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“Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır”
der Arifler Sultanı Bayezid-i Bistami. Hakikat arayışındaki
çabalarımız bizi dert edinmeye sevk eder ve dertlenmek
herkese nasip olmaz. Biz biliyoruz ki dünyada derdi olmayanın ukbada akıbeti nicedir. Dert edindik çıktık yollara,
yoldaşlarımız damladaşlarla…
Dördüncü sayımızda ağırlıklı olarak edindiğimiz dertlerden, Damla il programlarımız vesilesi ile gittiğimiz şehirlerimizin muazzam güzelliklerinden bahsettik.
Dergimiz bizleri, damladaşımız Büşra Baştuğ’un kaleme aldığı “Sevgisi İle Başa Çıkamayanlar Derneği” yazısı
ile karşılıyor. Akabinde Kübra Baştuğ, “Asıl Mahkeme” yazısı ile vicdanımızı sorgulatıyor. “Kaybolur Mu Merhamet”
diyor Zeynep Çevik.
Bucu Şekerci, “Sevgi Mi Derin Mesele” yazısını kaleme
aldı. İsmail Enas Oyanık Damla Kayseri’den, gerçekleştirmiş oldukları etkinliklerden bahsetti. Sevgili damladaşlarımız Hatice Öztürk ve Sedanur Özmen, kıymetli Yazar Sevda
Akyüz Hanımefendi ile röportaj gerçekleştirdi. Sevgili Ece
Sinanoğlu Artvin’i; sevgili damladaşlaırmız Merve Özbaş,
Ayşegül Yumukgöz, Hilal Akın ve Süreyya Tan Hakkari’yi;
Reyhan Çokak Gaziantep’i; Hatice Çevirme, Gülsüm Türkkan, Fatma Nur Çinici Trabzon’u bizlere anlattı.
Sevgili damladaşımız Elif Yıldız “Kalbe Dokunuş” yazısını kaleme aldı. Esra Ünlü “Çocuk ve Çiçek”, Sümeyye Nur
Yakut “Zerre’den Damla’ya” ve Yasemin Tan “Söz” adlı öykülerini bizimle paylaştılar. Bosna-Hersek’ten Emira Omanoviç’in “Ey İnsan” isimli şiirini kaleme aldı.
Değerli okurlar, bizler dünyada sevgiyi hakim kılma,
emirlerin en güzeli olan insanlara iyiliği emretme ve insanları kötülükten 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 olmak umuduyla, duasıyla…
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ÇIKAMAYANLAR DERNEĞİ

evgi, gözlerimizden kolaylıkla anlaşılabilen, karşılığı olmadığında
bizi darmadağın eden karşılığı olduğunda ise ayaklarımızı yere
değdirmeden gezdiren duygunun adıdır. Kimi zaman insanlar sevmeye korkar, geçmişinde kötü deneyimleri olduğu için. Bu durum illaki bir
bay ve bayan arasındaki etkileşim değildir. İnsan en sevdiği bir oyuncak
ayısını kaybetmesinde bile aynı acıyı hissedebilir. Bazıları için abartı
olarak gelebilir ama en güzel de bu insanlar sever. Karşılığı hüsran olsa
bile. İnsanlar daima nankördür, onlara sevdiğinizi hissettirdiğinizde ilk
yaptıkları şey hayatınızdan çekip gitmeleri olacaktır. O yüzden siz gelin
karşılık beklemeden, yardım ederek, yüzlerinde tebessüm olup, ışık saçarak sevgiyi hak eden kişilere verin. Yılların yorduğu Fadime Teyzeye,
annesiz babasız kalmış Ayşe’ye, sessizliğin içinde boğulmak üzere olan
işitme engelli Hamza’ya el uzatın. Hala iyilik yapmak için geç değilken,
işimizi gücümüzü bahane etmeden bizim sevgimize ihtiyacı olan kardeşlerimize el uzatalım. Sevgimizin ışığı paylaştıkça çoğalacaktır. Onları
bu ışıktan mahrum etmeyelim. Onlara sevdiğimizi sözlerle değil davranışlarımızla gösterebiliriz. Bu bir gülümse olabilir veya onları düşündüğümüzü gösterecek küçük hediyeler.
Sevgi fiyatı olmayan, markası olmayan ve sadece temiz yüreklerde
misafir olabilen bir duygudur. Bu duyguyu karşılık beklemeden gerçekten ihtiyacı olan bir yere hediye ederseniz, sevmek ve sevilmenin hakkını
vermiş olursunuz.
Sevgimi hak edene vermek istiyorum, birilerine ilaç olmak, hayatındaki olumsuzlukları bitirmek istiyorum diyorsanız, artık bir çorbada
tuzum olsun bende okyanusta bir damla olayım diyorsanız buyurun
Damla Topluluğuna.
Damla Topluluğuna katıldığınızda asıl sevginin ne demek olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. İçimizdeki açığa çıkaramadığımız iyimserliği, sevgiyi büyük bir ustalıkla ortaya çıkarıyor. Hiç tanımadığınız,
yüzünü ilk defa gördüğünüz kişilerde kalıcı etki yaratmak dünyanın en
güzel duygusudur. Huzurevlerini, çocuk esirgeme kurumlarını, şehit ailelerini, ilkokuldaki çocuklarımızı ziyaret etmek ve bunu sadece Allah
rızası için yapan insanları görmek tarifi imkânsız bir duygudur. Damla
Topluluğundaki amacımız gülümsemeyi unutanlara tekrar gülümsemeyi hatırlatmaktır. Onların yardımına can simidiyle koşmaktır. Damla
Topluluğu okyanus olmak için sizi bekliyor olacaktır.
Unutmayın yalnız pek az şey, birlikte çok şey başarabiliriz!
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ASIL

SEVGİSİYLE BAŞA

MAHKEME
Kübra BAŞTUĞ
Damla Kırıkkale

V

icdan, tabii varsa şayet bir insanda eşi bulunmaz bir
mahkemedir. Adaleti, doğruluğu, iyiliği siyahla beyazın
birbirinden ayırt edildiği gibi ayrımlardan, yanlışlardan,
kötülüklerden ayırt eder. Öyle ki herhangi bir torpile ihtiyacınız yoktur vicdan muhasebesiyle yargılandığınızda. Orda
her şey açık ve nettir. Ve doğru saftaysanız vicdan terazisi
daima sizi gösterir. Ve bu mahkemeyi gönlünde kurabilen
insan sayısı ne yazık ki bir elin parmaklarını geçmez. Çünkü yargılanacak kişi bizizdir ve tamamen objektif olamayız.
Biz her zaman kusursuz ve eşi bulunmaz oluruz. O kadar
ben merkezliyizdir ki karşıda neler oluyor göremeyiz. Böylelikle ne bir muhakeme ne bir öz eleştiri yaparız. Kusurlu
ama kusursuz yolumuza devam ederiz. Bir zaman sonra
hissetmeyen, duygularını arkasına atan, insan ilişkilerinde
düz mantık hareket eden, yardıma muhtaçları görmezden
gelen, hep bana diyen bir insan olur çıkarız. Tabii bu özellikteki bir varlığa insan demek ne derece doğru bu da tartışmaya açık bir konu elbet.
Gönüllerin tercümanı ne güzel de söylemiş. Vicdan sahibi insanlar bir gönlü kırmaya hayâ ederler. Bilirler ki, o
gönülde her şeyden önce Yaradan’ın sevdası vardır. Ne
Yaradan’a ne de yaratılana karşı bin düşünür bir hareket
ederler. Böylesi insanların yastığı rahat olan vicdanlarıdır. Çünkü ne bir canlıyı incitmişlerdir ne de bir gönlü.
Onlar değer vermeyi kendilerinden ödün vermek olarak
görmezler yahut karşılık beklenen bir alışveriş olarak asla
görmezler. İnsana insan olduğu için değer verirler.
Bu hayat denen yolculukta kimseyi incitmeden yol aldıysak ne mutlu. Ama tam tersiyse içimize bir dönüp bu
gidiş nereye demeli. Aksi takdirde güzel bir son yerine
daha hazini bizi bekliyor olacaktır.
Ve vicdan mahkemesinde doğrular saffında ‘’Ben de varım!’’ diyebilmek oldukça önemli. Evet belki de tam zamanı. Biz bu mahkemenin neresindeyiz?

"

Durulduğu zamanlar olur insanın,
yorulduğu zamanlar olduğu gibi, ama
ömür götüren kırıldığı zamanlardır "
			
der, Yunus Emre.
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MERHAMET?
Zeynep ÇEVIK
Damla Ankara

