
Direnmek can simididir! Zaman, mekân, nefes hududlarını ezip
geçen bir can simidi!
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Dünyanın üzerindeki
toz bulutlarını elimizin

tersiyle iterken
dünyanın renkleri çıktı

karşımıza. 

Bol yağışlı havalardan arta kalan
damlaların üzerimizde bıraktığı

suyun ağırlığıyla ve aldığımız kabın
şekliyle ayağımızı yere sertçe basıp

direndiğimiz yolda iç çekirdeğe
doğru bir yolculuğa indik. 

Yolculuk yerin tabanından en aşağı doğru
savrularak başladı.En alt tabakanın;

magmanın derinliğinden göğün
derinliğine doğrusal bir bakışla kulak

gözü kalp gözüne seslendi..Beethoven
senfonisini bestelerken inancı kulağını

kalbine bağladı.

Biz ne yağmurun sesine ne de asıl
sanatçının notalarına sessiz kalabildik
damla sesleriyle  adm sesleri kalp rit-
mimize uyana kdar bir yolculuk için

damla ile başladık bu hikayeye. 
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(Damla Dergisi /Dibace

Aycha / Çocukken Kimsin
Sorusuna Hep Adımla
Cevap Verdim.

Elif Asya/Yüzümün
Çocukluğu

Ayçin Dönmez/ Mülteci

Esmane/ Limonmuş,
Damlaymış, Kanmış

Neden mi Kuş Yemeği(Kuş
Yemliği ile ilgili Yazı) Gha-
nia Suhail/

Ankara Damla Ekibi,Sev-
tap GÜLEN,G. Emre DEMİR,
Sedanur ÖZMEN,Alissar
Hagi İBRAHİM,Mazen AL-
SHARAFİ Damla Gönüllülük
Çalıştayı

Oğuzhan DEMİRBAŞ
/Dünya Gemisininden İçine
Atıldığımız Madde Denizi
ve Can Simidimiz Mer-
hamet

Esra CEREN/Bir Hücre Bir
Direniş

Melüq/Çehov’un DEMOGO-
JİSİ

Konya Damla Ekibi/Röpor-
taj

Merve BAYRAM, Cihan YIL-
MAZ; ERol ÖZTAMUR/Kars
Seferi ile ilgili yazı

Gülşah-Melüq/Sudan Sebe-
pler-Tiyatro¨

Asiye KURTBAŞ/Onlar Bizi
Biz de Onlardan Başka
Kimseyi Görmedik

Soru Köşesi/Damla
Topluluğu

Zırhını Giyin
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Çocukken 
‘’Kimsin’’
sorusuna hep
adımla cevap

verdim.

Hayatın örtüsünün altında demir gibi

dövüldüğümde ise "ben , sen;  biz, siz .‘’

Kimiz? 

Sorularının cevabının isimlerimizin

arasında  bulunmadığını anladım  .

Herkesin ufuğu mezarlıkta biter.

Bir gün gelir burnumuzu havada

dolaştıran ünvanlarımız kayıtlardan tek

tek silinir. 

Taşıdığımız ünvanlarda değil;

Bir çocuğun tebrssümünde

Yaşlıların dualarında

Engellileri sevindirmekte

Tertemiz doğanın çekiciliğinde, 

İnsanları sevindiren "teşekkür ederim"

ifadesinde aramalayız.

Böylece kendimizi buluruz , ortaya damla

olarak çıkarız .            

مسالا فورح انقافأ ىدعتت ال :
نيبيجم قطنن نيح هلمحن يذلا

 "؟ تنأ نم " لاؤس
كلت نم ىقبتي ال هنأ نيسانتم
هلطت مل ربح راثآ ىوس فورحلا

.. ةاحمملا ةوطس
أدصي دق ، ربكن امنيب

لك ءامسأب يمرن يذلا قودنصلا
دق قيدانصلا لك هيف مهانفرع نم
يذلا كاذ الإ ، انتركاذ يف أدصت

.  . رعاشملاب هيف ظفتحن

، اهيف برغو كجلاوخ يف رحبأ
دقو ادبأ مهفرعت ال سانأ ىرتس
لك يف نوشيعي نيرخآ دقتفت

 .. كموي تاظحل

ةيواز نع  ثحبن نأ ليمجلا نم مك
هسأر فيوجت لبق مهدحأ داؤف يف

 يف انسفنأ نع ثحبن نأ ،

يف ، خيشلا ءاعدو لفط ةماستبا

ةملكب مهدحأ ةطبغو مورحم ةحرف

نيب هنع ثحبن نأ لبق ، ركش

لكبو هنأل ، رفسلا زاوجو قاروألا

ىقبيسو نحن لحرنس ةطاسب

يف دلاخ ارطع هانرشن يذلا لامجلا

هيف هقبع رشني مهدحأ جلاوخ

 ..  هلوح نم ىلإ للستيو
 مهدحأ ةمسب نك

 هتحرف نك
 هلمأ نك

.. ةرطق نك
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Yüzümün

Çocuklu
Ğu

Sabahın esintisi ile günün
erken saatlerinde

uyanıyorum. Seher demi
seslenişinin peşinden bir

çocuk hikayesi duymak için
kulaklarımda tarifsiz bir

istek...

Geceden kalma, gündüzün
azat edemediği bir uyku hali.
Göz kapaklarım, osmanlıdan

kalma bir camii avlusunun
mermer taşında otururken

açılıyor. Unutkanlığımın tek
istisnası; çocuk sesi ile

uykumdan uyanıyorum.
Gece, en son okuduğum

satırın etkisinde olduğum
için belki de

alçakgönüllülüğü bir çocukta
arıyorum.

‘’Zira müminin miracını
alçakgönüllülükte buldum.

’’*

Bugün bu mısra ve bu kelime
eşlik ediyor bana ve gün

pazartesi adında... 

Elde makina sokak sokak
dolaşırken insan manzaraları
ile beynin de resimler çiziy-
orsan eğer ve her seferinde

“BENİ” taşıyan hallerin,
halini görebiliyorsan gün için

hazırsın  demektir.

Hazır olmak ve hazır dur-
mak dünyaya ve insan

manzaralarına...Ne garip!

Hazıroldayım! 

Çocuk manzaralarına
odaklıyorum gözlerimi ve

kadrajımı. Fakat öyle bir
dalıyorum ki gözlerimin

çektiğini makinamda

göremiyorum. 

Saat 11:00...Hala kimseler
gelip geçmedi, göz ucumla

baktığım yerden. Sessizlikte
bir arayıştı sanki benimkisi.

Erken, geç karşıtı ve
yaşanmışlıklardan çıkan en

anlamlı sonuç,
kaldıklarımdan arta kalan...  

Bir çocuk koşarak çıkıyor
beklenen yerden. 5 dakika
boyunca koşuyor; oradan

oraya. Onu seyrederken is-
temsiz bir şiir dökülüyor

dudaklarımdan. 

