kitleleri anlamaya çalışıyorlardı. Bu kitleler atomize, 
birbirlerinden yalıtılmış, yabancılaşmış ve kuralsızlaşmış varlıklar olarak yıkıcı bir güç-
müş gibi görülüyorlardı. Böyle bireylerden oluşan kitleler üzerinde kitle iletişim araç-
larının büyük bir ikna gücü olduğu düşünülüyordu. 19. yüzyıl sonundan ikinci dünya 
savaşına kadar geçen dönemde kitle hareketlerinin ortaya çıkması, faşizmin İtalya'da 
ve Almanya'da iktidara gelmesi, Rus ihtilali sonucunda SSCB’nin kurulması, kitlelerin 
yönlendirilmesinde propagandanın çok güçlü bir araç olduğu yönünde bir kanaat ge-
lişmesine neden olmuştur." (Yaylagül, Levent, Kitle iletişim kuramları, 55)

Tüm bu fikir ve yaklaşımlar gelişen iletişim sistemlerinin toplumlar arası etkileşimi 
ve iletişimi kolaylaştırdığını gösteriyordu. Evet ama ortak kanaat olarakta yalıtılmış, 
izole edilmiş ve tektipleşmiş bireylere yüksek sesle dikkat çekmenin gerekli olduğuy-
du. Zira burada  zamanla revize edilen sadece iletişim ve haberleşme araçları değil, 
toplumların ve kişilerin yaşam tarzları, hayat görüşleri ve hatta aile yapılarıydı. İzle-
yiciler adeta kuş yuvasında gagaları açık şekilde anne kuşun gelmesini bekleyen ve 
gelen her şeyi sorgulamadan yutan, düşünme yetisi olmayan canlılardı. Tüm bunlar 
gayet istismara açık ve kontrol edilmemesi durumunda çok ağır sonuçlar doğurabi-
lecek potansiyele sahip tehdit unsurlarıydı. 90’lı yılların başından itibaren yayın yap-
maya başlayan özel televizyon kanalları, ilk yıllarda Trt tarzı yayınlar ile izleyicilerin 
adapte olmasını sağlamış ilerleyen yıllarla birlikte yayınlar ve programlar değişmeye 
başlamıştır.

Türk toplumu dendiğinde akla ilk gelen profil özellikleri, gelenek ve ahlak anlayı-
şındaki kesin ve net çizgilerdir. Bu tarz kod ve öğretilerle donatılmış bir aile ortamın-
da yetişen çocuk kültürü doğrultusundaki doğru ve yanlış noktaları çok iyi ayırt edip 
herhangi bir yanlış ya da hata payı çok az olacaktır. Ancak hayatımızın, kültürümüzün 
bir parçası haline gelen televizyon dizileri ve onların getirdiği öğretiler maalesef salt 
kültürü etkileyip yanlış bir kültürlenme ortamı oluşturmaktadır. Ailesinin öğrettikleri 
yanında ailenin bir üyesi konumundaki televizyon, dizi ve programlarından da sürekli 
çeşitli tavsiyeler ile karakterini ve yaşam felsefesini şekillendiren çocuk, gençlik döne-
minde tıpkı izlediği karakterlerin yaşamlarını taklit etmekte bir sakınca görmemekte; 
hatta bunu bir prestij meselesi olarak algılamaktadır. Ona dayatılan giyim, eğitim, ar-
kadaşlık, kısacası yaşam kodlarını uygulamak adına kendinden, ailesinden ve tüm 
özbenliğinden ödün vermektedir.

Hiç şüphesiz amacı değişen ve hatta amacından sapan program ve yapımların 
bu hale gelmesinde "dikey bütünleşme" sisteminin çoğalmasının payı büyüktür...  Bu 
sistem zamanla "medya patronu" kavramını hayatımıza sokmuştur. Medya patronları 
sahibi olduğu medya kuruluşunu sadece yayın ve program üreten bir kuruluş olmak-
tan çıkarıp, pazarlama stratejileriyle adeta bir "Kültür Endüstrisi" haline getirmişlerdir. 
Buradaki program ve dizilerde yeni bir yaşam ve hayat profilinin incelikleri ve detay-
ları sergilenmekte, sadece tanıtılmakla kalmayıp empoze de edilmektedir. Program-
larda tanıtılan ürünler, reklam öğeleri (emlak, tekstil, kozmetik vb.) çoğunlukla medya 
patronun sahip olduğu diğer şirket ve kuruluşlara ait ürünlerdir.