Y

ürüyorum uzun ve dar sokaklarda. Yüzümde ufak
bir tebessüm, sarılıyorum hayata en güzel umutlarımla. Şarkı söylüyorum ruhumun derinliklerinde. Ve
bir ses duyuyorum. Korkunç bir ses. Aman Tanrım ürperiyor bedenim, susuyor en güzel söylenmiş şarkılar,
kapanıyor göz kapaklarım. Açmak istemiyorum. Duyduğum o sesin tesiri altında afallıyorum. Sonra feryat
eden bir ses öyle içten ki öyle derin ki "Yavrum uyan
artık, gitme" diyor. Açıyorum yavaşça göz kapaklarımı görüyorum acının en gerçek tablosunu. Ağlayan
bir anne, kucağında masum gülüşünü zalimce atılan
bombalara bırakmış kan revan içinde bir çocuk. İzliyorum, sadece izliyorum boğazım düğümleniyor ne
söyleyeceğim bir söz o annenin acısını dindirecek ne
de ben o güzel yavrusunu geri getireceğim. Bırakıyorum onu acının ızdırabı ile baş başa. Başımı öne eğip
tekrar yürüyorum, gözyaşlarım toprağı ıslatacak gibi.
Yıkılmış evler. Etrafta yoğun bir duman var. Ve dumanlar arasında bir küçük beden sarılıyor bacaklarıma "korkuyorum" diyor. "Yardım et " diyor bana "sar
küçük bedenimi, bırakma " der gibi bakıyor o masum
gözleri. Ve bırakıyorum o meleği acının kollarında. Ve
" Neden yardım etmedim?" sorusu geliyor aklıma yükseliyor "Yardım et" sesleri, "Ölüyorum "çığlıkları. Etrafımda onlarca insan bağırıyor etrafta yaşam mücadelesi... Dönüyor başım. Ve küçük bir çocuk kanlar içinde
bakıyor gözlerimin içine , en manalı bakışlarla. Hâla
duymuyor musunuz bizi? Bir çığlıktı çaresizliğimiz.
Hepiniz mi sağırdınız? Ve cümleler yankılanıyor beynimin derinliklerinde. Uyanıyorum kan ter içinde. "Nasıl bir rüya Allah’ım " diyorum kendi kendime. Ağzım
susuyor, konuşuyor vicdanım. Açıyorum televizyon
kanalını ; Suriye’de 100 ölü... Biz rahat ve güvenli bir
şekilde çayımızı yudumlarken televizyon kanallarında
başkalarının ızdırabını izliyoruz. Belirli bir mesafeden
acıyı paylaşma, günümüz popüler kültüründe yaygın
bir durum. Bir ses yükseliyor sakin bir şekilde o günde
bilmem ne kadar kişi öldü derken kısa bir süre sonra
sıradanlaşıyor acılar ve gün geçtikçe tekrarlayan sayılar ilgimizi de tüketiyor. Evet , gün geçtikçe merhamet
de mi azalıyor? "Peki neden yardım etmiyoruz ?" sorusu geliyor aklıma biz de tanık olmuyor muyuz? Anadolu’nun Afrika’nın bir yerlerinde bırakın yeterli besini
bir parça ekmek ve su bulamadığı için eriyen, bedeni
"Açım" diyen çığlıkları duymuyor muyuz?
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Ve bir anne var çocuğunun acısını göz pınarları kuruyacak kadar biriktiren. Hayal ederiz ya çocuğum büyüyünce doktor olsun, avukat olsun deriz umut ederiz ve gözü yaşlı anneye sorduğumuzda " Ölmesin çocuğum"
derken dünyanın adaletinden bahsedemeyiz. Peki, vicdanımızla tanık sandalyesine oturduğumuzda hangi tarafta olacağız? Ölü ve çürüyen bedenlerin haberlerini heyecanla izleyip bu zulmü hak ettiklerini düşünenlerin
yanında mı? Evet, kızıyorum, bilmem siyaset denen zırvayı , bilmem politikayı. Benim bir yüreğim var ve o yüreğimin derinliklerinde yerde kanlar içinde cansız yatan bebeğin acısı onu gözü gibi sakınan annesi var unutamadığım. Onlara yardım edemeyişimizin kaygısı var içimde. Savaşı tatmış bir millet olarak bize sığınan mazlumlara
edilen yardımları çok görenler var. Savaşsınlar, ülkelerini terk etmesinler, diyenler. Defolsunlar bizim ülkemizden, diyenler var. Sorayım size yüreğimizden dilimize dökülürken bu kelimeler hiç mi sızlamaz yüreğimiz ya da
hiç mi bir "Ah!" sesi duymayız içimizde? Bebekleri ve çocukları kavuran bombalar ne zamandır ruhumuzu incitiyor insanlık bu zamanda bu denli acımasız bir barbarlığa nasıl olup da sessiz kalıyor. Merhamet, bul bizi çıkar
bizi o kör kuyudan. Sevdir bize farklılıkları, yaşat bize zulüm görmüş yürekleri. Yaşat ki oturduğumuz yerden yaptığımız acımasız eleştiriler bir diken misali saplansın kalbimize. Bir sessiz çığlık değil midir hayat? Nasıl desem
avazın çıktığı kadar bağırırsın yardım eli ararsın sana uzanacak ama kimse sesini duymaz. Ya da sesini duymak
istemeyenlerle mi dolu dünya? Zulme karşı açığa çıksın ruhumuzun en derinliklerindeki merhamet. Zalimin
bombalarına karşı merhametin sıcaklığıyla göğüs gerelim.
Ey merhamet doğ içimize! Öyle bir doğ ki bir güneş gibi dağılsın karanlık, ölmesin çocuklar, kanamasın yürekler bir gökkuşağı çizelim bu yurda, artık bitsin bu sisli hava. Dinsin bitmek bilmeyen gözyaşları merhamet dolsun
yüreklere. Tıpkı gözyaşı gibi merhamet de sirayet etsin.
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SEVGİ Mİ,

DERİN MESELE!
Sümeyye ALAKUŞ
Damla İstanbul

Her sabah bir tutam sevgi gönderelim yeryüzüne.
Al bunları da dağıt sevgiye hasret bir yürek kalmasın
diyelim yüreklerimize... İnsanların kapısının önüne
bırakıp kaçalım bir poşet sevgiyi; belki en önemli ihtiyaçları budur. Kampanyalarımız olsun mesela; böylesi
görülmedi, bu kampanya kaçmaz diye bağırsın rengarenk yüreklerimiz meydanlarda onlarca tebessümle.
Tebessüm stoklarımız hiç tükenmek bilmesin,renkli
bakmak için hayata bir sonraki sezonu beklemeyelim.
Bir tebessüm alana bir tebessüm bedava diyelim mesela... Damlaya damlaya okyanus olsun bizim sevgimiz. Bu aralar indirime girsin içimizdeki sevgi; girsin

ki bol bol herkes alabilsin. Uzakta olan varsa ücretsiz
kargo yapalım ya da bir “Alo”diyelim uzun zamandır
görüşmediğimiz köyümüzdeki o yaşlı teyzeye...Ya da
köyümüzdeki yaşlı teyze demek yerine uzun zamandır arayan soran olmadığı için gözü yaşlı teyze mi deseydim? Ne denir ki ne diyelim sevgiden bu denli kaçışımıza? İçimizde bir yürek var ve dışarıda o yüreğin
tebessümüne hasret çocuklar teyzeler amcalar...Susalım biz. Biraz da sevgi konuşsun. Susadık biz. Gayrı
aksın şu sevgi pınarları da yüreğimiz kendini,özünü
bulsun...
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DAMLA
KAYSERİ
İsmail Enas OYANIK
Damla Kayseri

Hepimiz birer damla olarak yola çıktık. Allah için sadece gönüllerin ortaya konulduğu bir yola ve bir okyanus olmak adına her geçen gün yeni adımlar atmaya gayret gösterdik. Amacımız sadece bir
çocuğun bile olsa yüzlerini güldürebilmek.
‘’Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne
Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
Dünyayı çocuklara verelim
Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somun gibi
Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
Bir günlükte olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
Çocuklar dünyayı alacaklar elimizden
Ölümsüz ağaçlar dikecekler’’
Ne güzel demiş şair ‘’DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA’’ diye.
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Tabi sadece çocuklarla sınırlı değil yaptığımız faaliyetler. Bunun dışında akıllara gelebilecek, imkanlarımız
dahilinde bütün gönüllülük işlerine imza atmaya çalışıyoruz. Ama bizim farkımız ‘’DAMLADAŞ’’ olmamız. Damladaş
kelimesinin altında aslında o kadar anlamlar manalar yatıyor ki. İnşallah hepimiz bu manalara tam anlamıyla vâkıf
olabilme duası ile…
İsterseniz gelin yaptığımız faaliyetler hakkında biraz
bilgi vermeye çalışalım.
Şehitlik ziyaretleri yaptık; ki hem bu vatan uğuna ve en
önemlisi bu ümmet uğruna can vermiş şehitlerimizi yâd etmek için. Bunu yaparken de şehitlerimizin başlarında kuşlar daha çok cıvıl cıvıl ötsün, hem de rızkımızı diğer canlılarla da paylaşmanın verdiği mutluluğu yaşayalım diye kuş
yemlikleri yapmayı ihmal etmedik.
Elimizden geldiğince köy okullarını ziyaret etmeye çalıştık. Maddi olarak bir kalem, bir balon dışında bir şey vermesek de hem bizim hem onların ömürleri boyunca unutamayacağı anlar yaşanmasına vesile olduk.
Bu arada diğer damla toplulukları ile aramızda tatlı
bir rekabet olmuyor değil. Ve bu tatlı rekâbet damladaşlar
arasında doğaçlama gelişen bir yarışma haline dönüştü.
Damla Kayseri ekibi olarak da Damla Mersin'in davetini kırmayarak kışın ortasında sokakta kalan kediler için kedi evi
yapmaya çalıştık.
Damla TV için verilen ilk röportajın Damla Kayse-

ri topluluğu tarafından hazırlandığını da bildirmeden
geçmek istemedim.
Kuş yemliğinin bir yandan basit görüntüsünü, bir yandan da bu işin manevi değerini çocuklarımıza aşılamak için
AGÜ kampüsünde savaş mağduru çocuklarımızla birlikte
hem kuş yemliği yapıp, hem de oyunlar oynayarak eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladık.
Damla Projesi olarak her ay bir tema belirlenmeye
başlandı ve bu temaları da elimizden geldiğince işlemeye
çalıştık. Bu temalar değer, kanser, obezite gibi temalar oldu.
Örnek verecek olursam; obezite ile ilgili meşhur türküsü de
olan Gesi Bağlarında farkındalık oluşturmak için pedal çevirdik. Değer ayında ise Damla Projemizde bizden sonra gelecek ve bu meşaleyi teslim edeceğimiz liseli gençlerimizle
çevre temizliği yaptık ki çevredeki insanlarda bir duyarlılık
oluşturalım istedik. Bunun yanı sıra değer ayı içerisinde yer
alması münasebetiyle ekip olarak anneler gününde kıymetli annelerimize gül dağıttık. Damlada çocuk olma ayında ise sahaya çıkarak önümüze gelen bütün çocuklara bir
balon, bir kraker ve ömür boyu yüzlerinde izi kalmayacağını
bildiğimiz ancak o temiz kalplerde bir iz bırakacağını bildiğimiz için yüzlerini boyadık.
İnşallah her damladaşın dokunduğu bütün yüreklerde
güller açma; misyon ve vizyonumuz yani Allah yolundan
şaşmama duası ile...
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Röportajı

Sevda AKYÜZ-Yazar
“Yaşadım, Hissettim, Paylaşıyorum. Başkaları
yaşamasın diye!”