‘’Göz parçaları, elif cüzleri
Bir ayeti tefsir eden o

nilüfer
Boşluğa tutunan çocukların

yürüdükleri
Sabahın erken saatleri

kimin içindi
Doruklara karşı

sorduklarım
Yüzümün çocukluğu 

Teni çağrıştıran tenden beni
korudu’’ **

Uzaktan geliyor sanki, içime
içime bir rüzgar çarpıntısı.
Öylece bir ruh hali, insanı
zengin hayaller peşínden 
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Ve
denklanşöre

bastığım
anda diken
üstünde bir
sessizlik

alıkoyan. Hayaller kurulur,
kişiler oturturulur ve çocuk-
lar unutulur. Ne hayalde ne
yaşayışta...Bazen bir kaç
acıtasyon kelimesinin
içerisinde sıkışıp kalırlar.
Belki de sadece bir
fotoğrafta...

Arkamdan bir ses geliyor o
sıra:

-Ali! Gidiyoruz.

-Geliyorum dedecim.

Tutuyor dedesinin elinden
sıkıca. Çekebilseydim o el-
leri keşke, o tutunmayı ve o
anı. Tökezliyor giderken,
tutunduğu ele güvenerek
çocukların en güzel haline
bürünüyor. Uzaklaştıkça
daha da bir merak ediyorum
Ali’nin hallerini. Cesaretle
çok olağan bir yürüyüşe
çıkmış gibi düşüyorum
peşlerine. Dar sokaklardan,
dar merdivenlerden ve biraz
da insan gölgelerinden
geçiyorum. Karaya vurmuş
duyguların bir fotoğrafı çek-
iliyor, gökyüzünden. İki
gölge, adım adım ilerliyor
daracık evlerin önlerinden.

Allah korusun, küçük mutlu-
luklara sıkışan insan
öfkelerinden. İç sesim daha
neler söylüyor fakat ke-
limelerimi israf etmekten ko-
rkuyorum. Karşımda bir saat
kulesi, aşağısında bir saatçi.
Ne kadar da manidar. Akrep
ile yelkovan üst üste. O
sırada bir simitçi; “taze,
gevrek simitler!” diye mahal-
leyi inletiyor. Ali’nin canı
çekmiş olsa gerek, dedesinin
kolunu çekiştiriyor. 3 simit,
paylarına düşen. O anda
dedesinin yüzünün maskeli
olduğunu görmekle
kişiliğimizin kökenine bir
yolculuk başlıyor, “Evindeki
huzursuzluktan dolayı
sokaklarda dolaşan bir
çocuk gibi”***
kalakalıyorum. Karaya vu-
ruyor, duygularım. Daha da
bir soğutuyor içimi. 

Ali’nin neşeli haleri, yolda
giderken herkese laf atması,
selam vermesi ile dönüyor
insan geri geri dünyaya.
Hatta gülümsetiyor, unutulan
insanlık manzaralarına. 

Kapılarının önünde iki
tabure, kapının kenarında bir
baston... Yarım saat
bekleyişten sonra ellerinde
bir kitap dışarı çıkıyorlar. 

Pencereden kuvvetli bir ses;

-Ali dedeni üzme!

Sanırım 3. Simitin sahibi, Al-
i’in annesi. Elinde bir poşet
renkli ipler ile geçiyor karşı

komşuya. Aşağıya gelen
kahkaha sesleri, öldürücü bir

merakla biraz daha
yaklaşıyorum pencerenin
altına. Ali o anda okumaya
başlıyor, “Tino ile Şizo
adında iki balina geminin üz-
erinde uçuşmaya başladılar.”
Yüzümde şapşallığın ulaştığı
en üst mertebeye ait bir
gülümseme. Ali o kadar çok
takılıyordu ki kelimelere,
kitabı sanki o değilde dedesi
okuyor gibi görünüyordu.
Sokaktan geçen bir çocuğa
seslenince dedesi, Ali tekrar
etti tüm cümleleri. Ezberden
okuyan Ali ve yine o aynı
gülümseme yüzünde. 

Ve denklanşöre bastığïm o
anda, diken üstünde bir sessi-
zlik...

-Ali dedeni üzme! Cümle-
lesinin yankısıyla...

*        Muhammed İkbal
**      Said Yavuz
***    Cahit Zarifoğlu
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MÜLTECİ

Bir derde berduş eyledi bu dünya bizi
Telli örgüler arasında hapsoldu düşünceler
kimsesiz
Gitmek vardı düşlerde;
bir akşam üstü,
Gözlerden yaş akmayan ülkelere
gölgesi olmayan bir ülkede 
gölge arayan bir virane gibi...
Yitip gitti ümitler
Bir vuslat gemisinde sessiz sedasız.
Şehirlere sığmayan ağıtlar
avuçlarda biriken gözyaşlarıyla
yükseldi semaya bir çoçuğun yakarışına
kulak verir gibi indi gökkubbe
avuçlarımıza...
Bir dert kayığında belirdi nsanoğlu çelim-
siz ve ümitsiz.
Kırık bir küreği kendine kılıç eyler gibi
inançla dalgalara direndi. 
‘’Bir dert ki 
Ateşten bir gömlek gibi bedenlerimizde
mülteci!’’

‘’Bir dert ki’’

Ateşten bir gömlek

gibi bedenlerimizde

mülteci!’’

ŞİİR:AYÇİN DÖNMEZ



LİmonmuŞ, DamlaymıŞ,
KanmıŞ

Bir düş görmüşüm bu gece bulanık sisli bir düş, bembeyaz karların üzerinde kırmızı gül yaprağı gülüm-
süyor. Uyanıyorum aralığın sonu olsa da açıyorum pencereyi rüyamda gördüğüm kar, elime düşüyor. Etraf
beyaz bir örtüyle kaplanmış erken olduğu için hava biraz sisli. 
Rüyamda gördüğüm gül yaprağını arıyor gözüm Bakınca görünmüyor bazı şeyler, perde açık olsa da bakmayı
bilmek gerekiyor. İzinde olunmadan yola düşmeden belirmiyor.

İliklerime kadar selamlIıyorum  kışı, ayazla dolduruyorum içimi, kapatıyorum pencereyi. Çay daveti
kokuyor oda, annem sesleniyor; kahvaltı hazır…

Koku sözden önce buluyor yolunu.

Sağ baştan saymaya kalkıyorum sofra kalabalık, bu sofraya kimler sığmadı ki… Haydaa ama olur mu
ya bu kadar kişinin arasından yine mi beni buldun babaanne. Limonsuz içemiyormuş çayını tamam amenna
içte her seferinde ikinci damlayla niye buluşuyor gözüm. Gülme babaanne bana bunu açıkla! Gözlerin de par-
lar fena mı diyor gülmeye devam ediyor.  Gülen babaanneme dişleri de eşlik etmiyor artık bünye hassas
olduğundan yapay dişte kullanamıyor. Ah babaanne ah bu kadar kişi varken niye her seferinde ben. 

Evin kalabalığında kendime yer bulamıyorum dışarı atarken adımlarımı annem sesleniyor yine ,gelirken
limon almayı unutma.

Unutmam annem unutmam! soframızın vazgeçilmezini unutmam merak etme.

