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* Yazılardan yazarlar sorumludur. 

Üçüncü sayımız ile gönüllülerimizin karşısındayız. Bu 
sayımız da bizleri ilk olarak “Biz Kimiz?” sorusu karşıla-
maktadır. Vâridât-ı Süleyman’da yer alan “Senlik de yok-
tur, benlik de bizde / Zerrât-ı âbız bir tek denizde...” dize-
si ile Nurcan Yıldız “Biz”i anlattı. Akabinde Zeynep Çevik,  
Karabük şehrinin Damla ruhunun merk ettiği güzelliklerini 
sunarken, Hatice Çevirme de bizlere “Demirin Kenti”nden 
bahsetti.

Bangladeşli gönüllümüz Mohammad Ashequr Rahman 
Saykat, Damla’nın şehirler arası programında yaşamış ol-
duklarını bizimle paylaştı. Sümeyye Alakuş’un, İstanbul’da 
dezavantajlı bir gölgede yer alması hasebiyle bir eğitim-öğ-
retim dönemi boyunca her ay değerler eğitimi konusunda 
ziyaret edilen 125.Yıl Ortaokulu’na dair yazı kaleme aldı. 
Tayyibe Özkan ve Mazen Alsharafi Damla Projesi’ne edebi 
manada yaklaştı. Damla Projesi’nde büyük emekleri olan 
kıymetli Mehmet Salih Köse hocamız ile hasbihal Hatice 
Kübra Aslan tarafından gerçekleştirildi. Ülke tanıtımımız 
Cezayirli Damladaşımız Sayha Rayhana tarafından, “Bir 
Milyon Şehit Ülkesi” başlığı ile Cezayir’i bizlere anlattı. Ab-
dülhakim Can, bizlere teknolojiye dair bilgiler sunarken, 
Selvanur Çapçı Damla’mız da gerçekleştirdiğimiz oyunları 
anlattı. Esra Ünlü, toplumsal sorunları ele alan faydalı bir 
yazı kaleme aldı.  Gönüllülük adına film ve kitap tavsiyeleri 
Ebrar Çapçı tarafından düzenlendi. 

Dünyanın ahlaki manada giderek kötüleşen durumu ve 
ülkemiz coğrafyasında dönen tüm kötü oyunlara karşı he-
pimiz BİR’iz. Bizler dünyada sevgiyi hakim kılma, emirlerin 
en güzeli olan insanlara iyiliği emretme ve insanları kötü-
lükten men etme düsturuyla yoldayız. Rabbim muvaffak 
eyler inşallah. 

“Can mumunun öyle bir ışığı var ki göklerin fanusuna 
sığmaz!” der Şeyh Galip. 

Işığımız sönmeden, gelecek sayımızda tekrar birlikte ol-
mak umuduyla, duasıyla…

Editörden

Başlarken...
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Damla Dergisi

Soruyorlar bizi tebessüm ederken görenler siz kimsiniz diye işte o anda   “Senlik 
de yoktur, benlik de bizde / Zerrât-ı âbız bir tek denizde (Vâridât-ı Süleyman)”

(Biz tek bir denizde su zerreleriyiz; bizde senlik de yoktur benlik  de) diyen 
şairin hoş kelimeleri çınlıyor kulaklarımda biz kimiz sorusuna cevap veri-

yorum bu anlayışla, soranlara. Biz zerreyiz bu insanlık denizinde. Öyle bir 
deniz ki bu  zerresi olduğumuz buharlaşıp kaybolmak üzereyken ken-

dini bir rahmet bulutunda   bularak yine gönüllere kavuşmuş damla-
lardan oluşan, gönüllere kavuşacak bulutunu nice gönüllere rahmet 
olup yağmış erenlerin toprağı olan Anadolu'da bulan. 

Uzak diyarlardan dağlar, çöller, yollar, diller aşıp gelen  damlalarız 
biz aynı denize dökülüp etrafına tebessüm taşıyan damlalar. Tebes-
süm dil mi gerektirirmiş hem? Gözlerimiz aynı ışıltıyla parlıyor, yüz-

lerimiz aynı tebessümü  taşıyor ya o yetiyor bize aynı denizde damla 
olmak için.

54

Nurcan Yıldız
Damla İstanbul BIZ
KIMIZ?



Damla Dergisi 3. Sayı

İki dağın arasında güneş yüzünü gösterirken bize gü-
lümsüyordu sanki. Uyanın artık diyordu gidilmesi 

gereken çok yol inilmesi gereken çok yürek vardı. Bir 
güneş misali etrafımızı aydınlatmak ve üşüyen yürek-
leri ısıtmak için 15 Ekim 2016 tarihinde bu niyetle çık-
tık yola. Belki yapabileceklerimiz sınırlıydı ama kendi-
mizde gördüğümüz okyanus kadar kuvvetti bize güç 
veren. Yaptığımız etkinlikler o kadar mana yüklüydü ki 
sevginin rengini, merhametin sıcaklığını en derinlerde 
hissediyorduk. Böylelikle artık biz huzurevindeki yaşlı-
larımızın hasretle beklediği çocuklarıydık, minik yürek-
lerin şen kahkahaları arasındaydık. Ve yoksul ailelerin 
sofrasında bir tutam tuz olmaktı bütün çabamız. Böy-
lece damla olarak ulaştığımız yüzlerce yüreğimiz oldu. 
Kardeşlik okyanusunda bir damla olarak bizlere destek 
olan herkese teşekkür ederiz. Allah bu güzel insanları 
ve Damla'yı onlardan hiç ayırmasın.

6 7

BIR DAMLA'NIN 
YOLCULUĞU

Zeynep ÇEVİK

EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR
Gözlerimi kapatıyorum usulca. Her yer karanlık. 

Dayanamıyorum 3- 4 dakika bile kapalı durmasına. 
Ayağım incindiğinde bile iki gün yürüyemediğim için 
isyan ediyorum.  Peki sürekli bu durumu yaşayan dün-
yaya bir engelli olarak gelen ya da sonradan gelişen 
olaylarla engelli olanlar nasıl dayanıyor buna hiç dü-
şündünüz mü? Belki onların yerine koyamayacağız 
kendimizi ama onların iç dünyasına girip azıcıkta olsa 
onları anlamak içindi rehabilitasyon merkezi ziyaret-
lerimiz. Onları sosyal ortamdan soyutlamamak bu 
dünyada değerli olduklarını hissettirmekti amacımız. 
Belki de Furkan kardeşimizin  “Ablacım ben çok tatlı-
yım çok güzel bir çocuğum demi ya”  demesinde giz-
liydi yaşamış olduğu hayal kırıklıkları. 7 yaşındaki gör-
me engelli minik yavrunun annesinin sesinden başka 
bir ses duyunca korkmasında gizliydi belki de yalnız 
bırakılmış olmanın verdiği hüzün. 

Onlara vaktinizi ayırın sokakta bir yerde gördüğü-
nüzde onlara uzaktan acınacak gözlerle değil de yanına 
gidip sevgiyle sohbet edin. Unutmayın ki asıl engel be-
dende değil kalptedir. Yıkın kalplerinizdeki o engelleri 
de hayat bu kadar zor olmasın.

MİNİK YÜREKLERLE BULUŞMA VAKTİ
 "Issız kentin şanssız çocuklarından bazılarıydık 

biz. Çok büyük hayallerimiz yok bizim, sadece mer-
kezden uzak köyümüzde alamadığım kalemim, silgim, 
üşüyen ayaklarıma ayakkabım, bedenime mont olma-
nızı istiyorum. En önemlisi de unutulmuş olan çocuk-
luğunuzu hatırlamanızı istiyorum. 