Hatice ÖZTÜRK & Sedanur ÖZMEN
Damla ankara

Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Kimdir
Sevda AKYÜZ?
Sevda AKYÜZ; Çocuk yuvası ve yetiştirme yurdunda büyümüş 2 çocuk annesi, eş, bir kurumda çalışan
ama hepsinden öte geçmişinden aldığı güç ve tecrübe
ile yaşadıklarını, gençlerle ve toplumla paylaşabilen,
kendi hikayesi üzerinden topluma mesajlar vermeye
çalışan bir toplum gönüllüsü. Çünkü kendisini toplumun yüzü olarak görüyor. Neden mi? Yetiştirme yurtlarında büyümenin yaftasını bir ömür boyu çekiyoruz.
Fakat bizi o kurumlara bırakan insanlar hiçbir zaman
bu konuda üzerlerine sorumluluk almıyorlar. Hiç kimse onların çocuklarının yurtta olduğunu bilmiyor. Benim bütün hayatım yetiştirme yurdundan büyümüş
olmanın mücadelesi ile geçti. Ama onlar hiçbir zaman
bu mücadeleden kendi payına düşeni almadılar. Ben
de bu mücadeleyi yaşamış biri olarak topluma aktarıyorum. Nasıl büyüdüm, nasıl yetiştim bana nasıl bakıldı veya nasıl bakılması gerekirdi? Bunları anlatmaya
çalışıyorum.
Bloğunuzda ‘’Ben toplum bilimci değil, toplum görümcüyüm.’’derken ne demek istediniz?
Ben 3 aylıkken çocuk yuvasına verildim. 18 yaşına
kadar da devlet koruması altında bana sunulan ayrıcalıklarla yetiştim. Bu zaman içerisinde de hep insanların bana karşı davranışlarını gözlemledim. Bu da
12
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artık bende alışkanlık haline geldi. Toplumdaki insanlar hiçbir zaman kendi eksikliklerinin, başka insanları
nasıl etkilediğinin farkında değiller. Toplum görümcü
derken ben toplumun dışladığı bir insan olarak beni
dışlayanları izledim. Dışlanmış görünüyorum fakat sonuçta beni eksik gören insanların eksikliklerini görebilen bir insandım. Kişinin kendine düşen önceliği, bir
başkasının eksiklikleri ile kendi fazlalıklarını karşılaştırarak diğerini ötekileştirmek değil, her gördüğü eksiklik ile kendinde var olanlara şükredebilmektir. Herkesin bireysel hayat mücadelesine saygı duyabilmektir.
Aslında Sevda AKYÜZ çok hayatın içinde olan,
umut dolu bir kişilik. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
İşte bir tane Sevda AKYÜZ var. Neden bütün yetiştirme yurtlarından çıkanlar ‘’Ben yetiştirme yurdundan çıktım. Bunları bunları yaşadım. Bunları yaşarken
şöyle hissettim. Keşke böyle olsaydı.’’ demiyor? İşte
bu dışlanmışlık hissi bıkkınlığa neden oluyor. O yüzden bu konuyu kapatıp, hiç yaşamamış kabul edenler
var. Dile getirdiklerinde karşı tarafın duyguları ile mücadele edemeyecek insanlar var. Ben dedim ki yetiştirme yurdunda büyümüş olabilirim. Ama bu benim
eksikliğim değildi. Aslında başkalarının eksikliğinin
farkında olunca kendini daha hızlı tamamlıyorsun.
Bana şu hatalar yapıldı ben bunu başkasına yapmayayım derken bir karakter ve kişilik doğuyor. Artık bütün
bunlarla birlikte toplumda iyi bir insan olmanın mücadelesini veriyorum. Geçmişini diline dolamadan,

içine atıp yaşayanlar da var. Ama ben hepsini bir arada
götürmeye çalışarak; bunu bir eksiklik olarak görmeden,
içime kapanmadan, tebessümümle ve tecrübelerimi paylaşarak yaşıyorum.
Sizi yazmaya iten sebep ne idi?
Konuştuklarımın anlaşılamıyor olmasıydı. Konuşan
insanın neden anlatmak için mücadele ettiğini anlayamamış olmalarıydı. Ben de dedim ki; ‘’Yaşadım, hissettim, paylaşıyorum. Başkası yaşamasın diye...’’
Kitabınızın isminin özel bir anlamı var mı?
Devlete karşı bir minnetim, vefa borcum olduğu için,
devlet bana karşılıksız şefkat ile kucak açtığı için, ailemin
sunmadığı birçok ayrıcalık için kendimi ‘’Devletin Kızı’’
olarak nitelendirdim. Hiç kimse açlıktan ölmüyor. Güvensizlik, sevgisizlik, hedefsizlik insanı öldürüyor. Yani yaşayan ölü haline getiriliyor. İyilik ile bir çocuğun bütün kötü
etkileşimlerini değiştirebileceğini anlatmak istedim. Kitapta her şey var aslında birçok örnek ile... Kitapla insanlar gerçek bir hayat hikâyesi görsün istedim. Devletin Kızı
iken çalışanların sevgisini kazanamadık. Kitabı okuyup
da ‘’Sen dayağı hak etmişsin’’diyen de var. ‘Çalışanlara,
sen ne biçim insansın’’ diyen de var. Ben bunu topluma
bırakıyorum. Dilediklerini düşünebilirler. İnsanlar daha
fazla hayat tanımalı, kendi fikir ve düşüncelerini geliştirebilmeli. Bilmeli hissetmeli paylaşmalı. Bu kurumlardan
çıkan çocuklar hayatta başarısız olmuşlarsa iki kere terk
edildikleri için olabilir. Çabuk karar vermekten hızlı düşünmekten vazgeçmeliyiz. Hele de bildiğimiz tek şey kendi hikayemiz ise...
Peki Lülü’nün anlamı nedir?
Bu arada Lülü benim saçlarımın kıvırcık olmasından
kaynaklanıyor. Lülü, Lüle’nin çocukçası yani, yuvada kızlar bana öyle hitap ederdi.
İmkânınız olsaydı dünyada neyi değiştirmek isterdiniz?
İnsanların bir şeyi fark etmesini dilerdim. Merhamet
insanı huzurlu kılar. İnsan önce yüreğini beslemeli. Yüreğine sevgi ve umut koymalı. İnsan insanın derdini çözerse kendini dertsiz hisseder. Biz hep sevilmenin peşinden
koşuyoruz. Önce sevmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Dünyadaki mutsuz insanların yüreğine dönmesini çok isterdim.
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ECE SİNANOĞLU

T

arihini inanın hatırlamıyorum; ama yine anlamsızca gereksiz ayrıntılarda boğulduğum, varlığımın
hiçbir şey ifade etmediği sıradan bir gün...
Artvindeyim. Belki de memleketimin en güzel şehirlerinden biri. Gökyüzünün mavisi, ormanın yeşili,
27 yıldır Ankara’da yaşayan biri olarak denizi hiç anlatmıyorum. Dün geceden yaptığım kombinimi üstüme giymişim, ayakkabılarım bembeyaz yeni almışım.
Kendi çapımda çok havalıyım. Gülmeyin tamam.
İllaki duymuşsunuzdur. Damlamızın yedi günlük
programlarından birindeyim. (Yoksa duymadın mı?
Yapmaaa bee... Koş koş bilgisayarını aç, damla projesi
yaz, gerisini kalbine bırak.) Programa o gün çay toplamayı koymuşuz. Peki ben akıllı ne geçirmişim ayağıma
beyaz ayakkabı. Eyvah kirlenecek. Derdimin güzelliğine, dert dediğime bak. Yazık...
Kaçınılmaz son. Beyaz ayakkabının fıtratıdır, kirlenir... Nasıl üzgünüm, lanet olsunlar havada uçuşuyor. Derdim dünyalara bedel. Yazık... Halbuki belki bir
daha Artvin'e gelemeyeceğim, bir daha çay toplayamayacağım, tadını çıkarsana be!
Uzatmayalım sadede gel deyişinizi duyar gibiyim.
Programın devamına Berta diye yeşilin gökyüzüne teğet geçtiği mükemmele çok yakın bir köyü koymuşuz.
Köyün sağlık ocağını boyadık, köy halkıyla sohbet ettik, çocuklarla oynadık, uçurtma uçurduk, yüz boyadık yani keyifler yerinde. Ben hariç neden mi? Beyaz
ayakkabımın üzerinde çamur var. Başka ne denir bilmiyorum. Yazık...
Köyden ayrılmamıza az kaldı. Dört aile belirlemişiz, beşer kızdan dağıldık evlere. Bir ben kaldım geride, bize köyde refakat eden Mustafa Abi “Bir dedemiz
daha var, onu söylemedik size ama ona da uğramak

ister misiniz?” dedi. Tabi dedim neden olmasın. Ben
giderim...
Yanımıza sevgimizi de aldık. Çaldık Hasan Dedenin
kapısını, çok gururluyum tabi taaa Ankara’dan gelmişim, onlar için gelmişim, harikayım ben, herkese yardım edebilirim. Hissettiklerim bu yönde. Yazık...
Mustafa Abi gitmeden bilgileri verdi tabi bana. Eşini yeni kaybetmiş. Çocukları hiç olmamış. Gözlerinden problemi var; ama hastane merkezde ve köye çok
uzak. Geçimini köylü sayesinde sağlıyor. Kapı açıldı.
86 yaşındaki Hasan dede kapıda bizi karşıladı. Oturduk. Başladık sohbete.
-Nasılsın dedem, iyi misin?
-Çok şükür kızımı iyi ki geldiniz.
-Var mı bir sıkıntın, bir isteğin?
-Çok şükür, her şeyim tam.
-Eee neler yapıyorsun?
-Napayım, camın kenarında ömrümüzün bitmesini bekliyoruz; ama buna da şükür.
20 dakika kalabildim Hasan Dedeyle, ona yardıma
gidiyordum ya hani ben, ona acıdım ya ben utanmadan. Kapıdan çıkar çıkmaz başladım ağlamaya, hayatta kimsesi kalmamış zor yürüyüp, zor gören Hasan
Dedeye değil, kendime...
Ayakkabımdaki siyah lekenin tek derdim oluşuna,
ailem, arkadaşlarım olmasına rağmen utanmadan,
“yaa en güzeli yalnızlık, bireysel yaşayacaksın şu hayatta” deyişlerime, “ya kırmızı ayakkabım var; ama beyaz da mı alsam. Of hiçbir şeyim kalmadı” deyişlerime.
Bir kez şükretmeyişime yazık...
Bu yazı benim Hasan dedeye borcumdur, ellerinden öperim dedem.
Gri Ankara’dan, Yeşil Artvin'e selam olsun...
Bence artık ben daha fazla yazmamalıyım. Çünkü
o yazmış zaten yazacağını...
Şükür
Kıyamete kadar yıkılmaz çatı;
Kabir!
Ha doksan bir olmuş evlerin katı,
Ha bir!