Arkadaşlarla şehrin karına aldırmadan oturmak için taş yapılı eski binayı seçiyoruz. Eskisi gibi kalmadı
ki hiç bir şey taş binayı en iyi odun ateşi ısıtır ama artık her yer doğalgaz . En son okuduğum haberde, 1654
rakımlı bizim köye bile çekeceklermiş doğalgazı şaşırmıyorum insanlar gibi şehirlerde kuşanıyor zırhını yeni
çağın aletleriyle.

Şehircilik gelişiyor, moda gelişiyor, köyler gelişiyor… Telefonların hızına yetişilmiyor bile. 
İki kuşburnu, üç tane de kivi çayı ve tabi ki bir tane de siyah çay istiyoruz masaya. Arkadaş yemin etmiş
diğerlerini çay yerine görmüyor, illa ki siyah çay olacak.

Her şey bu kadar gelişirken insan nerenin kıyısında duruyor. Kimi dost seçiyor kendine . Ortak bilinci
sorgularken siyah çayı seven arkadaşın attığı şeker çayın içinde erirken insanı dost seçmiştik diyor, insanı.
Dünyayı tanımlıyor döngüsel olarak sırasıyla; bir yere gündüz  düşerken diğerine gece düşüyor. Aklım almıyor
diyor sonra peki kan düşen şehirler ne olacak. 

Gecesine gündüzüne kan düşen şehirler ne olacak!

Haykırıyorrr!

Enlemlerden ve boylamlardan vazgeçtim. 
Ne ekvatordan şişkin 
Ne de kutuplardan baskınım.
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Vicdan özgürlüğü
el açana ver-
mekle gider-

ilmez. Hakikat
başkası için
elini göklere

kaldırabilmektir
Kudüs haberleri, Afganistan, Suriye, Myan-

mar, Doğu Türkistan her gün yeni bir yer
Müslümanlara yapılan zulüm bitmiyor. Son

dakika haberi… Daha kıyıya vuran
çocukların acısı hafiflememişken içimizde.

Dost ve halife olan insan hangi akılla ve
kalple başkalarının sokaklarını dümdüz ediy-

ordu. 

Sokaklar abluka altında biz çayın yanına
yiyeceğimiz pastayı düşünürken spiker haber
veriyor. Halep Şehrinin binaları yok edilmiş,
dümdüz olmuş şehir, yakıyorlar şehri baştan
ayağa. Fırınlar yakılıyor, insanlar yakılıyor,
eşya insanın hakimiyetine boyun eğerken

yanıyor şehir. 

Dünyaya ait beklentisi sıfır olan insanlar
tertemiz ölmenin hayalini kurarken kadınlar
sınavın en zoruyla karşılaşıyor. Tercih hakkı

olsaydı diri diri gömülmek isterlerdi toprağa. 

Teknoloji kalbi ve vicdanı olmayan
canavarlar yaratıyor. Halep sokaklarında

canavarlar dolaşıyor.

Kara bulutlarla sarılmış şehir, kamera kimi
çektiyse hepsinin rengi kırmızıyla boyanmış.
Rüyamda gördüğüm kırmızı gül yaprağı be-
liriyor kanlar içinde dualar okuyan çocuğun
yanı başında... Masadaki herkes boyun bük-

erek izin istiyor. 

Cadde boyu ilerliyoruz arkadaşlarla, çok
şükür mavi bulutlar başımızın üstünde. Hava

kararmaya başlıyor birazdan akşam ezanı
okunur. Segah hoca seslenir tüm şehre akşam

ezanıyla, bu bir davettir açık ve soylu,
hüzünlü bir davet. 

Sokak lambaları 
aydınlanmaya başladı pazarcılar eşyalarını

kaldırıyorlar. Tam köşede bir amca limon
satıyor, unuttuğum limon önümü kesiyor.
Nasıl bir amca ki yüzü sanki nakış nakış

işlenmiş gibi. Derdi var belli ki ama bu yüz-
den eğilmemiş sırtı sürekli ağzında bir şey

mırıldanıyor. Nasılsın amca diyorum çok
şükür diyor. Epeyce damla biriktirmiş göz

çukurlarının altında. Çok şükür diyor içi
ferahlıyor anlatılmadan anlaşılacak dertler

var, geçitlerim
izin üstünde duran dua etmeden

aşamayacağımız dertler.

Limonu alırken görüyorum onun da cebinde
boynu bükülmüş kırmızı bir gül var. 

Vicdanlarımızın rahatsızlığını birilerine
sadaka dağıtır gibi Allah ın mülkünü ver-

mekle gideremeyiz onlar hiç bir zaman bize
ait olmayacak. 

Fakirlik eşya mal, mülk eksikliği değildir.
Allah ın varlığından haberdar olmayan

kullar var.

Vicdan özgürlüğü el açana vermekle gider-
ilmez. Hakikat başkası için elini göklere

kaldırabilmektir.
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NEDEN Mİ KUŞ YEMEĞİ?

Bizce gelişmişliğin simgesi
mezarlıklar hep temiz olmalı . .

Nevşehir’deyken bir gün
şehit mezarine ziyaret ettik
ve aynı zamanda kuş yemeği
de yaptık. Beni şaştıran şey
mezar ve kuş yemeği

arasında nasıl bir bağlantı
varmış oldu. Biz hem
mezarları temizledik hem
de orada kuş yemeği de
bıraktık. Hoca bize kuşlar
yeyince ölmüş insanların
günahlarını azalttığını
söyledi. Böyle derin bir
anlam olduğunu hiç bek-
lemiyordum. Damla ne
canlı varlıklar ne de canlı
olmayanları bırakıyor. Hep
birlikte derin derin
düşüncelerle herkes için
çalışıyor. Ilk defa bunu
yaptım ve ilk defa böyle bir

anlam
olabilir diye kendimde
huzurbuldum .

Ghania Suhail/ESKİŞEHİR 

Bekleyenler
temiz gitmek için
beklerken
zamanı temiz
mekan
tutkusuyla ne
görürsek
alıyoruz yolu-
muzun üstünde.
Bizce
gelişmişliğin sim-
gesi mezarlıklar

hep temiz olmalı.
Damlalar akıp
giden ömrün
çeyizlenmiş
toprak
örtüsünün
etrafında
hummalı bir tem-
izlikte ve samimi
bir duanın
duruşunda
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SIRTA YÜK-
LENMEYEN
DÜNYAYI BIR
BALON TAŞIR
ÇÜNKÜ OMU-
ZLARDA.

Sever çocuklar balonları. Ren-
garenk balonları görünce belirir
yüzlerinde masumane bir sevinç
Bulutları da  sever çocuklar
dalınca uykulara uykularında
bir rüya tasviri belirir. Yüklerler
dünyayı bir nefeslik balonların
üstüne sırta yüklenmeyen
dünyayı bir balon taşır çünkü
omuzlarda.

SEVER ÇOCUKLAR BALONLARI,

BULUTLARIDA DA SEVER ÇOCUKLAR.
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Damla Projesi dokunduğu her gönülde bir iz
bırakmaya çalıştı. Her bir damla, bir çocuğun

tebessümü, bir yüreğin duası oldu. Aşılan
yollar, heybelerdeki sevgiyi daha da artırdı.