Bir duvar örülmüş çocukluğumuza "onu yıkmanızı 

Damla Karabük

istiyorum" dediklerini duyar gibiydik. Ovacık Cema-
lettin Karagözoğlu Okulu çocukları bizi çağırıyordu. 
Nasıl bir toprak yağmurla buluştuğunda anlam ka-
zanıyorsa biz de Damla Topluluğu olarak çocuklarla 
buluştuğumuzda anlam kazanıyoruz. İmkânlarımız 
el verdiği kadar küçük hediyeler hazırladık onlara. 
Bulunduğumuz yaşı unutup onların çocuk kalbi-
ne inip oyunlar oynadık, sohbet ettik. O gün bütün 
enerjimizi onları azıcık da olsa gülümsetmek için 
harcadık. Ayrılık vakti gelmişti. Gitmek istemiyordum 
onların yanından. Bize sarılmak için sıraya girmişler-
di, bir daha gelin diyerek hepsi sanki sözleşmişlerdi. 
Bir daha geleceğim; çünkü senin soğuk ellerini bir 
daha tutmak istiyorum çocuk! Oyun oynadığımızda 
kaybeden taraf ben olduğumdan dolayı 50 öpücük 
cezası veren çocuğun masumluğundan yaşamak 
istiyorum. Kibrin, kıskançlığın, kırgınlığın, küskünlü-
ğün olmadığı çocuk kalbine tekrar inmek istiyorum.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ
Huzurevinin kıymetlileri olan yaşlılarımızı gitmek 

için sözleşmiştik. Bizi burada bırakıp unutmuşlar di-
yen teyzelerimize amcalarımıza "Hayır! Biz unutma-
dık."demek için ordaydık. Belki bir evlat olamazdık 
ama sürekli ziyaretlerine gelen iyi bir arkadaş olabi-
lirdik onlara. Sessizliğe mahkum edilmiş ortamların-
da güzel bir gürültü olmaktı niyetimiz.

Onların sıkıntılarını dinleyip her ne kadar üzülsek 
de geçmişin gençlerinden bol bol altın değerinde 
nasihatler aldık ve gönülden edilmiş dualarına mi-
safir ettiler bizi. Gitme vakti gelince yaşanmışlıklarla 
buruşan ellerini öpmek için sıraya dizildik. Sürekli 
gelin burada canım sıkılıyor diyen Şükran Teyzemiz, 
bütün gün askerlik anılarını anlatan Mehmet Amca-
mız, güzel sesiyle bize türkü söyleyen Kadriye Teyze-
miz iyi ki varsınız. Damla ailesi olarak kıymetlilerimi-
zin her daim yanındayız.

GÖNÜLLERDE DAMLA OLMAK
“Vatan bizim canımızdır” sözleriyle çıkılmış bu yolda 

canını feda eden şehitlerimizi unutursak kalbimiz kuru-
muş demektir. Bu koca yürekli kahramanları yetiştiren 
ailelere başsağlığı dilemek için çalmıştık kapılarını. İşin 
en zor kısmı buydu. Sözlerin bittiği gözyaşlarımızı tuta-
madığımız yerdeyiz. Onların yaşadığı acıları yaşayama-
yız ama bir nebzede olsa acılarını paylaşmaktı niyeti-
miz. Bizim önümüze siper olmuş yürekleri bugün, yarın, 
hiçbir zaman ne biz ne de gelecek nesil unutmayacağız 
unutturmayacağız. Bir su damlası misali yanan ateşler 
üzerine damlamak bir su damlası misali yürekten yüre-
ğe dokunmak en önemlisi de semaya açılan avuçlarda 
dua olmak ne güzel…

UFAK BİR TEBESSÜM
Hayatta herkes eşit şanslara sahip olmuyor. Kimisi 

için hayat bulutlardan dünyayı izlemek gibiydi. Toz-
pembeydi, rahatlatıcı ve huzur vericiydi. Kimisi için ise 
bir babanın çocuğuna ayakkabı, kalem alamadığı için 
üzerindeki mahcubiyetin ağırlığı kadar çıkılması zorlu bir 
yokuştu. Biz de damlada okyanus olmak için bu öğrenci-
lerimize bir şeyler yapalım dedik. YGS sınavı çıkışı kalem 
setlerini küçük kardeşlerimiz için isteyebilirdik. Ve sınav 
günü dizildik okul girişlerine. Kalem setini bağışlamak 
ister misiniz diyerek ağızlarımız da bir oldu yüreklerimiz 
gibi. Teşekkür ederiz duyarlı vatandaşlarımıza bizi kırma-
yıp verdiler kalem setlerini. Ve kalem setleri poşetlere sığ-
maz oldu.  1240 tane kalem seti topladık.

Artık bu kalemleri sahipleriyle buluşturma vakti. Kü-
çük yüreklerde ufak bir tebessüm bırakma vakti. Ne gü-
zel bir duygudur ki kuraklaşmış yüreklere bir damla su 
olabilmeyi başarabilmişsek. Böyle insanlar kaldı mı ki 
bu devirde diyenlere oo ne sandınız arkamızda koca bir 
okyanus var demek içindi bütün uğraşımız. Siz de ha-
yalleri tebessümle renklendirmek için çıkılmış kardeşlik 
yolunda bir su damlası olmak istemez misiniz?

DAMLA
KARABÜK



Damla Dergisi

BENIM DE BIR

Mohammad Ashequr Rahman SAYKAT 
Damla Çanakkale 

ARKADAŞIM
VARDI
MİNİK

Damla’nın son gününde Aydın’ın Köşk ilçesinde bir 
köy okuluna gitmiştik. Cumartesi günü genelde 

okul kapalı ama bizim için okuldaki çocuklar o gün ha-
zırlanıp gelmişti. Arabadan indikten sonra çocuklar biz-
leri karşıladı. Çocuk sayısı bizim sayımıza ile aynı oldu-
ğu için kişi başı bir rehberimiz oldu. Bende otobüsten 
inip bakıyordum acaba kiminle tanışabilirim? Tam o an 
da birisi elimi tuttu. Ben aşağıya baktım, bir güler yüzlü, 
sevimli arkadaş benim için bekliyor. ‘Merhaba, benim 
adım Fatma Nur’ dedi. Ben de kendimi tanıttım ona. 
Fatma Nur o okulda 3. sınıfta okuyormuş. Bana ilk ola-
rak kendi okulunu gezdirdi. Sonra köyü, özellikle onun 
evini göstermek istedi. Onunla birlikte köyü gezdikten 
sonra yemek yedik onun diğer arkadaşları ile beraber. 
En son ona sordum, büyünce ne olmak istiyorsun? 
Bana “Abi ben öğretmen olmak istiyorum” dedi. Ben 
ona birkaç tavsiye ettim. Hem de öğretmenlik sadece 
kendini geliştirmek için değil, tüm millete, vatana, üm-
mete hizmet vermek amacı ile olsun diye özel tavsiye 
ettim ona.  Öyle biraz zaman geçtikten sonra bir anda 
gördüm bir kağıt kalemle hazır Fatma Nur.’ Bana ettiğin 
tavsiyeler bir yerde hatıra kalsın o yüzden kağıt kalem 
getirdim, buraya yazar mısın Aşik Abi?’ dedi. Ben de 
"Tamam" dedim ve yazdım. Son olarak, ‘bu kağıt par-
çasını ben özel bir yerde saklarım ben inşallah bir gün 
öğretmen olunca buna tekrar bakarım ve seni anarım’ 
dedi. Bu son kelime beni çok duygulandırdı ve "Tamam 
Allah nasip ederse bir gün öğretmen olup millete hiz-
met verirsin ve beni de unutmazsın." diye cevapladım. 
İyi hatırlıyorum, en son otobüse binerken bana sarılıp 
sanki gitmeye izin vermeyecek gibi beni sıkı tutup dur-
du. Ben ‘benim artık gitmem lazım, Allah'a emanet ol, 
hedefinden ayrılma ve belki Allah nasip ederse öğret-
men Fatma Nur ile beni kavuşturur bir gün’ dedim. O da 

" Tamam" deyip beni bıraktı ve otobüsümüz hareket 
edene kadar yolumuzu izliyordu. 