YÜREKLERİ
GÖĞE DEĞEN
İNSANLARIN
MEMLEKETİ

Hakkari

D

amla yüreklere damladığı an bir ömür orada kalmaya taliptir. Onu ortaya çıkartmak parlatmak hiçte zor değildir. Zaten yüreğin bir köşesinde hale hazır
beklemektedir. Onu yaşatmak ve deryalar da akması
için sadece gün yüzüne çıkartmak lazım. Bu yolculukta
bunu ortaya çıkartmak için ilerliyoruz, her birimiz kendi
yüreğinde bunu yaşamak için bu kutlu yolculuğa çıktı.
Damla olarak yüreğimin aktığı gün oldu. Akşamüzeri
gittiğimiz hasta ziyaretinde ki Remzi kardeşimiz beni
çok etkiledi. Remzi lise öğrencisi iken bir gün ansızın
rahatsızlanır ve bayılır. Aile doktora götürür, ilk etapta
teşhis konulmaz, daha sonra kemik erimesi hastalığı
ortaya çıktığının teşhisi konur. Remzi gün geçtikçe yatağında günden güne etmektedir. Henüz 27 yaşında bir
oda da bir yatağın içinde hareketsiz yatıyor. Ve annesi
cefakar, fedakar annesi; "Cennet annelerin ayağının
altındadır." cümlesi tam da gediğine koyarak Reyhan
Ablanın ayaklarının altında olduğunu görüyoruz. 17
yıldır yatalak olan oğluna bakıyor, eşi öldükten sonra
daha da mücadele etmiş, işlerde çalışmış oğluna bakmak için her şey yapmış, onun yaptığı fedakarlık, sevgi,
o dört duvar evde yaşanarak anlaşılır. Bir kelime Türkçe
bilmeyen annemizin gözleri adeta lisan olmuş, gözlerimiz ile konuşuyoruz. Gözlerinin içine bakınca fani dünyaya karşı yaptığı bu duruşu ile ahireti hatırlattı. Birçok
insanın yapamayacağı, dayanamayacağı bu durumla

baş ediyor, dünyanın tüm şatafatından sıyrılarak kendisine ve oğluna cennette bir köşk inşa ediyor. Bizim
de yüreğimize insanlığı koyup halimize şükredip, onları
unutmamamız gerektiğini gösteriyor.
Daha sonra değerlendirme toplantısına geçiyoruz
ve Hakkâriye gelen genç arkadaş ile yaşadığımız duyguları, olayları, konuşurken yaşadıklarımızda çok değerliydi.
Bu ülkenin çocukları olarak birbirimize açız, gönülleri, gözleri, kalpleri birbirine aç, çok ufak bir dokunuş
bekliyorlar kendilerini tanımak ve anlamak için, bu
gece ki değerlendirme toplantısında buram buram
bunu hissettim. Herkes yüreği ile konuştu, buralara kadar gelerek, sesimizi, rengimizi, gözlerimizi bir birimizle
kavuşturmamız gerekiyormuş, bizi bu kardeşlik duygusundan uzaklaştıran, aslında bu kadar bütünleşebileceğimizi tahmin bile edemezlerdi. Biz iki yaka gibi
birbirimize bağlandık, güçlendik, onlardan aldığımız
sevgi, saygı metanet, kardeşlik özlemi ile bu ateşi yeniden yaktık. Şükürler olsun ki burada bu kardeşliği canlı
canlı iliklerimize kadar hissettik. Bu türkü burada yeni
başladı. Hiç susmayacak, ebediyete kadar çalacak.

Merve ÖZBAŞ

Karanlık, deştikçe dipsiz karanlık...
Düşün!
Olanca gerçeği işte, bir anlık
Düş'ün!
Tükür bu hayatın irin yüzüne!
Tükür!
Gam yeme, çıkmak var yolun düzüne;
Şükür!
Necip Fazıl Kısakürek
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H

akkari hangi kelimelerle hakkıyla anlatılabilir ki…
Tarihim, şerefim, şiirim mi demeli, Zap Suyu’nun
akışına, kiliminin nakışına ölürüm mü demeli? Hakkari
benim için bayrak! Vatanımın bir ucu, ciğerimin köşesi…
Necip Fazıl demiş ki;
“ Şemdinli dağlarının içtim nur çeşmesinden,
Kurtuldum akreplerin ruhumu deşmesinden”
Ben nasıl anlatırım ki şelalelerinden içilen bir yudum
suyun saatlerce içimde bıraktığı o ferahlığı… İç de yakar
Hakkari, yanar ciğerimizin köşesi Şemdinli’de, Çukurca’da, Yüksekova’da… Hakkari savaşı değil huzuru hak
ediyor. Onca güzellik görülmeli, bilinmeli. Hiç kimselere bırakılamayacak kadar güzel Hakkari’min yaylaları,
ovaları, şelaleleri… Berçelan’daki dağ lavantalarının,
çeşit çeşit kır çiçeklerinin kokusunu duymayı hak ediyor Ege’deki efem. Korkmamalı benim insanım, çünkü
korkma diyor Akif! 20 yaşındaki Mehmed’im korkmuyor, aslanlar gibi savaşmış, temizlemiş, huzuru getirmiş
canı pahasına. Çünkü Hakkari onun vatanı! Şimdi o
huzurun korunması için bizim de bir şeyler yapmamız
gerek. Korkmamakla başlamalı işe! Aslında korkacak
bir şey de yok. Askerimiz güvenliği sağlamış durumda.
Hakkari yerlisi de o kadar saf, o kadar temiz ki. Gelen
misafire çay verirken şekerliğin üstüne şekerleme koyuyor, çünkü misafir kesme şeker yerine şekerleme yemek isteyebilir veya şeker kullanmaması gerekiyordur,
şekerlikten kuru üzüm alır, yer. Bunu düşünecek kadar
değer veriyor misafirine. Sadece bayramda değil, her
misafir geldiğinde kolonya tutuyor. Limonun keskin
kokusunu yumuşatmak için şişenin dibine karanfil koymayı bile düşünüyor hırçın dağların pamuk yürekli insanları. Sabah Yüksekova’daydım, şimdi memleketime,
Çukurova’ma gidiyorum, nasıl kıyaslarım hangisi daha
pamuk kalpli? Mesela Hakkari insanı öğretmene çok
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değer veriyor, çünkü öğretmen onu cehaletten kurtaracak, biliyor bunu. Hakkari yerlisi hak ediyor huzuru.
Huzurun gelmesi için şehrin gelişmesi gerekiyor. Bunu
hep birlikte başaracağız. Araştırarak, öğrenerek, dinleyerek. Siz bilir misiniz Hakkari’nin kilimlerini? Ben bilirim ve içim yanar o kilimlerin hepsinin yurtdışına gidişine, burada değerinin değil adının dahi bilinmeyişine…
Siz bilir misiniz Hakkari balının tadını, hasretin dağları
Ciloların eteklerinde, yüksek yerlerde açan çiçeklerin
özünden yapılan balın değerini, o tadını bilmediğiniz
balın Anzer balına eşdeğer olduğunu? Siz bilir misiniz
Hakkari’deki cevizin, hatta ceviz reçelinin tadını? Hayır,
bu şehir okey salonlarıyla dolmayı hak etmiyor! Bu kadar güzellik bir köşede unutulmayı hak etmiyor. Gelin
Haziran’da kayak yapın, baharda gelin, dünyada sadece burada doğal olarak yetişen hatta kutsal sayıldığı
için veya ilaç yapımı için Avrupa’ya kaçırılan bir endemik türü, ters laleleri görün, bin bir çeşit kır çiçeklerini
hele bir de Berçelan gelinliğini giymişken görün, 4000
metreden yüksek Cilolarda dağcılık yapın, doyamazsınız o zirvelerin tadına. En basitinden biz Berçelan
Yaylası’nda Seyithan Gölü’ne yürüyüş yaptık, manzaranın tadına doyamadık yahu. Hele Hakkari merkezde
bir tepede yaptığımız, mahallede bizi gören çocukların
koşup geldiği uçurtma şenliğinde çocuklar gibi şendik.
21 yaşındaki çocuk Ali’yi tutamadık, Sümbül Dağı’na
çıkaracağım diyerek 11 makara iple uçurdu uçurtmayı.
O uçurtmalar belki de mahallenin bütün çocuklarına
umut oldu, güzel günler göreceklerine inandılar. İlk kez
uçurtma gördü birçoğu. Yine gelin, dediler bize. Gel bizde kal, dedi çocuk yürekleri. Yalnız bırakmayalım onları, yalnız bırakmayalım umutları, vurmasınlar uçurtmaları. Siz de gelin!