Medya patronu sadece bir yaşam tarzı öğütlemekle kalmaz aynı zamanda bu 
yaşam tarzına ulaşma yolunda atacağı adımları ve bu yolda gerekli olan materyal-
leri nerede, nasıl temin edeceğini de izleyicileriyle paylaşmaktadır. Örneğin özel bir 
kanalda yayınlanan yemek  yarışması programında evine davet ettiği yarışmacılara 
yemek servis ederken kullandığı porselen yemek takımlarını gayet ayrıntılı bir şekilde 
izleyici ve diğer yarışmacılara tanıtan ev sahibi reklam arasında aynı marka porselen 
reklamının da bir parçası olduğunun farkında mıdır acaba?

29Şimdiki Zamana Hapsolmuş "PRİME TİME" Gençliği



Programlara ve dizilere baktı-
ğımızda neredeyse tamamının söz 
birliği etmişcesine ahlak ve değer 
kavramlarıyla çatışan senaryolar-
la donatılmış olduklarını görürüz. 
Evlilik, arkadaşlık, aile hayatı gibi 
kavramları sıkça işleyen senarist-
ler adeta bu kavramların yeniden 
üretimini yapıp "olması gereken 
bu, böyle yaşamalı ve böyle dav-
ranmalıyız" şeklindeki telkinleriyle 
gençliğin zihninde ve karakterinde 
doldurulmaz boşluklara müsebbib 
olmaktadırlar.

"Evlilik programı" adlı program-
lara baktığımızda katılan bireyle-
rin sürekli değişmediği aylarca o 
programda olduklarını görüyoruz. 
Bu da açık ve net olarak bir "popü-
lerlik kaygısı"na işaret etmektedir. 
Yani zamanla izleyiciler ile iletişim 
kurup onları ilgisini ve beğenisi ka-
zanan adaylar bir süre sonra ekran 
yüzü haline gelip program yapım-
cıları tarafında adeta programın bir 
öğesi haline getirilip sürekli olarak 
ekran karşısına çıkarılmaktadırlar. 
Karşılarına çıkan güya evlilik ama-
cıyla gelmiş gelin ve damat adayları 
oldukça akıl dışı ve gayri ahlaki bir  
değerlendirme süreci sonrası olum-
suz cevabıyla reddedilip diğer aday-
ların çağrılmasıyla süreklilik sağlan-
mış olmaktadır. Bu programlar Türk 
örf, adet ve geleneklerinde kutsal 
bir yapı olan evlilik kurumunu direkt 
olarak hedef almıştır. Adeta gençle-
re sonsuz bir özgürlük vaadiyle de-
neme-yanılma yoluyla doğru insan 
arayışının olması gereken yöntem 
olduğu dayatılmaktadır. Tüm bun-
lar yozlaşmaya başlayan bir gençli-
ğin ayak sesleridir. En başta küçük 
aksaklıklar gibi görünen noktalar 
zamanla kar topu misali büyüyerek 
çözümü mümkün olmayan sorun-
lara yol açacaktır. Elbette, bunun 
çözümü gençleri ve çocukları tele-
vizyondan izole eden bir yaşam bi-
çimi değildir. Ancak lügatımızda kli-
şe hale gelen "eğitim ailede başlar" 
sözünü iyice anlayarak ve özümse-
yerek bunun üstesinden gelebiliriz 
kanısındayım. Gerek inanç kodları-
mız gerekse kültür heybemiz, içinde 
ihtiyacımız olan her şeyi barındır-
maktadır.

"Bir kelimenin gönülde ve kalpte açtığı yara, bazen 
bir top mermisinin açtığı bir çukurdan daha derin ve 
daha büyüktür."    