Bilmiyorum acaba Fatma Nur ile ilerde 
bir gün görüşme nasibim olacak mı ama 

içimden onun gibi tüm minik arkadaşla-
rım için dualarım eksik olmayacak inşal-

lah. Böyle güzel tüm minik arkadaşlara Allah 
hedeflerine ulaşıp ümmete hizmet etmeyi 

nasip etsin ./ -

3. Sayı8 9



Başlarken de bitirirken de yanlarında olamadığım bir 
yolculuktu. Çok niyetlenip bir türlü nasiplenemedi-

ğim, o unutulmaz buluşma için beklemem gereken bir 
süreçti. Kişisel yoğunluklar, dünya meşgaleleri, okulun 
uzaklığı hep ertelememe neden olmuşlardı. Bilemez-
dim bir kere gördükten sonra müptelası olacağımı.

 Bir okul ne kadar uzakta olabilirdi ki? Kaç vesait, 
3 mü 5 mi? Tam 6 vesayet değiştirerek ulaşabilmiştim 
okulun semtine. İstanbul muydu burası? Akbilimin 
bile aktarma yapmaktan vazgeçtiği, koca yürekli in-
sanlarla tanışacağım, damlanın okyanusla kavuşma-
sına şahit olacak, küçücük bedenlerin nasıl bu kadar 
sıkı sarılabileceklerini, karşılıksız sevgiyi sorguladığım 
semt; Sultangazi’ydi burası.

   İlk göz teması, ilk kavuşma, ilk kalp çarpıntısını bu 

kadar derinden ve net hissediş. Girdim kapıdan üzeri-
me doğru koşmaya başlayan bir grup çocuk. Ellerim 
titriyor, dilim tutulmuş. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. 
Konuşmaya gerek kalmadı ki. Üzerimdeki Damla logu-
su konuştu, ben sustum. Sarıldılar, sımsıkı. Bu kadar 
hasretle bekledikleri gerçekten ben miydim? Hiçbirini 
daha önce görmemiştim bile. Heyecandan kesik kesik 
nefeslerini hissettim. Her birinin ağzından farklı keli-
meler çıksa da hepsinin gözleri aynı bakıyordu, sevgi 
dolu. Ben yabancı bir yere geldiğimi sanırken, evime 
gelmiştim aslında. Her saniye gökten sevgi akıyordu 
DAMLA DAMLA. Hayatta en çok neye değer vermem 
gerektiğini hatırlattılar bana. Vermek için gittiğimiz 
sevgi, merhamet, sorumluluk, kanaat, hoşgörü deni-
zinde boğulmuş bulduk kendimizi. 

   125. Yıl Ortaokulu 2.5 saat mesafeli bir yer olmasına rağmen koşarak gittiğim, her ayın gelmesini beklediğim 
bir yer olmuştu. Her gidişim bir öncekinden daha da bağlanmama neden oluyordu. Anlattıklarımı Dünya’nın en 
güzel masalıymış gibi dinliyorlardı. Meraklı, heyecanlı, coşkulu, kıpır kıpır halleriyle unutulmaz izler bıraktılar. Biz 
geleceğiz diye gece uyumamış, sabah bayramlık en güzel kıyafetlerini giymiş, sokağın başından görünmemizi 
bekleyen çocuklar tanıdım. Ne verdim ki ben sana çocuk? Bu özen, bu bağlılık, bu gözleri yaşartan sevgi de nesi? 

   Evet Damla’maya gelmiştim. Manevi huzurumu artırmak, arınmak, birilerine karşılıksız iyilik yapmak, mutlu 
etmek, unutulmuş, ihmal edilmiş değerleri hatırlatmak için gelmiştim. Bulduklarım bana bunlardan daha fazla-
sını verdi. Sevmek isterken sevildim, sorumluluklarımı yerine getirmek isterken, hiç düşünmeden kalbimi ema-
net edebileceğim yüreklerle karşılaştım. Onlara empatiyi anlatmak isterken, hiç olmadığım kadar anlaşıldım. 

   Bu etkinlik başlarken yanlarında değildim. En heyecanlı günlerinde, son etkinlik günümüz olan karne gün-
lerinde de yanlarında olamayacağım. Nasipsizlik işte. Ama hepinizin kalbine bir DAMLA bıraktım. Ona öylesine 
iyi bakın ki büyüsün, aksın, okyanuslara karışsın. Yağmur olsun, yeniden yeniden damlasın. Ta ki tek bir insan 
bile kalmayıncaya kadar kalbinde damlası olmayan. Bu deryada birer Damla olarak elbet yine karşılaşacağız…
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HER ŞEYE DEĞER
Sümeyye ALAKUŞ
Damla İstanbul
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Bir çocuğun gönlüne sahip olmak demek aslında azla 
yetinmek gibi. Elindekine dünya seninmiş gibi sarıl-

mak, çoğa tamah etmemek, şartsız sevmek gibi. Mutla-
ka daha iyisi vardır ama en güzel seninkiymiş gibi.

Ben de çocuktum çok kısa zaman önce, sonra bü-
yüdüm. Unuttum o günleri büyüklük güzelmiş gibi 
daha da büyümek istedim. O çocuk kalbimin üstünü 
örttüm hep duymadım sesini Etrafa kandım dünyaya 
daldım uzaklaştım o müthiş nimetten.

Nasip oldu ya bir gün bir çocukla rastlaştım. Onun 
hür kahkahasına karıştım. Koştum, eğlendim. Bir ba-
lon vardı mesela onunla saatlerce sevindim. Omuz 
omuza oynadığımız oyunların bizi bir yaptığını hisset-
tim. Ben o gün çocuk gönlümün beni sarmasına izin 
verdim. 

Yeniden baktım dünya sanki o kadar da zor değil 
her şey, dert bildiklerim dert değil. Oysa ne kadar az 
şükretmişim ben, ne yetmemiş de bana umutsuz ol-
muşum? Kendimden başka kimmiş birini, bir şeyi sev-
meme engel?

Her şey rağmen çocuk kalmak en güzelmiş. Bunu 
bana rast geldiğim onca çocuk öğretti. Onlara dam-
lamaya gidiyorum diye meğer kendimi doldurmuşum 
umutla ,sevinçle , hayallerle diye meğer kendimi.

 Bir damla olup karışmışım yüreklere...