Ayşegül YUMUKGÖZ

H

angi kıyafetin üstüne hangi saati taksam diye düşündüğümüz
günlere yazıklar olsun. İnsanların evinde tek bir saat göremiyoruz.
Belki zaman kavramı onlarda soyut işliyordur diye düşünmek daha güzel geliyor şu günlerde. Dişimizi fırçalarken açık bıraktığımız suyun değerini gelin de burada görüp anlayın. Hakkari merkezde günde sadece
iki saat su veriliyor. Ve insanlar geriye kalan yirmi iki saatin suyunu o
zamana sıkıştırıyor. Anlamazsınız efendiler anlamazsınız siz bu duyguyu.. Bilemezsiniz siz, öyle metropol şehirlerde yaşayarak sadece şu
gün bu gün kendimizi avutmadı bilelim. Akşama kadar oturup roman
kahramanlarının arkasından konuşacak kadar dertsiz olduğumuza
yanalım. Bir şehit daha Hakkarili şehidimiz Abdülselam, ah ruhundan
öptüğüm Şehidim eğer bu kardeşini duyarsan bir şey söylemek isterim. Kimseye nasip olmaz ailesinin dibine tek mezar olarak uzanmak.
Naaşın tarifi imkansız bir yerde şehidim. Ailesinin dibinde huzur içinde
yatan şehidim tek bir yasin değil, binlerce yasin okumak isterdik ancak
damla durmaz şehidim binlercesi içimizde Salih oğlu Abdülselam'ım.
Hakkari’de sadece bunlar mı var elbette hayır! Yemekleri bir harika,
bilmezsiniz siz efendiler tandırda pişen kadasürü ve yine bilmezsiniz
ki kavut, murtanın lezzetini. Ah Şemdinli adım attıkça huzur bulacağınız şehri, yeşillik içinde daim kalasın Şemdinli. Ağlayan kayaya ağzınızı
dayayın ve su için işte anlarsınız suyun ne olduğunu. Daha niceleri. Ve
Hakkari’nin erkekleri. Ah be ah gelseniz de bir görseniz hizmetlerini.
Eğer kendinizi özel hissetmek istiyorsanız boğazda kahve içmekle olmuyor efendiler, bir gün sadece bir gün gelin ve misafir olun bu güzel
insanlara, dünyanın en özel insanı olduğunuzu dibine kadar hissettiriyorlar. Şu otel odasında özel değilim, onların ellerine dokunduğum yer
özel. Ah geçmişim ah geleceğim bin şair olsan da bir Hakkari’yi anlatamazsın. Ve biliriz ki Damla anlatırsan bir sen anlatırsın. Huzur içinde
yayılasın.

Hilal AKIN
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BU DİYAR
BİZİM

Süreyya Tan
Damla Ankara

Şimdi arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatın dört bir yanı dağlarla çevrili küçük, puslu bir şehir hayal
edin. Memleketimin uzak bir diyarına, Ahmed-i Hani'nin şehrine götüreceğim sizi. Hakkari... Gidemediğin
yer senin değildir düsturuna binaen gittim artık Hakkari benim ve artık Hakkari benden ben Hakkari'den.
Hakkari bilinenin aksine Türkiye'nin en güvenli şehri zira gecenin bir vakti dışarıya çıkabiliyor olmanızın,
geceleri şehre çöken o tuhaf huzur hissinin, şehre inen dinginliğin başka açıklaması olamaz. Hakkari, şehrin orta yerinde, şehre nöbet tutan, nereye gitsen seni koruyup kollayan nazlı Sümbül dağının memleketi.
Hakkari, ülkenin en uç köşesinde sıkışmış gibi olan ama yürekleriyle bulutlara kadar ulaşan insanların
memleketi. Hakkari hakkında bugüne kadar tüm bildiklerinizi unutmaya davet ediyorum sizi. Bir gün Hakkari'ye gittiğinizde sizi mahcup edecek derece bir nezakete sahip insanları görebileceğinizi biliyor musunuz. Siz misafir olacaksınız diye evini değil kalplerini açan insanların kalplerini yüreğinize basmak isteyeceğinizi biliyor musunuz. Misafir olduğunuz her evde akşamları sizi bekleyen yöresel yemeklerin yanında
dağ gibi yürekleri olan insanların Kürtçe- Türkçe sohbetlerinde zamanın nasıl aktığını anlamayacağınızı
biliyor musunuz. Yöresel kıyafetleriyle bir afete dönüşen Hakkari kızlarıyla her haftasonu elliye yakın düğünlerden birinde halay çekebileceğinizi biliyor musunuz ve düğünlerde ikram edilen kaçak çaylardan
içebileceğinizi... Güneş batarken dağlara karşı oturup bir tepede, "acaba bu dağların arkasında neler var"
diye sohbet edebileceğiniz Berfinlerin, Esraların olduğunu biliyor musunuz. Varsayalım Berfinleri, Esraları biliyorsunuz peki o çocukların hayalleriyle kıtalar aşabileceğiniz biliyor musunuz. Bunların yanında
Berçelan yaylasına kamp atabileceğinizi, sümbül dağına tırmanabileceğinizi, Hakkari- Yüksekova arası
bisiklet pedallayabileceğinizi, deli akan Zap suyunda rafting yapabileceğinizi ve hatta kışın kayak yapabileceğinizi biliyor musun. Evet evet safari bile yapabiliyorsunuz. Oturduğunuz koltuktan, kumandanın
ucundaki kanaldan göründüğü gibi olmadığını da öğreneceksiniz. Ve daha neler neler öğreneceksiniz.
Eğer bu yazıyı okuyorsanız sakince derginin kapağını kapatın ve kendinize bir hakkari bileti bakın. Olur da
Hakkari yolunu tutarsanız Hakkari kültür evinde, sümbül dağına karşı kendinize bir kahve ısmarlayıp bu
vatan toprağına hiç sebebsiz daha önce neden gelmediğinize hayıflanın.

BİLMİYORDUM Kİ
Reyhan ÇOMAK

!

Damla Projesi 17.Dönem Kadın Gaziantep

B

en de insanlığa geçişte dönüm noktalarının olduğuna inanıyorum. Ve dönüm noktalarından
sonra gelen mucizelere… Benim insanlığa geçişteki
dönüm noktam “Tebrikler! Damla Projesi 17.Dönem
Kadın Gaziantep için yapılan başvurunuz kabul edildi!” mesajıyla başladı. O zaman nereden bilebilirdim
ki hayatımın damladan önce ve damladan sonra diye
ayrılacağını...
Bir toplantı odasına girdim. Odaya girdiğim anda
sanki yeni bir dünyaya adım attığımı hissettim. Bir
masanın etrafında hiç tanımadığım insanlar. Bu insanlarla ne kadar farklı görünsek de aslında bir o kadar
benzer olduğumuzu, zaman geçtikçe fark edecektim...
Sabah sporuyla başlayan bir
gün ne kadar da harika geçebilir diye düşünürken bir baktım
güneşi yakalamak için acele
ediyorum. Bir köyde buluyorum
kendimi gözleri umutla parlayan,
içtenlikle gülümseyen çocuklarla beraber kahkahalarla oyunlar
oynuyorum. Bilmiyorum ki kalp
bağı kurduğum, gözlerinin içine tüm kalbimle baktığım altı
yaşında ki Nergis'imin hayat hikayesini… Bilmiyordum ki normal hayatta sadece di-

limle deyip kalbimin onaylamadığı “Nasip” kelimesini
iliklerime işleyecek şekilde anlayacağımı...
Nizip AFAD Suriyeli Sığınmacı Kampında dillerini
dahi bilmediğim çocukların yüzlerini boyuyorum. Yanıma ilk başta endişe dolu gözlerle gelen minik melekler bir süre sonra gülümsememe karşılık veriyorlar.
Birden yüzünü boyadığım çocuk “Şu dünyadaki en
mutlu kişi mutluluk verendir.” diyor ve ben kala kalıyorum. Hiç Türkçe bilmeyen yüzüne çizeceğim şekli bile
tercüman aracılığıyla kararlaştırıp çizmekte olduğum
çocuktan, bu kelimeler dökülüyor. “Anlamadım” diyorum. “Şarkı” diyor o an anlıyorum. İstemsizce “Hayat
Bayram Olsa” şarkısını söylüyormuşum. Bilmiyordum
ki adını tercüman aracılığıyla öğrendiğim Muhammed'in ömrüm boyunca benim kalbimde kanayan bir
yara olarak kalacağını...
Bilmiyordum ki hayaller nasıl tebessümle renklendirilir.
Bilmiyordum ki bir gün birinin
mucizesi olacağımı. Ya söylediğim
bir cümlenin, ya da dokunduğum
bir elin onların hayatını değiştireceğini...
Ben yolumu gözleyen çocuklar

demiş Lev Nikolayevich Tolstoy.
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gördüm. Acısını, kederini, geçmişini buruk bir gülümsemenin altına saklamış çocuklara sarıldım. Onların
kapalı kapılar arkasında kendi ailelerinden saklanarak yaşadıkları hayata şahit oldum. Onlar yarınlarına
puslu bakan çekingen meleklerdi. Onlara su vermek
değildi bizim amacımız onlar için su olmaktı, umut
olmaktı. Damladan bir şey daha öğreniyordum. Bir
damla umut katreleri dağıtır etrafa...
Ben vatanından ayrılmış, Türkiye’yi vatan bilmiş
çocuklar gördüm. Abla bana onu çiz diyerek bayrağımızı gösteren çocukların gözlerinde ki minnette kayboldum. Ülkemle bir kez daha gurur duydum.
Bir duada açmışım avuçlarımı semaya. Bütün kalbimle güzel dilekler dökülüyor dilimden. Bir teyze gözünden yaşlar akarak dua ediyor bize. O duanın güzelliğinde kayboluyorum. Öğreniyorum ki kalben edilen
dua kadar güzel bir hediye yok...
Bir bakmışım elimde su şişesiyle mezarlıktaki sulukları dolduruyorum, buğday serpiyorum mezarlığa,
dualar ediyorum tanımadığım insanların mezarları
başında. Öğreniyorum ki iyilik sadece yaşayan insana
yapılmaz...
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“Dağlara buğdaylar serpin “Müslüman ülkede kuşlar aç” demesinler.” diyen Hz Ömer (r.a)’ nın sözünden
yola çıkarak, kuş yemlikleri yapıyoruz. Damladan bir
şey daha öğreniyorum iyilik sadece insana yapılmazmış.
Anladım ki damlanın ilk günü her birimiz için
manevi bir damla figürü çizilmiş. Biz bu damla figürünün içine arada yaşadıklarımızı, öğrendiklerimizi
damlacık olarak eklemişiz. İnsanlığa yaklaştığımız her
anda daha fazla damlacıklarla doldurmuşuz. Damladaşlarla vedalaşırken ise gözlerden akan gerçek
katreler figüre doldurulmuş. Ve son kalan bir katrelik
boşluğu ise şehirlerimize yola çıktığımızda bir haftada
yaşadıklarımız film şeridi gibi gözümüzün önünden
geçerken gözümüzden akan o katreler de eklenince
damla figürü tamamlandı ve damla tamamlanarak
okyanusa düştü.
Bilmiyordum ki damlanın bir başlangıç ismi olduğunu. Yeni umutlara, yeni damlalara ve en büyük
okyanusa ulaşmak için tekrar tekrar çıkmak isteyeceğimiz yolun başlangıcı olacağını.
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DAMLA