Ali Şeriati
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KEŞKELERİMİZ

Hani bazen duyguları hiç bir yere sığdıramazsınız ya ne kelimelere, ne ifadelere ne de 

mimiklere. İşte ben de bugün tam da bunu yaşıyorum. Okul hayatı, iş hayatı, ailem, dost-

larım derken bütün bu dünya işlerinde asıl vazifem olan, beni ben yapan insanlık vazifemi 

unutmuşum. Burada keşkelerim kadar inşallahlarım da oldu. Örneğin; keşke daha önce 

huzurevindeki yaşlıları ziyaret etseydim derken, ardından inşallah artık her hafta sonu on-

larla olacağım diyebiliyordum. Bu zaman dilimi bana kendimi eleştirme fırsatı verdi. Bu 

da daha geniş ufuklara daha geniş pencerelerden bakmamı sağladı. Bu yüzden bu proje 

bana çok şey kattı. Huzurevi ziyaretinde bir teyzenin sözlerini paylaşmak istiyorum. Diyor-

du ki; “nerde kaldınız evlatlarım 2 gündür sizleri bekliyoruz. Dün gece çok heyecanlandım 

uyuyamadım, sizler geldiniz neşe geldi bayram tadı oldu günümüz”. Bunları duyduğumda 

sanki beynimden vurulmuştum. Bizler için sıradan bir ziyaret onlar için günlerdir heyecan-

la beklenen bir gündü. Bu kadar karmaşada olan duygularım sanki onlara geç kalmanın 

suçluluğu altında eziliyordu. Yüreğim çığlık atıyor, duvarlardaki yankısını kimse duymuyor-

du. Bunca duyguyu nasıl yok saymıştım, bu kadar bekleyenimiz varken nasıl sorumsuzca 

davranıp dünya işlerine dalmışım, onca zamanım nasıl heba olmuştu! Şimdi ise onlarsız 

bir haftam daha geçmeyecek inşallah!

Unutmayın! Gelecek geçmişin üzerine inşa edilir!...

 YEŞİM YORULMAZ

                                                                                                                                   TÜRKİYE



Bu sabah spor yapmak için çıktık. Yorgun, miskin vücuduma bu spor çok iyi geldi,  beni 

kendime getirdi. Ağaçların arasından geçerken temiz havayı ciğerlerime çekiyordum. Biraz 

ilerleyince bankta oturan Metin Bey’i gördüm. ‘’Gelin arkadaşlar biraz doğayı dinleyelim’’ 

dedi. Banka oturup gözlerimizi kapattığımız zaman kuş sesleriyle kendimi suyun üstüne 

bırakmışçasına rahatladım. Sanki dünya çok uzağımızda kalmış gibi hissettim. Bu birkaç 

dakika kalbime çok iyi gelmişti. 

Sonra yürümeye başladık, dünkü aile ziyareti hakkında düşüncelerimi anlatmaya baş-

ladım. Damla olmak, daha doğrusu damla olabilme çabamız demek istiyorum çünkü basit 

iş değildir damla olmak. Adanmışlık gerekiyor bunun için, hem de tüm benliğinle adanmış-

lık; insanlığa, sevgiye ön yargısızca din, dil, ırk ve renk gözetmeksizin adanmışlık. Dünyanın 

kanla değişen rengini gökyüzü kadar özgür olabilmek için maviye çevirmek, unutulmuş 

olan değerlere tekrar hayat verebilmek ve daha filizlenmemiş tomurcuklarımız olan genç-

lere tertemiz, huzurlu ve mutlu bir dünya bırakmak için adanmışlık. İşte “Damla” dediğimiz 

şey bu kadar zor.  Yaptığım her güzel şeyde ben de varım diyordum. Her güzel şey çoğal-

dıkça ise sanki sesim daha da yükseliyordu.  Eğer sormak isterseniz, bu proje sana ne kattı 

diye vereceğim birçok cevap var ama en önemlisi, yeşertmek için çabaladığım her bir fidan 

ile benliğimi daha doğru ifade edebildim.

  Bu projeyi hazırlayan herkese ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür ederim. 

ENES  TUĞCAN UĞUZ

                                                                                                                                  TÜRKİYE

SESSİZLİKLER 
İÇİNDEKİ SES “DAMLA”



Yayında....

Yayında....



Damla

Damlaprojesi