10 güne sığamayan bu yürekler, 27 farklı
şehirde aynı amaç uğruna, tek yürek

çalışmaya devam etmekteler. Damla Projesi
ile tanışan binlerce gönüllü genç, projeden

sonra kendi ikamet ettiği illerde Damla
Topluluklarını kurarak yerelde ‘’Damla

Ruhlu’’ gönüllülük çalışmalarına başladı.
Damla Toplulukları hızlı bir şekilde büyüm-

eye devam ediyor. Bu büyümenin etkili ve

verimli bir sonuca ulaşabilmesi de bu
konuların eğitimini almış, bilinçli yerel

temsilciliklerin var olması ile mümkün… 

Bu amaçla;
Damla Topluluklarının daha bilinçli ve

verimli çalışması yolunda önce yereldeki il
temsilciliklerinin bir eğitime tabi tutulması

gerektiği düşünüldü. 
3-6 Mart 2017 tarihlerinde ‘’Damla Gönül-

lülük Çalıştayı’’ gerçekleştirildi.  Temel
eğitimlerin yanı sıra 7 farklı alanda daha
eğitim verildi. Radyo, Oyun, Raporlama,

Sosyal Medya, Grafik, Video ve İnovasyon
konularında alanında uzman Damla

Eğitmenleri tarafından eğitim verilerek
yereldeki çalışma ekiplerinin kurumsal an-

lamda ortak bir paydada buluşması sağlandı

Ankara Damla Ekibi 

DAMLA GÖNÜLLÜLÜK
ÇALIŞTAYI

İnsanlıĞın İhtiyacı olan
merhametlİgönüller İnŞa
etmek’’ felsefesİyle çıktık

bu yola.
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Farklı iller, farklı ülkeler, farklı
kültürler ve aynı atan gönüller!
Dolu dolu üç gün nasıl geçer?

Nasıl anlamlanır günler? Nasıl
anlaşır gönüller? Damla damla

akan dakikalarda işte tüm bu soru-
lar ve sorunlar yaşamımıza yaş

kattı... Geçen günler can oldu…
Geçen günler canlar için atan

kalplerimize ilham oldu, imkân
oldu ve lisan oldu... Kurulu

düzene bin bir nöronu harekete
geçiren fikirler raks etti, her ista-

syonda bir bilgi her bilgide bir
nesil vardı. İçimizde taşıdığımız
heyecan üç günü doldurup bir an

evvel okyanusa damlama
heyecanıydı... Adımlarken ömür-
den üç günü, adımlarken Ankara

yollarını ''Nasıl daha iyi damla
olabilirim? Nasıl Damla'ya-
bilirim? Nitelikli Müslüman

olurken nitelikli Damla'lığıma
daha neler katabilirim?

Kattıklarımı katık edip nasıl
öğretebilirim?" derdiyle

dertlendik. Ömrümüze üç günde
Damla bereketi kattık, Damlaya

üç günde bir 'Damla' daha aktık... 

Sevtap Gülen

"Bu iki günlük programda birçok
şeyi daha önce bilmediğime
üzüldüm. Bir yandan da seviniyo-
rum. Bu program bize temel attı

ve geriye sadece inşa etmek kaldı. 

Onu da itmam edecek gayreti tüm
Damla gönüllülerinin gözlerinde
gördüm. Damladan okyanusa..."
(Gökhan Emre Demir)
3-5 Mart Damla Gönüllülük
Çalıştayı öyle güzel anılar öyle
verimli bilgilerle sona erdi ki...
Çalıştayda 7 saat üst üste dilinde
tüy, sesinde tını bitene kadar, mo-
tivasyonunu ve verimini hiç
düşürmeden ders veren, 7 saat
yetmezmiş gibi bir de gece atölye-
siyle tam zamanlı çalışan ve
karşılığında yalnızca Damla'nın
omurgalı duruşunu daha sistemli
ve kararlı yürütmesini temenni
eden eğitmen arkadaşlarımız
vardı. Gerek gönüllü eğitmen
arkadaşlarımız, gerekse
hocalarımızın emekleri hiçbir
maddi küfeye binemez. Lakin
belki bir sıcak tebessüm ifade eder
şükranlarımızı.   

Sedanur Özmen

Damladan bize Çalıştay daveti
geldi, gözlerimizin içi güldü.
Salon dopdoluydu, önceden on-
larla sadece isim bağı vardı.
Çalıştay 3 gündü ve ilk gün yoğun
bir eğitim aldık. Fark etmeden bir
anda kardeş olmuşuz birbirimize
isimlerimizi unutmadan sesleniy-
orduk artık… Damla yine bizi
damla kardeşler yapmayı becerdi
açıkçası ve oradaki isimlerle ruh
bağımsız oldu, damlayı gerçekten
anlayamıyorum bazen mantıklı bir
açıklama gelmiyor.

(Alissar Hagi Ibrahim)

Çalıştay çok güzel geçti. Orada
kocaman bir aile olduğumuzu fark
ettim. Damla sanki ailem olmuştu.
2 yıldır görmediğim ailem...  Ve
ben iyi insanların var olduğuna
damla ile tekrar inandım. Orada
insanlar güzel işler için
buluşuyorlar. Damla başka
kişilerin mutluluğu için yaşamak
demek…

Mazen Alsharafi
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DÜNYA GEMİSİNDEN
İÇİNE ATILDIĞIMIZ
MADDE DENİZİ VE
CAN SİMİDİMİZ
"Merhamet”

Dünya yaratıldiktan sonra ve "Beşer" olan Adem'e
eşyanın isimleri ogretildikten ve aklını kullanabilme
yetisi verildikten sonra insan kendi ayakları üzerinde
durmayı öğrenmiş ve çağlar boyunca daha da il-
erleyebilme adına  düzen ve sistemler
kurmuştur.Tarih boyunca
bilgi birikerek ilerlemiş ve
her yeni sistem kendi
fikriyatını ortaya
koymuştur.İnsanoğlu her
çağda kurduğu düzeni
materyalizm (madde) üzer-
ine kurmuş fakat bu düzeni
kurarken en önemli olan
ve bizim her çağda "Can
Simidi'miz" olacak olan iki
şeyi Unutmuştur."Mer-
hamet ve Adalet"...
Tarih kitabında zaman
sayfaları hızla çevrilirken
kitabın ortası olan Orta
Cag'da Coğrafi Keşifler ve
kitabın sonlarına doğru
Sanayi Devrimi adlı iki
bölüm dikkatimizi çekmiştir.Cunku bu iki büyük
süreç  tarihin akışını değiştiren  ve tüm dünyadaki
insani ilişkileri olumsuz yönde etkileyen ve
insanların merhamet ve Adalet olgusunu sadece
madde arayışı sebebiyle yok eden ve Meleklerin
deyimiyle "Kan ve Fitne" çıkaran vahim bir durum
haline getirmiştir.Sanayi Devrimi, devrimini fab-
rikalardaki gibi gürültülü değil gayet sessizce
gerçekleştirmiştir."Tek gayesi" insanlarin refahını
yükseltmek ve daha mutlu yaşamalarini istemek gibi
bir gerekçeyle yüz yıllar sürecek olan bir entrikanin
başlamasına neden olmuştur.Bu düzen insanları
pervasızca madde arayışına itmekle beraber kazancı
sadece maddiyatta aramakla, insanlardaki 