TRABZON’DA

Gökyüzünden Düşen Naif Damlalar

İnsanlar hayatları boyunca bambaşka şeyler yaşarlar, çok
farklı kişilerle tanışırlar. Ancak aralarında hiç değişmeyen bir
şey vardır: Duygular. Dünya'nın neresinde olursak olalım geriye
sadece onlar kalır. Tıpkı damlalar gibi, mekanlar değişiyor, kişiler değişiyor lakin gökyüzünden düşen o naif damlalar hep var
oluyorlardı.
Damla Projesi bu yıl 39 ilde gerçekleşiyor ve Trabzon'da bu
yılki duraklarımızdan. Giderken; 41 gönüllü gençle yola çıktığımız, uzak yakın demeden dumanlı dağların ardlarına vardığımız
kent. Oralarda vardığımız her yer bizimdi. Karşılaştığımız her yürek giderken ardımızda değil yanımızda yürüyordu sanki. Dokuz
günün sonunda binlerce kişi olmuştuk. Ve damla ruhumuz,
gökyüzünde tebessümlerle arz-ı endâm ederek bu şehre damla
damla yağıyordu, uçurtmalar uçuyordu yükseklere, kahkahalar
yankılanıyordu dağlarda. Bir fısıltı hâkimdi şehre “41 koca yürek” diye bahsediyorlardı bizlerden ve ayrılırken bu şehirden bir
gün yine gelebilmenin ümidi vardı gönüllerimizde...
Hatice ÇEVİRME

Damla yaşamalı, yaşatmalı...
Damla'nın ruhu ruhuma işledi. Aile ziyareti esnasında hiç tanımadığımız insanların evinde sanki komşumuzun evine oturmaya gitmiş kadar samimi karşılandık. İnsan olmak; din, dil,
ırk, memleket ne önemi var ki... Kimin bir kalbi varsa insandır,
candır ve kutsaldır. Kalp dediğim öyle vücuda kan pompalayan
organ değil; merhametli, vicdanlı ve sevgi dolu olmak, olabilmektir. Honofter Yaylasındaki şenlikte bir balon ile gülümseyen
çocuklar mutluluğun aslında ne kadar küçük ve basit şeylerde
gizli olduğunu hatırlattı bana. Bu yaşadıklarımdan sonra Cizre'yi düşündüm, öğrencilerim geldi gözümün önüne. Ve dedim
ki; Damla tanınmalı, Damla yaşamalı, yaşatmalı...
Gülsüm TÜRKKAN
Uzun bir yolculuğun yorgunluğunu unutturan belki de kısacık bir sürede rengarenk yapabildiğimiz okul duvarları belki
de bizi görünce sohbet edip evlerine davet eden yayla haklıydı.
Gelenekleri yerinde yaşayıp, bir sürü kişiye ulaşalım amacıyla
gittiğimiz yayla şenliği bende asla unutulmayacak anılar bıraktı.
Halini hatrını sorunca seni bağrına basan , mutlulukları gözlerinden belli olan teyzeler , dünyaları vermişçesine bir balonla
mutlu olan , bir gülümseme ile tüm kalbini fethettiğiniz yanımızdan ayrılmak istemeyen çocuklar ve siz kimsiniz denildiğinde anlatmaya doyamadığım Damla Projesi gönlümde hep var
olacak.
Fatma Nur ÇİNİCİ
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B

en Damla Projesine ilk defa katıldım. Damlada ki en
küçük damlaydım. İçimde hep bir şüphe vardı. Beni
severler mi, aralarına alırlar mı diye. Önceden Tokat’ta
yapılacak faaliyetleri, gidilecek yerleri planlamak için
gelen proje koordinatörleri ablalarımla tanıştım. Onlar
benim bu projeye katılmamı istediler, çok sevindim ve
teşekkür ettim. Bu proje benim için büyük bir avantaj
olacaktı çünkü hayatın diğer yüzüyle tanışacaktım.

KÜÇÜK DAMLANIN

GÖZÜNDEN

DAMLA
PROJESİ
Tokat Mehmet

Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu 7.sınıf
Küçük Damla Sena Elmas Damla Tokat programına katıldı.

Proje ile Afganlı ve Suriyeli aileleri ziyaret ettik. Onların evlerinde oturmaya bir koltuk bile yokken bizlerin
hangi renk koltuk alsam, markası ne olsun diye düşünmelerimiz geldi aklıma. Benim için bir paket sütün hiçbir
önemi yokken, onların gözünde ne kadar kıymetli olduğunu ve onların nasıl mutlu olduklarına şahit oldum.
O insanların çoğu kendi ülkelerinde belki memurdu, polisti, doktordu. Ama şimdi ise bir ekmeğe bile muhtaçtı. Atalarımız ne güzel söylemiş “Ne oldum değil,ne olacağım “ demeliyiz.Onlar ne bilirlerdi ülkelerinde savaş
çıkacağını ve oradan ayrılmak zorunda kalacaklarını.Bizde kendimizi onların yerine koymalıyız.Belki o zaman
onların halini anlayabiliriz.Sokakta,çarşıda,pazarda yardım isteyen birçok mülteciye rastlarız.Onları tanıdığımızda bir çoğunun iş bulmak için çaba sarf ettiğini görürüz.Damla Projesi olarak ziyarete gittiğimiz halkımızın
Peygamberimiz Hz.Muhammed’in “Komşusu açken,tok yatan bizden değildir.” Hadisi şerifini ne kadar güzel anladığını ve yaşadığını Ülkemizde ki mültecilere nasıl yardım eli uzattığını gördük. Onların bu halini görünce de
ne kadar şükretsek azdır. Allah kimseyi kendisinden başkasına muhtaç eylemesin.
Damla Projesiyle huzurevine gittik. Yaşlıların halini hatırını sorduk. Onlardan öğütler aldık. Hayırlı bir evlat
olmanın önemini ben orada anlamıştım. Hani derler “Bir insanın hayatta bırakabileceği en büyük miras hayırlı
evlattır.”İşte bende anne ve babama hayatımın sonuna kadar hayırlı evlat olmaya çalışacağım.
Bazı kişiler şöyle de düşünebilir. Huzurevi olmasaydı çocukları anne ve babalarına bakabilirlerdi. Ancak bazı
insanların kimsesi olmayabilir bazılarının da hayırlı bir evladı. İşte bu yüzden bu kurumlara da ihtiyaç vardır. Bu
kurumun açılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.
Damla projemizde engelli kardeşlerimizle sevginin gücüyle engelleri aştık. Yetim kardeşlerimize bir tebessüm ettik.
Kısacası ben bunlardan çok ders çıkarttım. Damla projesiyle hayatın gerçeklerini yaşayarak öğrendik. Damla
projesinin gerçekleşmesini sağlayan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.
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Kalbe
DOKUNUŞ
Elif YILDIZ
Damla Ankara

D

amla Rabbani duyguların dışavurumudur adeta.
Damla ile insanın doğasında olan o saf hisler ortaya
çıkma imkanı buluyor. İnsan özünü buluyor yeniden,
kendini buluyor, kendini tanıyor ve kendini tanıdıkça
Rabbi'ni biliyor inşallah... Bunları hissetmesini sağlayan da yaptığı işe başlarken ki niyetin saflığı oluyor.
Esasında yaşamın her anında böyledir; yaptığın bir işe
ne denli saf, çıkarsız bir niyet ile başlarsan yaptığın iş o
denli güzel duygular hissettirir sana. Ve bu güzellikler
etrafına da yansır, etkileşim içinde bulunduğun insanlar da senin bulunduğun o hoş ruh haletiyle hallenirler.
İşte Damla’da da böyle oluyor, çünkü Damla olarak geliş amacımız ortak, herkes gönüller yapmaya, gönüller
almaya, halden anlamaya, BEN den geçip biz olmaya
geliyor.
Her bir Damla gönüllüsü, insanlara bir şeyler öğretmeye değil, her hayattan bir şeyler öğrenmeye geliyor.
Ve öğrenmeye ayırdığın heybenin ağzını ne denli açık
tutarsan da Rabbim o denli güzel öğretiler ikram ediyor
sana. Yeter ki sen heybenin ağzını her daim açık eyle.
Çünkü inanıyorum ki her insandan öğrenilebilecek bir
şeyler vardır, çünkü her insan bir dünyadır esasında.
Herkesin farklı yaşanmışlıkları vardır. O yaşanmışlıkları
görmek, hatta bulunduğu şartlarda nasıl yaşam sürdüğünü görmek bile kişiye farklı bir bakış açısı kazandıyor.
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En önemlisi de birçoğumuzun modern hayatta,
günlük koşuşturma içerisinde yitirdiği güzelim hisleri;
en önemlisi duyarlılığı, şükran hissini yeniden kazanmaya vesile oluyor. Senin yaşamında var olan fakat
senin ona nimet gözüyle bakmayıp aksine kıymet vermediğin bir şey karşı taraf için yitik ama çok kıymetli bir
nimet oluyor. Mesela birçoğumuzun varlığına binlerce
kez şükretmesi gereken akıl nimeti... Akıl, öyle bir nimet
ki bizi diğer canlılardan ayıran, bizi insan yapan çok
hususi ve değerli bir nimet. Fakat bir bakıyorum akıl
sağlığı yerinde olmayan bir kişi elinde bulunan nimetlerden ötürü benden daha çok halinden memnun,daha şükran dolu, çünkü Rabbimin vermedikleriyle değil
verdikleriyle meşgul olup onunla tatmin olup haline
şükreyleyen biri. İşte o an durup düşünüyorum ve nefis
muhasebesi yapıyorum, ne denli tatminkar, doyumsuz
ve şekva dolu biri olduğumu fark edip onların o güzelim şükran dolu hallerinden feyiz almaya çalışıyorum.
Onlardan şükrü öğreniyorum, teslimiyeti öğreniyorum.
Elhamdülillah diyorum Rabbim beni yalnız bırakmadı ve böyle güzel insanlarla, özellikle de Damla ile
tanıştırdı ki insanlarla hem dem olup halden anlar hale
getirdi. İnşallah Damla ruhumuzu ve gönlümüzü güzelleştirmeye devam eder.
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ÇOCUK VE ÇİÇEK
Esra ÜNLÜ
Damla Karabük