Hayatın zorlu yollarında ilerlerken usul usul birden 
kendimi damla adlı bir proje içinde buldum. Neydi 

bu damla ne iş yapardı bilmeden başladım bu işe. Ken-
dimi bir gün bir okul bahçesinde, bir gün huzurevlerinin 
çiçekleri olan yaşlılarımızın yanında, bir gün fakir bir 
ailenin  sofrasına ekmek bırakırken bazen de şehit ai-
lelerine yaptığımız başsağlığı ziyaretlerinde acının göz-
yaşlarında buldum. Artık damla benim için bir yaşam 
tarzı oldu. Sonra evet dedim çeşitli illerde katıldığım 
bu damla projesi neden yaşadığım şehrin sokaklarını 
süslemesin. Neden bu güzel şehir bu iyi niyet üstüne 
kurulmuş damla projesinden mahrum kalsın ki. Birlik 
ve beraberlik içinde gönül koyduğumuz damla projesi-
ni Karabük'te yaşatmak için seferber olduk. Artık koca 
bir okyanusun Karabük'teki damlalarıydık biz. Damla 
Karabük olarak ilk etkinliğimizi gerçekleştirmek için 
güzel damla ekibiyle istişarelerde bulunduk. Yaşadığı-
mız oflandığımız bu zorlu hayat koşulları içinde yük-
leri bizden kat kat olan rehabilitasyon merkezindeki 
engellileri ziyaret etmeye karar verdik. Onlarla oyunlar 
oynadık şarkılar söyledik. Onların bizimle beraberken 
atılan en içten kahkahalarını duymak kadar güzel bir 

şey yoktu belki de o anda. Ve onların verdikleri hayat 
mücadelesini kutlamak gerekir. Onların yerine kendi-
mizi koyamasak da onların yüzünde ufak bir tebessüm 
olmak görülmeye değerdi. Hepimiz birer bir engelli 
adayı olarak onlara acımak yerine ellerinden tutup sos-
yalleşmeleri için çaba sarf etmeliyiz. Şunu unutmayın 
ki en büyük engel sevgisizliktir. Senede bir kez olsa da 
o güzel yüreklerin ellerini tutmak için gönüllerinde mi-
safir olun. Ayrılık vakti gelmişti rehabtilitasyon merke-
zinden. Damla olarak attığımız her adımda belki de en 
güzel maneviyatımız acıların paylaşılması üzerinedir. 
Huzurevine gittiğimizde bir teyzemizin evlatlarını onu 
bıraktığını söylediğinde onun hüznünü, şehit ailesine 
baş sağlığına gittiğimizde bir annenin acısını paylaşı-
yoruz. Sonuçta sevinçler paylaşıldıkça çoğalır üzün-
tüler paylaşıldıkça azalırmış. 4-5 kişiyle başladığımız 
serüvene onlarca yüreği de dahil ettik. Artan etkinlikle-
rimizle artan gönüllülerimizle bir okyanus olma yolun-
da ilerlediğimizin işaretiydi. Damlada olmak ve damla 
ruhunu yaşamak yağmurun yere değdiği vakit oluşan 
toprak kokusu kadar rahatlatıcı ve huzur vericiydi. İyi 
ki varsın Damla.

Damla Karabük 

Mazen ALSHARAFİ

Yağmur'da 
Bir Damla  
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BİR ÇOCUĞUN
GÖNLÜNE 
SAHİP OLMAK 
Tayyibe ÖZKAN
Damla Muğla



Damla Dergisi

Merhaba, bize biraz kendinizden bahsedebilir 
misiniz? Mehmet Salih köse kimdir?

1956 Ardahan doğumluyum. Aslen Rizeliyim. İlko-
kula Ardahan'da başlayıp Rize'de bitirdim. İlkokulu bi-
tirdikten sonra kalbime doğdu böylece Kuran-ı Kerim'i 
ezberleyip hafız oldum. Rize İmam Hatip Lisesi'ne 
girdim. Sonrasında İstanbul'a gittim ve Yüksek İslam 
Enstitüsü'nden 1980'de mezun olup İstanbul'da kal-
dım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi öğrencisi olarak 
Mekke Ummul Kura Üniversitesi'ne dil öğrenmeye git-
tim. Türkiye'ye döndükten sonra Bursa Uludağ Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam hukukunda noterlik 
yaptım. Ve birçok hafız öğrenci yetiştirdim. Sakarya 
Üniversitesinde 18 yıl öğretim üyesi olarak görev yap-
tıktan sonra emekli oldum. Damlada eğitmeniz ya da 
eğitiliyor muyuz ona siz karar vereceksiniz.

Gönüllüğün tanımı sizin için nedir?
Dünyada gönüllüğün yapılmış bir tanımı var. Diyor-

lar ki karşılık beklemeksizin faaliyetleri ortaya koymak-
tır. Bende şunları ekliyorum; karşılığını öteki dünyada 
göreceğimiz faaliyetleri Allah için ortaya koymaktır. 

Sizin için Damla Projesi nedir?
Rahmet damlasıdır. Damla benim için eriyip dam-

lamaktır. Dert edinmektir. Bu düşünceyi zihnimize kal-
bimize damlatmaktır damla...

Gönüllülükte ülkemizin konumunu nerede gö-
rüyorsunuz?

Gönüllük projesinde ülkemiz çok geridedir. Sosyal 
platformlar veya katılımlarla meydana gelecek gönül-
lülük hareketleri oldukça azdır. Cemaatleşmeler şucu-
luk buculuk olduğu için ve sivil toplum örgütleri belli 
kişilerin cemaatlerin ellerinde olduğu için insanlarda 
önyargı oluşmuştur. Bir de tarikatlar, cemiyetler var-
dır. Bunlar çalışma sahası olarak kendi cemiyetlerini 
tarikatlarını derneklerini vb. seçtikleri için gelişeme-
miştir. Halbuki burada ölçü Allah'a çağırma olmalıdır. 
Kim Allah'a çağırırsa o kazanır. Bunun için kişiler, sivil 
toplum örgütleri Allah’a çağıracaklardır. O zaman hak-
sızlık olmaz, zulüm olmaz, insanı öldürme olmaz, gü-
venlik olur, huzur olur, birlik olur, beraberlik olur. İşte 
bu da Allah'la beraber olmaktır. Allah'ım bunu bize 
nasip eylesin. 

İslam'da gönüllülüğün yeri nedir? Dinimiz 
bize gönüllülükle ilgili neler söylüyor?

Müslüman gönüllüdür. İlk gönüllü Hz. Adem son-
ra eşi Hz. Havva sonra bütün peygamberler ve en bü-
yük gönüllü de Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz Hz. 
Muhammed Mustafa'dır. Allah diyor ki kim bir iyilik 
yaparsa onun on mislini görür. Ufak bir hareket ufak, 
bir hayvanı sudan kurtarırsın, kuş yemliği yaparsın, bir 
şehit ailesini ziyaret edersin, bir gence yardımcı olur-
sun, görme engelli birine 40 adım yolu geçirirsin ufak 
bir hareket yani... Damlanın yaptığı gibi işte. Allah on-
lardan razı olsun. Birisine yardımcı olduğunuzda siz 

Damla İstanbul

''Damla'da eğitmen miyiz ya da eğitiliyor muyuz ona siz 
karar vereceksiniz''

Röportajı

daha mutlu olursunuz. Peygamberimiz buyurmuş sada-
ka belayı def eder diye siz Damla Projesi ile güzel işler ya-
pıyorsunuz birtakım hastalıklardan, stresten, belalardan, 
kazalardan korunuyorsunuz.

Damla Projesi ile nasıl tanıştınız?
Damla Projesi'ni öğrencilik zamanlarımda hep dü-

şünmüşümdür. İlkokul zamanlarımda Ramazan'da önce 
tüm annelerimiz bahar temizliği yaparken ben de camiyi 
temizlerdim. 