Rahman(Esirgeyen) ve Rahim(Koruyan,bağışlayan)
isminin tecellisi olan merhamet kavramını yavaş

yavaş yok etmiştir.Çünkü bu sistem şunu hiçbir
zaman anlayamamistir ve maalesef de kıyamete
kadar da anlayamayacaktir;insan  Bukowski'nin de
dediği gibi satın alarak değil sadece karşılıksız ver-
erek mutlu olabilir.Boylelikle Coğrafi kesiflerle
başlayan bu nefsi safi kötü niyet barındıran bu
karşılıklı çıkar ilişkisi toplumları maddi kazanç
uğruna ebedi bir kayba suruklemis ve büyük bir
hezeyana ugramalarina yol açmıştır.Eğer dünyayı bir
gemiye benzetirsek ve zulmü de bir buzdagina ben-
zetirsek materyalizm yani madde arayiciligi bu
gemiyi kaç kişinin ölümüne sebep olabileceğini ve
mutsuz edebileceğini düşunmeyen bir gemi
kaptanına rahatlıkla benzetebiliriz.Peki bu kaptan(
materyalizm) bu gemiyi buzdagina sürerken bize
düşen görev nedir?İnsanları bir an önce o gemiden
çıkarıp kurtarmak ve onların bu denizde bogulma-

masi için birer "Can
Simidi" olabilmektir bize
düşen en büyük görev.Ve
işte bu can simidi aslında
bizi Ahseni Takvim yapan
ve bizi o zalim gemiden
alıp huzur denizinde bir
damla yapan ve aslında
herşeyden önce
unutmamamız gereken en
önemli iki hayat düsturu
olan Merhamet ve Adalet-
tir.Cünkü bu iki can simi-
dini çıkarırsak
hayatımızdan iyiyi ve
güzelin peşinde olan
toplumlar olarak bizler
zulüm ve insafsızlıkla karşı
karşıya kalırız  bu

materyalist denizde savrulup gideriz.

Vel hasılı kelam sözü çok yormadan şunlarla cüm-
lelerimi bitirmek isterim.Bizler hakkı ve adaleti
ayakta tutmak için uğraşan kimseler olarak bu iyilik
okyanusunda eğer ki bir damla olmak istiyorsak her
daim merhamet ve Adalet kitabını başucu kitabımız
yapmalı ve adeta her daim yanımızda bulundurmak
mecburiyetindeyiz.Yoksa bu materyalist denizde ve
bu kan ve Fitne gemisinde can Simidimizi de atarsak
kendi helakimiza yol açariz ve kaybedenlerden olu-
ruz.Kendi helakimiza yol açmamak ve toplumları da
yıkıma sürüklememek adına bu denizde can simidine
sıkı sıkı sarılalım...
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CAN SİMİDİ
BİR HÜCRE BİR DİRENİŞ

Direnmek can simididir! Zaman, mekân, nefes hududlarını
ezip geçen bir can simidi!

Besini oldukça sonsuz, üreme yetisine sahip hücrelere karşı tek can simidimiz sonsuz

direnme yetisidir. Bu can simidi öyle güçlüdür ki zamanın dışına çıkmayı başarabilir. 

Aşkla yazan hiçbir şair, merakla gezen hiç bir seyyah, inanarak savaşan hiç
bir savaşçı ölmez. 

Nefesin, bedenin ve zamanın sınırları onlar için sadece anlamsız hesaplardan ibarettir.
Direnme gücüne yani can simidine sahip şair, mantığına direnir duygularını mürekke-

pler; aitliğe, monotonluğa direnir seyyah ve maddi manevi tüm istilalara direnir
savaşçı.

Doktorların yaptığı mantık hesaplarına, tedavi sürecinin monotonluğuna, sömürgesi
hücrelerin istilasına direnen güzel insanlar sevgi dolu bakışlarıyla şiir gibidir,

Anadolu gibidir, sancak bayrağı gibidir! 

Onlar bilirler ki mesele yalnızca savaşmaktır, savaşıyorsan kazanmışsın demektir. Ko-
rkarlar mı? Elbette her insan gibi… 

Ama bilirler cesaret korku karşısında gösterilen dirençtir.

Her şeyin son bulacağı bir alem de mevzu, hayatta kalmak değil bilakis ölene kadar
direnmektir. Şayet mesele yaşamak olsaydı ölü bir şair olan Zarifoğlu’nun “Yaşamak”

kitabı hala nasıl dillerde kalırdı? 

Ayakta kalmak demek nefes almak demek değildir, direnmek demektir! Türküleri
ayakta tutan bir zamanlar yaşanan aşkın, verilen savaşın direnişidir. 

Bazen bir annenin kolları, kanserli çocuğunu kucağına basarken direnir, 
bazen aynaya, tarağa direnir, yorgunluğa direnir!

Yeni türküler, yeni destanlar yazılırken tüm o istilacı hücrelere direnir.

Direnmek can simididir! Zaman, mekân, nefes hududlarını ezip geçen bir can simidi!
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ÇEHOV’UN

DE-
MOGO
JİSİ

Bir halka yaşamsal,
yaşımsal, yalansal… 

Bir salı sabahıydı.
Kalktım, uykulu gözlerle
yüzümü yıkamaya giderken
takvim yaprağı sallanıyordu:
7 Mart 2017‘yi gösteriyordu.
Hesapladım eve gitmeyeli 2
ay olmuştu. Çıkarttım, siyah
sırt çantamı; tıka basa
doldurmaya başladım
dünyalıklarımı. Hediye
almadım kimseye. Biliyorum
yoldan gelen hediye alırdı. 

Hediye nasıl seçilirdi? 

İlk kimden
başlanmalıydı? Onu bilmiy-
ordum. 

Apar topar ayrılırken apart-
mandan atladım, yolu bizim
evden geçen otobüse. Şoför
sıkıldı, muhabbetten olsa
gerek açtı radyoyu; ah yalan
dünya dedi Neşet Ertaş ve
yol yakın, bir saatlik ver-
siyondu. Radyoya göre
hesaplarsak beş şarkı
kadarcık. Son şarkının

yarısında indim otobüsten.
Yürümeliyim... Ezberlediğim
şekilde gideyim eve dedim,
genelde ezbere iş
yapmazdım. Ama annem
ezberden hoşlanırdı. İlk

hediyem anneme gitti o
zaman. Yürümeye devam ed-
erken, cebimde sıkı sıkıya
tuttuğum bir liram beni terk
ederken simitçinin tam ayak
ucuyla buluşunca bana tura
dedi. Öyleyse bir simit dedim
bende; bozukluğa yazı diy-
erek veda ettim. 

Mahalleye
yaklaşmıştım, caminin
minaresi gözükmeye başladı.
Caminin biraz aşağısında

bizim evin tam karşısına
düşen bir çay bahçesi var: 2
ay 5 şarkıya, 2 şarkı daha ek-
lemeye karar kılıp saklı
bahçenin 5 basamak merdi-
veninden indim; bir tahta

sandelye çekip oturdum.
Simiti aldım, göz hizama;
sağ gözümü kısıp sol gözüm
siperde, bizim eve doğru
yönelttim bakış açımı. Vizy-
onuma bir kuş birden kanat
çırpıyordu. Bir kavis, bu
sefer bahçede bir elma
ağacı… Newtondan habersiz
toprakla bütünleşmişken
çırılçıplak, sağa sola selam
veriyordu yapraklar. Uçmak-
tan vazgeçmiş yerçekimine
meylediyorlardı. 