B

en garip bir yoldan geliyorum, bilir misiniz? Suların yanlış yollara döküldüğü yerden, insanların karıncalar gibi hızlı hareket edip hiçbir
şey biriktiremeyişinden geliyorum, Ben yanlış ve biraz da sizin yolunuzdan geliyorum. Bir ses işitiyorum kulaklarımda, koşmaya başlıyorum. Yeni doğan çocuğun gücü var üstümde, dünyayı hiç bilmeden
yaşamaya çalışıyorum. Fakat önceki hayatı hatırlıyorum. Şimdi ise
selam veriyorum gül yetiştirenlere, hiç tanımadığım insanlara, suratı asık birine tebessüm ediyorum, bir emekçi var halini hatırını
soruyorum,
Küçükken dinlenmezdik ya hani ben şimdi bir çocukla
konuşmanın dünyanın en güzel şeylerinden biri olduğunu
görüyorum. Galiba insan oluyorum. “İşte Yaşamak” diye bir
bağırtı içimde, işte yaşamak! Asıl yaşamanın ne olduğunu
anlıyorum. Bir teyzeyle konuşuyorum, “ Ne anlatayım
sana ruhumun dört duvarından başka?” diyor. Bir amca
“Yamalıyız yamalı” diyor. Başka bir amcanın gözleri doluyor, "Nerdeydin sen şimdiye kadar" diyor. Savaşın
ortasından çıkıp gelmiş bir çocuk göğe bakıyor,
bu gökte unutulan şeyler var diyor, diğer çocuk
koşup sarılıyor. Anlatıyor insanların birbirini nasıl
öldürdüğünü, sonra gülümsüyor buruk ve acının
ortasında “boş ver” diyecek kadar güçlü.
Yaşamak diyor, nasıl bir şey? Yaşamak çiçekleri
kurutmamak gibi bir hal diyorum.
O ekliyor , “Sen bana benziyorsun”
Ben bir kuş görsem tutmak için onun elini
ararım,
Ben sarılmak için de birilerini ararım,
Ve ben insan eti savuran uçakları kaldırmak
için de bir şeyler ararım.
Ben parka gidip mutlu olmayı ararım.
Soruyorum hala kurur mu çiçekler ve
dünya neden hala çocukların mutlu olacağı
bir park alanı gibi değil?
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ZERREDEN DAMLAYA
Sümeyye Nur YAKUT

Büyük Kurbağa, Mavicik ve arkadaşlarını görünce çok sevindi. Mavicik arkadaşlarının sözcülüğünü
yaparak hemen lafa girdi “Büyük Kurbağa, biz gölümüzü çok seviyoruz ama artık buradaki her şeyi biliyor herkesi tanıyoruz. Biz yeni oyunlar oynamak yeni
hikayeler anlatmak istiyoruz. Gölümüze daha faydalı
olmak istiyoruz. Ne yapmalıyız?” dedi. Büyük Kurbağa
gülümsedi, “Şu gökyüzündeki bulutlar aslında sizin
gibi su tanelerinden oluşuyor. Bu bulutlar dünyanın
pek çok yerinden gelen su tanelerini bambaşka yerlere taşıyorlar. Bu bulutlara girebilirseniz yeni su taneleriyle tanışır yeni oyunlar hikayeler öğrenirsiniz.”
dedi. Tanecik “Biz de bulut olalım biz de biz de” diye
heyecanlandı. Katrecik “O bulutların ne olduğunu hep
merak etmişimdir. Biz nasıl bulut olabiliriz?” diye sordu. Taneciklerin heyecanı Büyük Kurbağayı mutlu etse
de biraz ciddiyetle sözüne devam etti: “Çocuklar, biliyorsunuz ki su taneciklerinin ruhunda buharlaşmak
vardır. İşte bu bulutlar su tanelerinin özündeki buharı
kullanarak oluşuyorlar.” Bunun üzerine üç su taneciğimiz çok şaşırdı. Mavicik “Ama biz değişmek istemiyoruz. Biz böyle mutluyuz.” dedi. Katrecik biraz üzgün
“Bunun başka yolu yok mu Büyük Kurbağa?” diyerek
boynunu büktü. Büyük Kurbağa gülümseyerek; “Buharlaşmazsanız bulut olamazsınız. O zaman da tanıdığınız gölde bildiğiniz şeylerle kısıtlı kalırsınız. Ama
yüreğinizdeki ateşi alacak tek şey güneşe kendinizi
bırakmanızdan geçer çocuklar.” dedi. Tanecikler bu
konu üzerinde biraz düşünmeye karar verdiler.
Buharlaşmak nasıl bir şeydi? O bulutlar nereye gidiyorlardı? Nasıl maceralar atlatıyorlardı? Büyük Kurbağa “dünya” demişti, acep o ne ola ki? Üç su taneciği

bu sorularla birbirlerinin içindeki heyecanı artırdılar.
Her bir soruda hayalleri renkleniyor, içlerindeki istek
artıyor, cesaret buluyorlardı. Gecenin sonunda buharlaşıp bulut olmaya karar verdiler ve yataklarına döndüler.
Mavicik, terlemeye başladığını hissederek uyandı.
Gözlerini açtığında yatağında olmadığını hatta yatağından yavaşça yükselmekte olduğunu gördü. Ne olduğunu anlamaya çalışarak etrafına baktı ve Katrecik
ile Taneciği gördü. Katrecik telaşla çırpınarak ne olduğunu sorguluyordu. Tanecik “Yaşasın buharlaşıyoruz!
Biz de bulut olacağız.” deyince Katrecik de Mavicik de
rahatladı. Ve üç dost kendilerini güneşe bıraktılar. Artık yeryüzünden uzaklaşmalarını izliyorlardı. Her şey
ne kadar da küçükmüş. Oysa yataklarındayken devasa
idi bu sazlıklar. Kurbağalar bile kendileri gibi minicik
görünüyordu. Yeryüzünden biraz daha uzaklaştıklarında göllerinden birkaç metre ötede bir göl gördüler,
kurbağalar haklıymış.
Biraz daha yükseldiklerinde buharlaşan yeni su tanecikleri gördüler. Üç dost hayatlarında ilk kez gördükleri bu taneciklerle hemen arkadaş oldular. Sıcaklığın
etkisiyle hafifleyen tanecikler zerrelere ayrıldı ve kimse
kimseyi ayırt edememeye başladı. Zaten aynı heyecanı paylaşan zerreler artık birbirlerini ayırt etme ihtiyacı
hissetmiyordu. Her bir zerre diğer bir zerreye tutunarak kabarık bir balon oluşturdular. Evet, zerreler bu
oluşturdukları şeyin bir balon olduğuna karar verdiler.
Su tanelerinin yüreklerindeki ateşle zerreye ayrıldıkları, aynı heyecanı ateşleyemeyen zerrelerin ayrıldığı,
gönüllülerinse birbirine bağlandığı içi dolu bir balon.

Damla Bursa

B

ir göl düşünün. Durgun suyu, düzensiz ve oval bir
çerçevesi olan, etrafında sazlıkların büyüdüğü,
kurbağaların zıpladığı bir göl.Mavicik, işte böyle bir
gölde yaşıyordu. Kendi gibi yeraltından doğan birçok
su tanesiyle beraber bu gölde yaşayan Mavicik’in, Tanecik ve Katrecik adında iki tane de yakın arkadaşı
vardı. Mavicik ile arkadaşları tüm zamanlarını su tanesi arkadaşları ve kurbağalarla geçiriyorlardı. Gölde
herkes birbirinin derdini dinler, birbirine her zaman
yardımcı olurdu. Doğduklarından beri gölden hiç ayrılan olmamıştı.
Meydanda oyun oynarlarken Tanecik bir bulut
göstererek “Aaaa bakın yine geçiyor!” dedi heyecanla.
Tüm su taneleri ve kurbağalar doğrulup geçen buluta
hayretler içinde baktılar. Katrecik merakla “Nasıl bir
şey acaba bu?” dedi. Mavicik “Bir kurbağadan onların bulut olduğunu duymuştum.” dedi. Bunun üzerine
gezmeye pek meraklı olan kurbağa söze girdi “Geçenlerde sazlıkları geçip etrafı dolaşıyordum. Bizden çok
uzakta bir göl gördüm. Bu bulutlardan biri o göle doğru yanaştı. Gölden şarkılar gülüşmeler alkışlar yükseldi. Oraya gitmek istedim ama tek başıma gidemedim”
dedi. Kurbağanın bu söylediğine tüm göl ahalisi gülmeye başladı “Bizden başka göl yok buralarda, bulut-