Daha sonrasında arkadaşlarımla küçük çaplı gönül-
lülük faaliyetleri hep yaptık. Fransızca, coğrafya, mate-
matik vb. iyi bildiğimiz dersleri ücretsiz olarak verirdik. 
Beylerbeyi'nde gönüllülük faaliyetleri yapıyorduk , dikkat 
çekiyordu. Yani gönüllülük esasını biz o camilerde baş-
lattık fakat yürütemedik. O zamanlar kolay değildi. Biz-
de fikirlerimizi geliştirdik bir camide Ramazan boyunca 
300-350 kişilik iftar verdik. İstanbul belediyelerinin yemek 
tarihinde ilktir. Yani bu demektir ki toplu iftarı biz başlat-
tık. Şimdi imkanlar var. Allah izin verirse siz bu gönüllü-
lüğü çok daha iyi üstleneceksiniz. Biz bunu o zamanlar 
düşündük. Ne zaman katıldık? Baktık ki Metin Ayvazoğlu 
diye metin bir adam çıkmış. Arkadaş programcı, uygulu-
yor, aaa dedik bu bizim işimize yarar, bizde ruhen manen 
ne diyorsunuz siz ''Damla Projesinin Ruhu'' öyle devam 
ediyoruz. Siz bu işin özüsünüz gençler. ''Yaş 70 iş bitmiş 
derler'' bitmiş mi? Bitmemiş... Ama bitmez ölene kadar 
gönüllüyüz.

Son olarak damla gönüllülerine ne 
söylemek istersiniz?

Ne yaparsanız yapın Allah için yapın. 
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Bir Mehmet Salih Köse 

Hatice Kübra ASLAN 



Damla projesi ile Manisa’da bir okulu ziyaret ederken, 
sınıfta çocuklar merakla Cezayir hakkında bana sor-

du. Cezayir nasıl bir ülke? Nerede ve hayat orda nasıl? 
Cevaplamak için çocuklarla küçük bir muhabbet ettik. 
Konuşmamızdan çocuklardan her birinin Cezayir hak-
kında parça parça bilgiler bildiğini fark ettim. Bazı ço-
cuklar Zidan’ın ve footbal ülkesi dedi, bazen Khaled’in 
ülkesi ve Rai şarkıları dedi, bazıları ise Cezayirlerin 
Arapça mı yoksa Fransızca mı konuştuklarından emin 
değillerdi.

Aramızdaki diyalog çok güzelde ayrıca çocukların 
yanında olmak… Güzel bir fırsat verdi Damla projesi 
bana. Üstelik burada Cezayir'i yazma fırsatı da verdi ve 
de çocuklarla yaşadıklarımı sizlere iletbilme şansı da..

Cezayir güzel ve zengin bir ülke ve 10 bin yıllık tarih 
hikayesini sizleri anlatıyor, doğal sihrin; deniz, dağ ve 
çöl ile muhabbetini Cezayir’de görebilirsiniz. 

Cezayir’de Ceyanin zeytini bulacaksın.. Fas’ın ilmi-
ni ve Eşbilye’de neşeyi bulacaksın ..Cezayir’de Filistin 
aşkı Morsikilerin gözlerinde bulacaksınız.Cezayir’de 
Arap’ın cömertliğini ve Amaziği onurunu ve Osmanlı-
ların mertliğini bulacaksınuz.

Cezayir’de her evin şehit bir atası vardır. Cezayir çe-
şitliliğiyle küçük bir dünyadır.

Kuzey Afrika’nın  incisi
Cezayir Afrika kıtasında bulunan ve Akdeniz kıyısı 

olan bir ülkedir, Afrika’nın en büyük ülkesidir. Tunus 
ve Fasın arasındadır, kuzeyinde Akdeniz iklimi güne-
yinde ise çöl iklimi yaşanır. Cezayir’in Başkentinin ismi 
de Cezayir ve Arapça ile anlamı adalar demek.. Bura-
da  binalar beyaz renklidir inci gibi benzetti.  

Cezayir’in nüfusu 40 milyondur. Cezayir’de Arapça 
konuşurlar ve insanların dini İslam’dır, Cezayir’in bay-
rağı yeşil, kırmızı ve beyaz renklerden oluşur.Cezayir 
petrol ve doğalgaz gibi zengin yeraltı kaynaklarına sa-
hiptir. Bunun dışında insanlar geçimlerini çiftçilik ve 
kuyumculuk gibi el sanatları ile sağlarlar.

Cezayirin Hikayesi
Cezayir pek çok uygarlığa ev 

sahipliği yapmıştır ve bu saye-
de ülkede çeşitli tarihi eser-
ler bulunur.Bunlar Roma 
Bizans ve Fenik gibi 
uygarlıklara ait eser-
lerdir.

On beşinci 
yüzyılda Cezayir 
ve İspanya sa-
vaş halindey-
ken Osmanlı 
Cezayir'e yar-
dıma geldi ve 
böylece Ce-
zayir Osman-
lı toprakla-
rına katıldı. 
G ü n ü m ü zd e 
Osmanlı dö-
neminden ka-
lan eserler 
vardır. Bazı ke-
limeler kullanılır 
ve yemekler yapı-
lır. Burada hala Türk 
aileler bulunmaktadır. 
Osmanlı 3 asır bu toprak-
larda kalmıştır.

Fransa’nın Cezayir işgalin-
den 130 yıl sonra büyük bir savaş 
çıkmış ve Cezayir bu savaşı kazanmış ve 
ülke Fransızlardan  kurtulmuş .

Cezayirliler özgürlükleri için bir buçuk milyon şehit 
verdiler ve ülkenin lakabı 'bir milyon şehit ülkesi' oldu.

Kültür ve şehirleri
 Cezayir kültürü zengin, çeşitli ve çok eskidir. Her 

bölgesi her şehri ve vahası bir kültürel alandır. Ka-
bylia'ın, Aures, Cezayir bölgesi, Mzab Vadisi Gourara, 
Hoggar, Oran, kültürel ve bazen dilsel özelliklerine sa-
hip her bölge vardır.

Cezayirin kültürünü daha iyi öğrenmeniz için en 
meşhur olan bölgeleri anlatacağım.

Cezayir

Sahla Rayhana

Cezayir’in Başkenti
Cezayir şehrinde birisi eski İslami antik adlı kasaba 

ve büyük kısmı Fransızlar tarafından tamir edilen mo-
dern Avrupa tarzı olan iki bölge vardır.

Şehirdeki dar sokaklarda bilinen sayısız camiler 
tarihsel öneme sahiptir ve Türkler tarafından inşa edil-
miştir. Unesco tarafından 1992 yılında Dünya mirası 
kabul edilmiştir. En meşhur simgesi Katçava Camiidir .

Cezayir şehrinde makam şehit ve Hama bahçeleri 
gibi başka birçok simge vardır.

Şehirdeki binaların ön tarafı denize bakarken ar-
kasında ise portakal limon ve zeytin ağaçlarıyla dolu 

ormanı barındırır.
Kostantin

Doğu Cezayir’in başkenti ve 
büyük şehirlerinden biri olan 

Kostantin'in özelliği şeh-
rin kayalar üzerine inşa 

edilmiş olmasıdır. Çok 
güzel bir manzaraya 

sahip olan şehirde, 
karşı kıyıya 

geçmek 
i ç i n 

yapılan 8 adet olağanüstü üstü köprüleriyle birlikte 
şehrin lakabını Köprüler şehri olmuştur. Ayrıca Endü-
lüs’ün müzik merkezlerinden birisidir, Eski şehirde sa-
natçıları pazarlarda görebilirsiniz.

Bejaya
Akdeniz kıyısında yer alan ve plajları Körfeze bakan 

şehri ormanın yeşili ve denizin mavi suları birleştirir.
Kabil kültürünün hakim olduğu şehirde gümüş ve 

mercan kullanılarak yapılan geleneksel mücevherler 
ve çömlekçilik sanatı meşhurdur.