Newtondan habersiz toprakla
bütünleşmişken çırılçıplak, sağa sola selam

veriyordu yapraklar. 
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ÖYKÜ: MELÜQ
ÇİZİM:BÜŞRA CAN /MALATYA DAMLA

Artık hiçbir şey
dişime sert

gelmiyor diye
haykırırdım!

Sağ elimi havaya kaldırdım merakımdan
değil bu sefer; bir çay dedim demli olsun. O
da demli içermiş çayını. Ben hikayeyi
bilmiyorum ki! Anneme sorsam o
daha çok anlatırdı; baban-
nem daha çok ağlar, ablam
demagoji
(halkavcılığı)yapma
diye haykırırdı.
Demagoji ağzımdan
çıkıp vücudumu dört
gezerken demli çay
kalktı geldi masaya.
Şeker kullanmazdım, çay
kaşığını kenara bırakıp çay-
dan bir yudum alırken.
Okuldan çıkmış simit susamı
gibi dağılan çocuklar kapladı yolları.
İşaret parmağımla sağ baştan saymaya
başladım:  1 , 2 ... o ikisi de ne kadarda
bizdik. Biri hiç susmuyordu, habire bir şeyler
anlatıyordu. O bendim, diğeri gözlerini yere
sabitlemiş ayak ucunu sözlere ayak uyduruy-
ordu, kafasını sallayarak. Hali ve tavrı beni
yakın yakan geçmişe götürdü. Birden ilkokul
yıllarımdaki simit kuyruğuna soktu. Sıra
düzenli konuşmalar, savruk ben önde, o bir
sayı arkamdaydı. Arkama döndüm
gülümsedi. 

Çay kaşığı işlevini yitirmişti benim için
ama o yine de çay kaşığıydı, kendinden bir
şey kaybetmemişti ama ben kaybetmiştim:
iki hece tek kelimemi. Benim yaşımdakiler

en fazla sarı saçlı oyuncak bebeklerini
kaybederlerdi. Ben siyah saçlı esmer
babamı...

Birden telefonun çalmasıyla irkildim,
simit kuyruğunda, bir sayı arkamdaki
arkadaşım arıyordu. Telefon ısrarla çalarken
önüme döndüm, 
kendime döndüm,
bu günüme döndüm. 

Açtım telefonu ağlıyordu hatırıma inat. 

Neden, niçin dedim.

Çocuk dedi, dişimi sıktım. 

Sustum, kanser
dedi. 

Kuyruk
değişmişti ama sıra

yerini 
şaşırmamıştı. Uzun

süre duraksadım. Çehov
görse, ne duruyorsun sen bu
hikayede derdi?

Hiç der, ayağa kalkıp

Masadaki kurumuş simitleri çaya
batırıp,

Susamları bardağın dibinde buluşturup,

Eve doğru 3 metre ilerledikten sonra
zile basar,

Kapı açıldıktan sonra içeri girer,

Çehov’un yüzüne kapıyı çarpar,

Artık hiçbir şey dişime sert gelmiyor
diye haykırırdım

ÇEHOV’UN
YÜZÜNE 

KAPIYI  ÇARPAR
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‘Allah bilir
siz

bilmezsiniz’
ayeti bizleri
hep rahat-
latan, fer-
ahlatan bir

ayet
olmuŞtur.

Erkan abicim mer-
haba..
Bizler sizinle sohbet
etme fırsatı bulan şanslı
damlalardanız. Ama sizi
daha öncesinde hiç
tanımayan
arkadaşlarımız için
röportajımıza
başlamadan önce kendi-
izden ve Nisa’dan kısaca
bahseder misiniz? 

Merhaba ben Erkan
YILMAZ, Nisa’nın
babası. 42 yaşındayım ve
bir kamu kuruluşunda
çalışıyorum. Eşim İsra
hanım 37 yaşında ve in-
gilizce öğretmeni. Nisa
ilk göz ağrımız 13
yaşında, oğlumuz Arda
ise 4 yaşında. 

Biz bu tarz talihsiz

olayların hiçbir zaman
sevdiklerimizin başına
gelebileceğine
inanmayız, sevdiklerim-
ize yakıştıramayız belki
de..siz sizin en
kıymetliniz olan,
yavrunuzun böyle bir
hastalığı olduğunu
öğrendiğinizde ilk olarak
neler hissettiniz?

-Talihsiz bir olay
olarak görmemek
gerekiyor aslında.
Sevdiklerimize
yakıştıramadığımız bir
durum demek belki de
daha doğru olur. Hayır
sandığınız şer; şer
sandığınız şey de
hayır vardı. ‘Allah
bilir siz bilmezsiniz’ ayeti
bizleri hep rahatlatan, fer-
ahlatan bir ayet olmuştur.

Nisa’ya ilk lösemi
teşhisi konulduğunda
Nisa 10 yaşındaydı.
İlköğretimi bitirmiş
ortaöğretime yeni
başlamıştı. Yani
arkadaşlar edinmiş, ho-
playan, zıplayan hayat
dolu bir çocuktu.
İlk öğrendiğimiz anda
hepimiz şoka girmiştik.
Yakıştıramamıştık bir
tanemize. Ama asla isyan
etmedik, neden bizim

kızımız demedik.
Tabi ki çok ağladık,
üzüldük ama asla
Nisa’ma belli etmedik.
Çünkü zor ve uzun bir te-
davi süreci vardı. Eşim
ve ben sağlam, dimdik
ayakta durmalıydık.
Aslında bizim birde daha
önce benzer bir
yaşanmışlığımız vardı ve
tecrübeliydik. Şuan 4
yaşında olan oğlumuz
Arda işitme engelli
olarak dünyaya gelmişti.
Dolayısıyla Nisa’nın
rahatsızlığını ilk
öğendiğimizde diğer
hasta yakınlarına göre
daha soğukkanlıydık. 

Peki Nisa’nın ilk
tepkisi ne oldu? Ve siz bu
durumu nasıl yönettiniz?

Nisa’nın ilk tepkisi;
peki ben şimdi okula
gidemeyecek miyim?
Sınavlarım vardı ama...
Eşim İsra hanım bu
süreci çok güzel yönetti
. 
Kız kıza bir süre has-
tanede birlikte
olacağız, birlikte
filmler izler
faaliyetler yaparız,
buranın da tadını çıkarırız
düşüncesiyle 
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RÖPORTAJ:  KONYA
DAMLA  EKİBİ

Nisa’mı çok rahatlattı. Ve
gerçekten de Nisa’nın da,
hastalığının da tüm yükünü
alarak; kimi zaman rol yaparak,
dalga geçerek bu sıkıntılı süreci
geçtiğimize inanıyorum. 