28

Damla Dergisi

lar yanaşacak olsa buraya yanaşır, sen hayal görmüş
olmalısın.” dediler. Fakat Mavicik ve arkadaşları öyle
düşünmüyorlardı. Yaşadıkları gölü çok seviyorlardı
ama sazlıkların arkasını hep hayal ediyorlardı. İçlerinde bir şeyler yapma isteği vardı ama bu gölde yaptıkları artık onları tatmin etmiyordu.
Gece oldu, herkes yataklarına çekildi. Katrecik
“Bugün kurbağa bizim gölümüzden başka bir göl gördüğünü söyledi. Sizce gerçek midir?” Mavicik “Eğer
gerçekse orada da su taneleri vardır. Bizim gibi bir
yaşam sürüyorlardır.” Tanecik “Oraya gitmenin bir yolunu bulmalıyız. Onlardan yeni oyunlar öğrenebiliriz.
Doğduğumdan beri aynı oyunları oynamaktan sıkıldım.” Mavicik “Bunu bilse bilse Büyük Kurbağa bilir.”
diyerek sabah uyanır uyanmaz gölün en yaşlı kurbağasına gitmeye karar verdiler.
Gölün en yaşlı kurbağası olan Büyük Kurbağanın,
dostlarıyla beraber sazlıkların ötesine gittiği rivayet
edilirdi. Bilge kurbağalar gördüklerini ve bildiklerini
hikayelerle süsledikleri için göl ahalisi bunların sadece hikayeden ibaret olduğunu düşünürdü. Bizim üç
su taneciğimiz ise anlatılanlarda kendilerini hep baş
rolde hayal ederlerdi.
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Diyar diyar dolaştılar. Büyük Kurbağanın bahsettiği "dünya" buralar olmalıydı. Yeryüzünün sadece gölden
ibaret olmadığını gördüler. Dağlar, ovalar, bitkiler keşfettiler. Onları en çok sevindiren derelerden, denizlerden,
okyanuslardan yeni zerrelerin katılması oldu. Gelen her zerre balon ahalisine kendi diyarlarındaki hikayeleri anlattı. Tanecik oyunlar öğrendi, Katrecik başka diyarlarla ilgili merak ettiklerini sordu, Mavicik yeni dostlar edindi.
Sürekli bilgi alışverişiyle devam eden samimi yolculuklarında bazen yeryüzüne yaklaşıyorlardı. Balondan
ayrılıp yeryüzüne indiklerinde artık onların adı “damla” oluyordu. Çünkü içlerinde sevgiden, umuttan, samimiyetten damlalar barındırıyorlardı. Balon ahalisi zerrelerinden yeniden doğan damla olmak için heyecanlıydı.
Yeni tanıştıkları dostlarıyla bütünleşen Mavicik Katrecik ve Tanecik için de Damla olma vakti gelmişti. Balondan
ayrılıp yeryüzüne hızla inmeye başladılar. Gittikçe hızlandılar ve etraflarını görememeye başladılar. Zaten nereye indiklerinin bir önemi yoktu onlar için. Çünkü amaçları gittikleri yerde solmuş bir çiçeğe su, kuru toprağa
ferahlık, susamış hayvana su, küsmüş ota neşe, betona renk olmaktı. Tebessüm ettirmekti dertleri, oyunlar oynamaktı. Hakkı tavsiye etmek, sevgiyi yaymak, iyiliği çoğaltmak, çoğaltmak, çoğaltmak…
Bizim su taneciklerimizin eve dönme vakti gelmişti. Dünyayı beraber dolaştıkları dostlarından ayrılmaları zor
oldu. Ama biliyorlardı ki taneciklerimiz artık eskisi gibi değildi. Dostlarından kazandıklarıyla ve anılarıyla birbirlerinde yaşamaya devam edeceklerdi. Her zerreyi bir arada tutan gönül ateşleri onları daima damla kılacaktı.
Taneciklerimiz göllerine damla olarak inmenin heyecanını yaşıyorlardı. İner inmez neler yaşadıklarını anlatmak için sabırsızlandılar. Ama ilk olarak, daha önce bulut dedikleri şeyin aslında bir balon olduğunu anlattılar.
Çünkü yaşadıkları bütün güzellikler damlaların balonu sayesindeydi.

Söz

mir annesini yitirdikten sonra babaannesi Güzel ve babası İsmet ile yaşamaya başlamıştı. Babaannesi onun
hayatının en güzel kahramanıydı. Güzel Nine'nin en büyük isteği hiçbir kuşun aç kalmamasıydı. Kuşlara ne
zaman yemek verse kuşlar cıvıldaşır, sanki ona dua ederlerdi. En büyük emaneti Emir'i kundağa sarar, ekmekleri
avluya serip tüm kuşların nasiplerini yiyişlerini gözleri dolarak izlerdi. Babaannesi Emir'i masallarla büyütürdü.
Her masalın sonunda mutlaka iyiler kazanırdı. İyiler ister cadılarla ister ejderhalarla isterse zalimlerle karşılaşsın,"İyilerin yareni Allah, yareni Allah olanın yolu hep açıktı."
Günler masallarla, kuşları beslemekle, cılız, boz renkli, mavi gözlü Emir'in büyümesiyle ve tabi ki yüzünde
ve ellerinde derin çizgilerin arttığı Güzel Nine'nin hastalıklarıyla geçiyordu.
Bir gün Güzel Nine çok hastalandı. Günlerce hasta yatağından kalkamadı. Emir büyük bir korkuyla güzeller
güzeline yaklaştı. Daha on iki yaşında hayatının kahramanını uğurlamanın hüznüyle yaklaştı Güzel'ine.Güzel
Nine derin çizgili elleriyle Emir'in küçücük ellerini tuttu. Emir'e şunları söyledi:
-Emir'im insan bazen yerini, evini değiştirmek ister. Ne zaman karşına bir zorluk çıkarsa iyilerin her zaman
kazandığını hiç unutma. Ben sadece bu evden gidiyorum. Ama seni asla bırakmıyorum. Kuşlar sana emanet
onları benim yeni evime getir. Sen onları doyurdukça onlar sana benden selam getirecekler.
Emir:
-Güzel Ninem ben de seni bırakmam. Sen benim annem, kahramanımsın. Sana söz veriyorum yeni evinde
başucunda kuşlar hiç eksilmeyecekler ve sana hep dua edecekler.
Güzel yeni evindeydi artık. Çiçeklerin içindeydi artık...Emir verdiği sözü tutmalıydı ama nasıl?
Emir günlerini evinde geçirirken Ali Hocası Emir'in yanına geldi."Yarın Damla Projesi'yle ablalar okula gelecekler. Oyunlar oynanacak, çocukların yüzleri boyanacak ve kuşyemliği yapılacak" dedi. Emir kuşyemliğini duyunca çok heyecanlandı. Zaman geçmiyor, sabah bir türlü olmuyordu. Sözünü tutacaktı artık. Sabah erkenden
buğdayları torbaya koyup okulun yolunu tuttu. Kırk tane kırmızı yelekli ablaları kırmızı gelincik gibi duruyorlardı.
Ablalarına sarılıp ninesine verdiği sözü tutması gerektiğini söyledi. Ablalarıyla pet şişe, iplik ve yoğurt kapağından çok güzel bir kuşyemliği yaptılar. Emir bu yemliğin adını "Damla" koydu. Ablalarına sarılıp tekrar teşekkür
ederek Güzel'in evinin yolunu tuttu.
Emir elindeki "Damla"yı mutluluk kapısını açan bir anahtarı taşıyor gibi taşıyordu. İyi ki sadece kuşları değil
verdiği sözü tutması için yardım eden Damla projesi ve ablaları vardı. Güzel Nine'nin başucunda ulu bir ağaç
vardı. Damlasıyla çıkarsa belki elinden düşerdi. Bu yüzden etrafına bakınmaya başladı.Uzun bir sopa buldu.
Damlasının dala bağlanacak ipliğini bu sopaya bağlayarak,Damlasını bağlayacağı dala yasladı.Ağaca tırmanmaya başladı.Aşağıya bakmamak için özen gösteriyordu.Nihayet en yüksek dala ulaştı.Damlasının bağlı olduğu
sopadan damlasını çözüp,ağacın dalına bağladı.Nihayet başarmıştı.Zafer kazanmış bir komutan gibi indi ağaçtan Muğla'nın tüm kuşları sanki Emir'in kendilerine sofra hazırladığını duymuşçasına yemliğe uçuştular.Onlar
cıvıldaştıkça Emir mutlu oluyor.Güzel Nine'sini yanında hissediyordu.
Gözyaşları damla damla toprağa dökülürken yaşlı gözleriyle Damlasına bakıp hıçkırıklar içinde bir duayı
tekrar eder gibi "İyilerin yareni Allah, yareni Allah olanın yolu hep açıktır "dedi.

Yasemin Tan
Yusuf Has Hacip der ki:
Yalnız kendini koruyan kişi merhamet sahibi değildir. Merhametli kişi başkalarının iyiliği için çalışan kimsedir. İyi kimse derdi olana deva olur. Evet Tokat'ta
bir Afgan ailesinin evine gittik. Uzaktan izledim, inceledim ve şöyle düşündüm bir
evim var iki oda ,3 tane çocuk, yerde bir tane kilim, çanaklıkta bir kaç tane tabak
, küçük bir tüp, üzerinde sabahtan kalan çay .Diğer odada açılmış eski bir koltuk
yatak yapılmış. Üzerinde oturan annesi etrafında çocukları... Asıl evde hiç yiyecek
olmamasıydı dikkat çeken. Kendimi onların yerine bile koyamadım. Düşündüm
bu insanları nasıl mutlu edebilirim? Balonla değil, defterle değil. Çıktım sokağa bir
baktım manav. Koştum, ilk defa cüzdanımı düşünmedim. Manavdan aldıklarımı
zor taşıdım. Arkadaşımla gittik evlerine tekrar ve o anki mutluklarını yüz ifadelerini
anlatamam... Üzgünüm bir ben bir Allah, bir arkadaşım biliyor.

Nurgül Çetin
Damla Manisa
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Ey İnsan
Ey damlacığım.
Bir ülke var, o kadar güzel ki
Avrupa ve Asya tartışıp anlaşmışlar ki
Yarısı sen yarsını ben alayım diye.
Bir ülke var,
İnsanları yaraya sürüldüğünde yakmayan merhem gibi,
Ürkütmeden, korkutmadan, acıtmadan
İyi etmeyi biliyor karşısındakini.
Bir vatan var, bölünmeyen,
Şehitleri ölmeyen,
Bayrağı inmeyen,
Ezanı dinmeyen.
Bir ülke var,
Minaresi gök kubbeyi delen şehadet parmaklarına benzeyen,
Dünyadaki en güzel 'evlerle' dopdolu.
Bir vatan var, tarihi kokan.
Bir vatandaş var
Bu ülkenin tarihinde
15 Temmuzda hiç korkmadan
Resulün komşusu olmak niyetiyle en güzel kokularıyla süslenen.
Bir Boşnak'ım ben,
Bir damlayım ben.
Ama sizinle beraber okyanus oldum.

Emira Omanoviç
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