Oran
Oran şehri Akdeniz’e kıyısı olan, Fransız ve Endülüs 

İspanyasının tarzını yansıtan mimarisi ile Cezayir’in en 
büyük ikinci şehri ve Batı Cezayir’in başkentidir.

Turistler için ayrıca ekonomik olan şehrin en bü-
yük simgeleri Paşanın Camii, Santa Kruz Kulesi ve Bi-
rinci Kasım Meydanı’dır. Bu meydanda ve şehrin hare-
ketli sokaklarında çeşitli aktiviteler hakimdir.

Aktiviteler hakimdir her yerinde aktiviteler yapılır.
Hogar ve Tasili
Büyük çölün derinliklerinde 3000 metrelik Hogar 
dağında kayalıklar üzerinde bulan açık müzesi 
Unesco tarafından Dünya mirasları listesine alı-
nan bu yer her yıl macerasever turistlerin akınına 
uğrar.

Arkeolojik çizimlerin ve yazıtların da bulundu-
ğu bölgede her sene büyük bir festival düzenlenir. 

Çöl insanlarının ''Adı Tuvareg'' kültürünü ve 
bölge yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeker.

Bu tur şimdilik sona erdi ama sizleri Ceza-
yir'e bekliyoruz.
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Cezayir...
Bir Milyon
Şehit Ülkesi
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Damlanın en büyük amacı gittiği yerlerde yürekle-
re dokunmak, minik yüzlere küçük tebessümler 

yaymak… Küçük tebessümlerin bizim için en büyük 
kaynağı çocuklar. Bir balon dahi onların yüzlerini gül-
dürmeye yetiyor. Çocuklarla ilişkilerimizi daha kolay 
kuracak ve ilerletecek bir yol daha var; Oyunlar.  

   Eğitim dünyasına farklı bakış açısı ve geliştirdi-
ği öğretme yöntemleriyle damga vurmuş Montessori 
‘’Oyun çocuğun işidir.’’ der. Kastı aslında çocuğun 
içinde bulunduğu dünyaya bakışıyla ilgilidir. Çocuk-
luk döneminde öğrenme işi en kolay oyunlar çerçeve-
sinde gerçekleşir. 

   Oyun, olgunlaşan bir beyin için farklı birçok ge-
lişim alanı arasındaki bağlantıyı kurmayı sağlayan bir 
köprü görevi görmektedir. Bu köprü her gelişim alanı 
ile kurulabilir. Fiziksel gelişimi destekleyen oyunlar 
oynarken sosyal-duygusal gelişim alanını destekle-
yecek empati odaklı bir oyun çocuğa çok yönlü katkı 
sağlayacaktır. 

   Oyunlarda dikkat edilmesi gereken en önemli 
husus ise çocuklara olumsuz davranış edindirmekten 
kaçınmaktır. Şiddet içerikli oyunlar tercih edilmemeli-
dir. Zaten hayatının en önemli parçası olan oyunu ha-
yatına uyarlaması onun için en kolay eylem olacaktır. 

EMPATİ OYUNU
Empati oyunu, sosyal-duygusal anlamda kazanıla-

bilecek farkındalığı bize en kolay sunabilecek yoldur. 
Çok çeşitli oyunlar değiştirerek uygulanabilir. Burada 
ele alacağımız oyunsa daha çok yetersizliği olan birey-
leri anlamak adına uygulanacaktır. 

Oyunu oynayacak kişiler ikişerli grup olurlar. Ki-
şilerden biri gözlerini kapatır, diğeri ise rehber olur. 
Konuşmadan sadece dokunarak onu yönlendirir ve 
yürümesini sağlar. Sağ omzuna dokunduğunda sağa, 
sol omzuna dokunduğunda sola döner ve sırtına do-
kunduğunda durur ya da yürümeye devam eder. Bu 
şekilde oyundaki kişiler kalabalık ortamda birbirine 
çarpmadan yürümeye çalışır. Amaç, görmeyen bir in-
sanın yerine kendini koyarak onun hislerine ortak ol-
maya çalışmaktır.

ATOM OYUNU
Katılımcılar rahat hareket edebilecekleri bir alan-

da ayakta dururlar. Eğitmen katılımcılara her birinin 
boşlukta gezinen birer atom olduklarını söyler. Sıcak-
lık yükseldikçe hareket etme hızlarının artıp, sıcak-
lık düştükçe hızlarını düşüreceğini anlatır. Eğitmen 
sıcaklığı yükselttiğinde katılımcılardan hızlı hareket 
etmeleri, düşürdükçe yavaş hareket etmeleri istenir. 
Örneğin 50 derecede yürüyen katılımcıların, sıcaklık 
150 dereceye çıktığında koşmaları gerekecektir. Ayrı-
ca eğitmen katılımcılardan molekül oluşturmalarını, 
kaç atomlu bir molekül oluşturmalarını istediğini de 
belirterek bir araya gelmelerini ister. Molekül oluştur-
ma komutu alan atomlar en yakınlarındaki atomlarla 
birleşerek istenilen atom sayısında moleküller oluştu-
rurlar.

KOVBOY OYUNU
Grup daire şeklinde ayakta dizilir. Ortada oyunu 

yönlendirecek ebe bulunur. Ebenin işaret ettiği kişi çö-
melir. Çömelen kişinin yanlarındakiler birbirlerine dö-
nerek ‘damla’ derler ve derken de birbirlerine damla 
balonu fırlatır gibi yaparlar. İlk damla diyen kazanmış 
olur. Ebe oyunu seri şekilde devam ettirir. 

Bu oyun kovboy oyunu olarak geçiyordu ve iki ki-
şinin birbirine silah doğrultuyor gibi yapmaları ve ilk 
vurulanın kaybettiği bir format üzerine kurulmuştu. 
Biz arkadaşlarımızla bu formatı değiştirerek damla-
nın merkezde olduğu bir oyun oluşturduk. Çocuklara 
oyunlarla ‘her şeyi’ kazandıracağımızı unutmamalı ve 
şiddet içerikli oyunlardan kaçınmalıyız. Yapacağımız 
uyarlamalar sayesinde daha uygun temalı oyunlar 
elde edebiliriz.

Damla Ankara  

Selvanur  ÇAPÇI
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Damla Dergisi

İnsanoğlunun doğuşundan günümüzde kadar ge-
çen sürede teknoloji dur durak bilmeden gelişmekte-
dir. Teknolojik gelişmelerin ön planında insan yükünü 
hafifletmek, iletişimi kolaylaştırmak, daha sağlıklı, 
huzurlu bir yaşam sunmaktır. Yakın bir gelecekte sık 
sık duyacağımız bir kavram olan Nesnelerin İnterneti 
(Internet Of Things) ile akıllı giyilebilir cihazlar, akıllı 
şehir, akıllı ev, endüstride, enerji sektöründe, medikal 
ve sağlık sistemlerinde, ulaşımda ve daha birçok yer-
de hayatımıza birçok yenilik girecek.

Nesnelerin interneti aklınıza gelecek her türlü nes-
nenin (izleme cihazları, sensörler, biyoçipler, vb.) inter-
nete erişip diğer nesnelerle haberleşmesidir. Nesne-
lerden aldığı bilgileri belirli algoritmalarda süzdükten 
sonra bilgi olarak ilgili kişilere veya sistemlere ileterek 
yeni faaliyetlerde bulunması sağlanır. CISCO’nun ra-
poruna göre 2003 yılında kişi başına düşen bağlantı-
lı cihaz sayısı oranı 0.08 idi ve bu oran 2010’da 1.84‘e 
yükseldi. CISCO’nun 2015 tahmini 3.47 ve 2020 tahmi-
ni 6.48. Yani 5 yılda bir 
ikiye katlanan bir bü-
yümeyle yeni bir çağa 
geçiş yapıyoruz. Her bir 
nesneye verilecek olan 
IPv6 protokolü ile IP ça-
kışmalarının önüne ge-
çilmesi adına ciddi bir 
gelişme sağladı. IPv6 ağ 
adreslemesinde 128 bit 
uzunlukta adresler kul-
lanılmaya başlanmıştır. 
Böylece IP verilebilecek 
nesne sayısında 2128 
adet toplam adres ile 
sınırlılık şimdilik aşılmış 
durumdadır.