Ümitsizliğe kapıldığınız
anlar oldu mu? Eğer ki olduysa
bu psikolojiyle nasıl baş ettiniz? 

Asla ümitsizliğe kapılmadık.
Geceler hep gündüzlere gebedir,
hastalıktan sonra sağlık vardır
inşallah dedik. Sıkıntılarımızı
ümitsizlikle çıkmaz bir hale asla
getirmedik. 
Şairin dediği gibi:

’’Umudun azaldığı yerde
açılır kapı,
Muhakkak birisi görür
düşen yaprağı...’’

Tedavi sürecinde Nisa ile
hayaller kurar mıydınız? Ve
cevabınız evet ise ne sıklıkla
hayal kurmayı tercih ederdiniz?

--Tedavi süresince tabi  ki hayaller
kurardık. 2-3 ay hastaneden hiç
çıkamadığımız, dört metrekarelik
odanın içerisinde. 

Özellikle en sıkıntılı anlarımızda,
Nisa’nın yürüyemediği,
ağrılarının olduğu dönemlerde
hayallerimiz sıkca tekrarlanırdı. 

El ele tutuşup sokakta yürümek
bile hayalimizdi.

Nisa’nın tedavi sürecinde
yaptığınız fedakarlıkları bizler
biliyoruz ve bu fedakarlılarınız
bizlerde 
gerçekten hayranlık uyandırıyor. 

Yaptığınız bu fedakarlıkları
arkadaşlarımızla da paylaşmak

ister misiniz?

Geceler hep gündü-

zlere gebedir,
hastalıktan sonra

sağlık vardır
inşallah dedik. 
Biz fedakarlık demeyelim.

Hayatımızda bazı değişiklikler
oldu diyelim. Eşim 2. Üniver-
sitesini 1.likle bitirip akademisyen
olma düşüncesinden vazgeçti.
Evimizi( Konya’da)kapatıp
Ankara’da hastane yakınında
geçici ikamete başladık.
Oğlumuzdan, eşimiz-dostumuz-
dan uzun bir süre ayrı kaldık.
Kendimize ayırdığımız bir
zamanımız olmadı tabi. Bunlar
şikayet anlamında değil. Bardağın
dolu tarafı ise bize hayatı öğretti.
Bakış açımızı değiştirdi.

Bizler Nisa ile tanışma
fırsatı bulduk ve gördük ki Nisa
yaşından çok daha olgun bir
çocuk. Peki bunda hastalığının
etkisi var mı,  varsa ne boyutta? 

Nisam gerçekten hastalığı
ile hayat ile dalga geçti. Bu an-
lamda bizlere de diğer hasta
yakınlarına da gerçekten çok
büyük dersler verdi. Nisa anladı
ki bu hastalık vahlarla tühlerle
atlatılacak bir hastalık değil.
Yaşından çok çok büyük bir ol-
gunlukla süreci atlattı. Tabi bu
süreçte eşimin Nisa ile olan
iletişimi çok etkiliydi.

Şuan bu hastalıkla mü-
cadele eden ailelerimize,
kardeşlerimize ne tavsiye eder-
siniz?

Bu hastalığın tedavisinde

tıbbi müdahalenin etkisi kadar
moralin de yüksek tutulması
gerektiği asla unutulmamalı. 
Sabırla, gülen gözlerle bu süreç
atlatılmalı.

Vee son olarak  bizler damla
projesi ailesi olarak  konya
damla üyelerimizle birlikte  si-
zlere misafir olduk ve  sizlerle
tanışarak projemizden biraz
olsun bahsetme  imkanı bulduk.
Peki damla projemiz hakkında
düşüncelerinizi kısaca alabilir
miyim? 

--Damla projesi...
Sizleri evimin kapısında ilk
karşıladığımda hoş geldiniz
diyememiştim. O sabırla, zorla
tuttuğum gözyaşlarım inivermişti.
Hiç tanımadığım, bilmediğim, kan
bağım olmayan o kocaman
yürekli insanlar kızıma moral ver-
mek, bizlere “sizlerleyiz” demek
için gelmişlerdi. Evet şimdi diyo-
rum sizlere hoş geldiniz, sadece
evimize değil kalplerimize de hoş

geldiniz... 

Bizlere hem kapınızı hem de
yüreğinizi açtığınız için
sonsuz teşekkürler.
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Edİrne den Kars’a 
doĞrusal bİr yolculuk, 

daĞlara parelel bİr İlerleme.

“Kar da kış da
gidilir miydi ?” Ya,
Muammer Amca mis-
afirlerini
karşılamak için bir
sürü yol yürümüştü
o soğukta. 24 kişiyi
evinde misafir edip
sofrasını açtı. Biz
mutluyduk evet ama
o bizden daha mut-
luydu sanki...

Birbirine benzer ve birbirine
zıt birçok duygu yaşattı bana
Sarıkamış.  Az zaman içerisinde
çok şey öğrendim. Sarıkamış’a
giderken Erzurum istasyonunda
ağaçlara asmak için trende
hazırladığımız kuşyemliklerine
duayla buğday dolduran teyzem-
den; Sarıkamış ‘da bizi evinde
misafir eden Muammer Amcamın
sofrasına kadar. Muammer
Amcam bizi güler yüzlü,  misafir-
perver insanların varlığından hab-
erdar etti. 

Oraya giderken ceplerimize
balonlar, hediyeler koymuştuk.
Biz ceplerimiz boşalır derken,
onlar ceplerimizi Sarıkamış’ın
soğuğuna inat edercesine sıcacık
tebessümlerle doldurdular. 

Merve Bayram

DAMLA MALATYA

Onlar ceplerimizi
Sarıkamış’ın soğuğuna
inat edercesine sıcacık

tebessümlerle doldurdular.

Sarıkamış, namı diğer
sükunet, hüzünlü diyara

Selam ve besmele ile başlayan
bereketli yolculuk... Okyanusun

damlalarıyla Dert'lenme...
Üşümüş  kalplere bir zerre

dokunuş ve vuslatın sona erişi...

Cihan YILMAZ
DAMLA KASTAMONU

Ziyaret ettiğimiz okuldaki
öğretmenlerden biri "buradaki

çocukların tek eksiği hayal
kuramamaları " demişti sınıftan

çıkarken dönüp bir daha
baktığımda minicik 

konuşmalarla, göz nuru 
hediyelerle ve en önemlisi

tebessümle hayallerin
nasıl renklendiğinin

canlı şahidi oldum

Erol Öztamur

DAMLA  ANKARA
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Sebebi ziyaret seksen bir
ilden

Damla ekibinin gülleri güzel 
Konuşunca sözler dökülür

dilden 
Tatlı agizlarin dilleri güzel 
Bir gönül almaktır başlıca

murat 
Ĺisanlar güzeldir nurludur

surat 
Tuna, aras nehir eylemez

fırat 
Dolanir illeri yolları güzel 
Hediyeler sıra sıra dağılır 
Yaşlı büyüklerin eli öpülur 
Tüm kuşlara yem alınır ser-

pilir 
Damla ekibinin elleri güzel 

Duam seninledir sevgili kuzum 
Yurduna sahip çık tek budur

Arzum 
Vatan  millet bayrak başka

yok sözüm 
Eyüp’ün  sazinda telleri güzel 

Eyüp Sarıbatur/Aşık
Amcalardan

"Kalk ve Yola Koyul!" 