Önümüzdeki yıllar-
da nesnelerin interneti 
sayesinde elde edilecek 
olan büyük veri potansi-
yeli; bizlere ekonomik ve 
sosyal anlamda büyük 
geri dönüşler sağlayacak. Yaşamımızı değiştirme potansi-
yeli yüksek olan nesnelerin interneti ile yapılmış bazı ör-
nekleri inceleyelim: 

1. DoorBot: Evinizin kapısına gelen kişiyle telefon ara-
cılığıyla görüşmenizi ve kapıyı açmanızı sağlayan 
bir mekanizmadır.

2.Nest: Ev ve ofis ortamında kullanabileceğiniz ter-
mostat ile evdeki 
birey yoğunluğu 
ve saat bilgileri ile 
otomatik olarak 
klima veya kombi 
sıcaklığının artırı-
lıp azaltıp azaltıl-
masını sağlayan 
bir cihazdır.
3.  Vitality 
GlowCaps : Bir 
ilaç şişesi, kulla-
nıcıları ilaç alma 
zamanı geldi-
ğinde uyarıyor. 
Kapağın açılıp 
kapanma hare-
ketini algılayan 
şişe, ilaç alınana 
kadar her tür-
lü hatırlatıcıya 
(sms, telefon 
çağrısı, sesli ha-

tırlatma, ikaz ışığı) başvuruyor.
4. Lively: Ev içerisinde bulunan sensörler yardımıyla 

yaşlıların günlük hareketlerini takip eden gerekti-
ğinde 7/24 sağlık operatörü ile görüşme sağlayan, 
uzaktan kurulabilen, güncellemeleri anında alan 
bir cihazdır.

5. Belkin Echo Water: Eğer evinizdeki su tüketimini 
merak ediyorsanız, tüketimi su borusuna yerleşti-
receğiniz  modül ile öğrenebileceksiniz.
Kendi verilerini üreten nesnelerin artmasıyla daha 

güvenilir ve kullanışlı bilgiyi beraberinde getirecektir. 
Böylelikle, kayıplar azalacak, atıklar önlenecek sev-
diklerimizle daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam bizleri 
bekleyecektir.
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Toplumda en büyük sorunlardan biri güvensizlik 
ve toplumda yardım sağlamak için insanlara kötü 

amaçlarını gösteren kimselerdir, bunlar bizlerin gerçek 
yardım amacımıza karşı inancı zedelemektedirler. Ör-
neğin yaşlı çifte yardım edip ardından soygun yapılma-
sı, çocuklara şeker verip kaçırma vakaları. Bir çocuğun 
başını okşayamıyoruz hatta bir çocuğun ismini bilmek 
artık suç sayılıyor. Çocuklar “geleceğin teminatı”, ço-
cuklar “insanoğlunun babası” onlarla sohbet edeme-
mek bizler için çok acı. Yaşlı amca ile muhabbet etmek 
insanları düşündürüyor artık , “Benimle niye konuştu, 
kimdi bu , amacı neydi?” sorularını sorduruyor.  Ayrıca 
ülkede oluşan siyasi olaylar kurumlar da bizlerin terör 
örgütü olup olmadığının sorgulamasına neden olmak-
ta. Kurum ve mevkilere göre davranış değişiklikleri “ Bu 
etkinliği bakanlık olarak mı yapacaksınız yoksa üniver-
site olarak mı?”…

İnsanlar modernizmin getirdiği bireyselleşme ve 
yabancılaşma ile bazı değerleri de yitirmişlerdir. Örne-
ğin hastane ziyareti için görüşme yaptığımız kurumda-
ki memur “ Neden böyle bir şey yapıyorsunuz ki, evlere 
de geliyor musunuz çocuğu size bırakıp dışarı çıkarız” 
şeklinde atıflarda bulunup yapmak istediğimiz sosyal 
sorumluluğu değersizleştirmiştir. Yapmak istedikleri-
mize karşı “Dünyayı siz mi kurtaracaksınız” bakış açısı-
na sahip kimseler bulunmakta. Sokakta mendil vb. sa-
tan küçük ve büyük kimselere karşı  umursamazca yola 

devam etmek “güvensizlik” ve “duyarsızlığın” arttığını 
göstermektedir. Köy okulları için kalem seti kampanya-
sının insanların ilgisini çekmemesi, dezavantajlı okul-
lar için sponsor arayışımızda “ Her gün hastalık ,cami 
yardımı   vs. için gelenler var , kime yardım edeceğiz” 
sözlerini duymak bizi engellemiyor. Biz insanların yü-
reklerini başkalarına ulaştırma teklifinde bulunmuştuk 
ve  teklifimizi kabul edenler bir kalbin ısınmasını sağla-
dılar. Ziyaret ettiğimiz başka bir okulda çalınan müzik-
ler için “Bunlarla çocuklar ne öğrenebilir?” eleştirilerini 
yapanlar eğitime okul yüzünden ara verenlerdir. 

Almanya'da "Baba seni bir huzurevine yatıralım." 
diyorlar, ihtiyar diyor ki ‘Ben gitmem.’ ‘Yahu niye git-
mezsin?’ diyorlar. Diyor ki ‘Üst katta bir Türk çocuk var, 
işçi. Almanca bilmiyor ama her sabah işe giderken ka-
pımı çalıyor, omzuma bir şaplak vuruyor, bir de ‘Nasıl-
sın baba?’ diyor. Akşam onun gelişini bekliyorum ben. 
O çocuk için kalırım ben" diyor. Bakın yalnız bir yaşlı 
adamın hayata tutunduğu nokta mühim. Biz bugün 
cennette yaşıyoruz. Taksiye bile binsen, oooh ne mu-
habbet şoförle. 

İşte bunun için kapitalistleşen, modernleşen, yal-
nızlaşan ve yabancılaşan dünyaya karşı bir devrimsin 
Damla,  sen duyarlılıksın , sen yardımseverliksin , sen 
tüm olumsuzluklara rağmen hayra koştuğumuz bir yol-
sun , iyi ki varsın Damla…

Damla Karabük

Esra ÜNLÜ
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Küçük ama Türkiye’nin en genç illerinden biridir, Ka-
rabük. Sırtını dağlara yaslamış, kollarını Karadeniz’e 

açmış gibi durur Batı Karadeniz’de.
Karadeniz’e has güzelliklerin tamamına sahip olan 

şehrin yemyeşil ormanları, eşsiz yaylaları, tarih kokan 
Safranbolu’su ve güler yüzlü insanları en karakteristik 
özellikleridir. Demir-çelik sanayisinin öncülerinden 
olan Karabük, KARDEMİR ile sektörün gözbebeğidir. Ka-
rabük ili eğitimde de, kendini başarı sıralamalarının üst 
sıralarına adını yazdırmaya devam etmektedir.

”Kara çalılık” manasına gelen isminin aksine, yeşil 
ve şirin Yenice’siyle görenlerin gözlerini kamaştırmak-
tadır. Demiryolu işçilerinin en zevkle çalıştığı yer olan 
Yenice’de ormanlar arasındaki şaheser ”Şeker Kanyo-
nu” ile yıldızını daha da parlatan Karabük; Roma’dan 
Osmanlı’ya bir ilkçağ kentçiği olan Eskipazar’ın ”Hadri-
anapolis Antik Kenti”, kralların durağı olan Ovacık’taki 
kral mezarları ve insanın gördüğünde kendini Binbir 
Gece Masalları’nda hissettiği, ayrı bir dünya olan Saf-
ranbolu’daki geleneksel Türk mimari tarzı evleri, gü-

neşin bekçisi olan ”Güneş Saati”, zamanın kaymakam-
larının evi ve hükümdarlarını misafir eden günümüz 
müzeleri” Kaymakamlar Konağı” ve” Hükümet Konağı”, 
efsaneleşmiş hikayelerin kahramanı ”Cinci Han” ı, bir 
şehrin en güzel süsü ”İncekaya Su Kemeri” , hatıraların 
baştacı ”Hıdırlık” , doğal bir film platosunu andıran Tür-
kiye’nin 4. büyük mağarasıyla Bulak’ın “Mencilis” i ile 
Türk kent kültürünün yapı taşları olarak zaman yolculu-
ğunda bizlere eşlik ediyorlar. Bunların yanı sıra ”Safran 
çiçeği” dünya turistlerinin ayrı bir ilgi odağıdır. Gelen-
lerin ağızlarını tatlandıran eşsiz lezzet “Safranbolu Lo-
kumları”, kuyu kebabımız ve alkolün bulunmadığı tek 
gazoz ”Bağlar Gazozları”na da haklarını teslim etmemiz 
gerekir. Son dönemin güzide yapılarından olan, Tokatlı 
Kanyonu’nda bulunan ”Kristal Cam Teras”  da ilimizin 
görülmeden gidilmeyecek yerlerinden.

       Karabük  hakkında daha diyeceklerimiz bitmez. 
Lakin, Karabük aslında ağzımızda söylediğimiz kadar 
ufak değil. Gidilecek, görülecek, keşfedilecek, tadılacak 
şeyleri saymakla bitmiyor. En iyisi mi siz gelin görün…

Hatice ÇEVİRME
Damla Karabük
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FİLMLER

Temple hep sorunlu(!) bir çocuk olmuş. Daha otizm kelimesi yeni yeni 
telaffuz edilirken özel durumunun yalnızca kendisinin değil, çevresinde-
kilerin de hayatını zorlaştırdığı bir çocukluk geçirmiş. Dört yaşına kadar 
konuşamamış. Okula gittiğinde uyum sağlayamamış. Çünkü annesinin de 
dediği gibi, diğerlerinden bir eksiği yok, ama onlardan farklı. Temple yaşa-
dığı bütün olumsuzluklara  rağmen ilerleyen zamanlarda bir bilim kadını 
olmayı başarıyor ve benzer durumdaki ailelere, çocuklarından vazgeçme-
melerini salık veriyor: Boş umutlara kapılmak için değil, olabileceğin en 
iyisine ulaşabilmek için. 

Damla Ankara

Ebrar  ÇAPÇI 

Mutlu olmanın ve mutlu etmenin en kolay yolu bir 
gönle dokunmaktır. Gönle dokunmak, gönüllülük-

tür bizim dilimizde. Gönüllülük dendiğinde insanları 
olduğu gibi kabul eden ve dünya üzerindeki en büyük 
erdemi gerçekleştiren yürekler gelir akla. Bunu başar-
dığımız takdirde gönüllülüğü tam manasıyla yaşamış 
ve yaşatmış oluruz. Farklılıklarımız bizi, biz ve bir yapar. 
Ve bu farklılıkları kucaklayabilmek biraz da onları anla-
makla mümkündür. Bizler anlayabilmek için çalışmalı, 
empati kazanmak adına çaba göstermeliyiz. Bu neden-
le farkındalığımıza katkı sağlayabilecek birkaç eseri siz-
lerle paylaşmak istedik. Faydalı olursa ne mutlu…

Sam Dawson beyninde gelişimsel problem nedeniyle yedi yaşındaki bir 
çocuğun zekasına sahip olan, karısı tarafından terk edilmiş, kızıyla birlikte 
yaşayan bir babadır. Tüm zihinsel engellerine rağmen iyi bir sosyal çevresi 
ve mutlu bir ailesi olan Dawson'ın asıl sorunları kızı yedi yaşına geldiğinde 
başlar. Babanın kızına bakamayacağını düşünen sosyal hizmet görevlisi kı-
zını yanından almak istese de Sam kızından vazgeçmez. Sevginin tüm en-
gelleri kaldıracağını anlatan bir başyapıt…
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Tahran’da körler okulunda okuyan Mohammad, babasının onu yaz ta-
tili için okuldan almasını beklemektedir. Babası, kör olduğu için çocuktan 
utanmaktadır ve müdürden, oğlunu yaz boyunca bu okulda tutmalarını is-
ter. Fakat böyle bir şey mümkün olmadığı için baba oğlu ile birlikte evine 
döner. Kör ve utanılan bir çocuk olan Mohammad’in etrafında dönen bu 
hikaye bizlere Majid Majidi tarafından etkileyici bir anlatımla sunuluyor…

  Kelebek ve Dalgıç, yaşanmış bir hikâyenin anlatısıdır. 
Jean-Dominique Bauby, bir beyin kanaması geçirir; yolunda giden ha-

yatı çıkmaza girmiştir. Artık yapabileceği tek şey, gözkapaklarından birini 
oynatmak ve iletişimini bu şekilde sağlamaktır.

İnanmaktan vazgeçmeyen insan birçok şeyi başarabilir. Jean-Domi-
nique Bauby de bu kitabı, sadece göz kapaklarından oynatarak, alfabedeki 
yerlerini işaret ettiği harfler sayesinde yazdırmayı başarmıştır. Ve ne yazık ki 
kitabı bitirdikten on gün sonra da vefat eder…

KİTAPLAR

‘’Esrarengiz bir cinayet ve bu cinayeti aydınlatmaya çalışan, dünyanın 
en dikkatli dedektifi: Christopher Boone. 15 yaşındaki dedektifimiz, yaşa-
dığı sokaktan öteye tek başına hiç gitmemiş ama astronot olmak istiyor, 
dünya üzerindeki bütün ülkeleri ve onların başkentlerini sayabiliyor bir de 
7.507'ye kadar bütün asal sayıları...’’

   Otizm tanısı konmuş bir çocuğun dedektiflik hikayesini anlatan Süper 
İyi Günler, otizme farklı bir perspektiften  ve en önemlisi de onu yaşayanın 
gözünden bakmak adına yol gösterici bir kitap. 

BONUS

‘’Somut zamanda "kayıp" olan bir insanın varlığını oturtabileceği, ken-
dini var kılabileceği bir yer var mıdır? Varlığının farkında bile olmadan kul-
landığımız duyularımızın küçük bir kısmını kaybettiğimizde neler olabilir? 
Profesör Sacks'tan romantik tavırlı, geniş ve açık uçlu yaklaşımlarla örülmüş 
"ciddi" bir kitap. Sıradan her insan için "zihinsel" bir yolculuk, nöroloji ile 
ilgilenenler içinse kaçınılmaz bir kitap…’’ olarak tarif edilmiş.  Farklı nöro-
lojik ve psikolojik durumları ele alan Sacks, bize beynimizde oluşabilecek 
tarifi zor durumlardan örnekler sunuyor.

28



Damla

Damlaprojesi