Bu çağrıya kulak verme
zamanıydı bizim için... Okyanusu

anlayan damlalarla bir olup
dertlenme vaktiydi.

HATİCE ÖZTÜRK DAMLA ANKARA
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SUDAN SEBEPLER

KIR-
MIZI

MA-
VİVE

1. Perde
Musluk hala damla ‘maktadır.  Bizimkiler
tesisatçıyı aramaya karar verirler...

Konuşmacılar:
Kırmızı:Melüq
Mavi: Gülşah
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1 . PERDE
GİRİŞ

Uzay yolculuğunu tamamlayıp evine gelmek için otobüse binen kırmızı, radyonun sesinin arttırılmasıyla

Mahmut Ttuncer’in sanatsal bir o kadarda ironik çağrısına dayanamayıp yerçekimi halayın başında, kırmızı

sonunda sallana sallana 4 tur attıktan sonra otobüs kırmızıyı evinin kapısna atar,...

Kırmızı ingiliz anahtarıyla eve girer. 

Evi su basmıştır !

Kırmızı : Kaçıncı yüz yılda yaşıyoruz arkadaş!  .( Sinirlenir )

Evde uyumakta olan mavi kırmızın sesiyle kalkar  mutfağa doğru ilerler 

Mavi:1697 den beri uyuyorum .nedir bu gürültü Charles’e de ayıp oldu .

Kırmızı : Ne  Charles’ı?

Mavi:Charles Perraultla çay içiyorduk  adama da ayıp oldu apar topar sese geldim .

Kırmızı : Tövbe tövbe 

Mavi: Sinirlenme yüz ‘erek geç 

Mavi ve kırmızı eşofmanlarını çoraplarının içine geçirerek 3 kulaçtan  sonra koltukla buluşurlar kendi

aralarında sohbete dalarlar .

Kırmızı :Okyanusta boğulmaz da insan gider bir kaşık suda boğulurmuş. (gülüşmeler)

Mavi: Bu ev nasıl bu hale geldi anlmadım. Sen nerede kaldın?  Uzaya ekmek almaya gittin,`görüyorum da

elin boş dönmüşsün. İngiliz anahtarını saymazsak tabi!

Kırmızı: Bozuklukları  delik cebime koymuşum, yer çekimsizliğinden uçurdum. Aç kalmayız korkma.

Gelirken çöpte bir tane bir ısırık boşluğu olan kırmızı elma buldum. Yan cebime koydum, al bak! 

Mavi: Ohh! İçim rahatladı. Sade, sulu bir masa olurdu akşama. Elmanın sahibi olmasın. 

Kırmızı: Yok yok! Olsa olsa bizim Pamuk’un dur. O da bir ısırıklık payını almış zaten. 

Mavi: İyidir iyi . İsraf kötüdür . Benjamin Franklin, ingiliz anahtarının ucuyla fırtınalı bir haziran günü

uçurtma uçurdu da o ay elektirik faturasını borç harç ödedi. (Gülüşmeler)

Kırmızı: Şimdilerde unutuldu öyle şeyler .bize kimse borçta vermez. Şimdilerde var mı öyle birileri

yardımına koşacak.

Musluk hala damla ‘maktadır.  Bizimkiler tesisatçıyı aramaya karar verirler...
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ONLAR BİZİ
BİZDE ONLARDAN BAŞKA

HİÇ KİMSEYİ GÖRMEDİK 
Damlayla birlikte yürüdüğümüz her yolda ,gittiğimiz

köylerde,sevgi evlerinde,rehabilitasyon merkez-
lerinde,huzur evlerinde gördüğümüz her insanda;

onlar bizi ,bizde onlardan başka hiçbir şeyi
göremedik . 

Konuştuğumuz şivemiz,örfümüz,adetimiz farklıydı
ama yüreğimizin kıblesi aynıydı.O yüzdendir ki

gittiğimiz her yerden  ayrılışımızda gözlerinden ,gö-
zlerimizden dökülen yaşlar. O yüzdendir ki 7

yaşında ki çocuğunda elimizi tutup ‘biz sizi çok
sevdik ,ne olur gitmeyin ‘demesi,70 yaşındaki nene-
min de bize sarılıp ‘gitmeyin guzum,yatacak yerimiz

çok misafirimiz olun’ demesi …

Yağmurda yeryüzünde hiç kimseyi ayırt etmeden
yağar, karda, damlada böyledir  evrende  hiçbir
gönlü ayırt etmeden damla damla taliptir bütün

gönüllere,  göklerde ki kuşun ,toprağın altındaki 
karıncaya bile ..

Günümüz şartlarında geçimizi sağlamak için
çalışmak zorundayız. Hepimiz yoğunuz

,yorgunuz.Sadece kendimizi düşünüyoruz.İşten çıkar
çıkmaz gidip dinlenme hayali kuruyoruz .Sadece

kendimize odaklanıyoruz.Bundandır yolda
gördüğümüz bir arkadaşımıza selam

vermeyişimiz,yan dairemizde oturan komşumuzdan
bir haber oluşumuz .Çoğumuzun aklına gelmiyor

bile bir yerlerde yardıma muhtaç insanlar var mıdır
diye.Kendi telaşımıza düşmekten yanımızda ki

ihtiyaç sahiplerini görmüyoruz belki de.Rabbim hep-
imize göz vermiş etrafımıza bakıyoruz ,ama şöyle
bir şeyde var ki baktığımızı gerçek manasıyla gör-

müyoruz.Bilmiyoruz bakmakla görmenin farklı
olduğunu,bilmiyoruz aklımızla bakarken kalbimizle

gördüğümüzü,aklımızın biran bile unuturken
kalbimizin ölene dek  hiçbir şeyi unutmayacağını…

ASİYE KURTBAŞ/KÜTAHYA
DAMLA
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DERS:
KONU:
H2O+LA:?

ZIRHINI GİYİN
Hırkanı giy! Üşürsün .
Hava soğuk insanlar
acımtırak üşütürsün .
Üşüttünüz mü?
Eğer üşüttüyseniz siz de
hem bizdensiniz hem de
bizden değilsiniz. 
Eğer cenaze evine beya-
zlar ile gittiyseniz
gerçekten
üşütmüşsünüzdür.
Doğru kelimeyi doğru
rengi üzerinize
almamışsınızdır.
Millet ağlarken siz

gülüyorsanız 
Üşütmemek için çaba
göstermemişsinizdir
Üşütmemek için ise
yapılması gereken tek bir
şey var:
1-Olduğun yerde kendini
görmektir. 
Zaten bu saatten sonra
istediğiniz soruyu sora-
bilirsiniz
Başınız sağolsun .

Özgürsünüz. 

25



Bir valize insan ne kadarlık bir
ömür sığdırır ki

Kaç tekerlek izi arşınlar yolu.
Döndükçe bu tekerlek ve dünya

çarkı, 
elimde okyanustan bir damla ,
kutlu bir ırmağa varana kadar

yanımda.

DAMLA PROJESİ


