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Pelin Güneş
Merhaba arkadaşlar,
Ben bu kitabın yazarıyım. Sizin için yazılmış başka
kitaplarım da var. Bana göre dünyanın en keyifli işini
yapıyorum çünkü dünyaya sizin gözlüklerinizi takıp bakmaya çalışıyorum. Bu gözlükler mor, sarı, yeşil, pembe,
turuncu, mavi ve daha pek çok rengi bir arada taşıyorlar,
onlarla dünyayı istediğim şekle sokabiliyorum. Birini çıkarıp diğerini takıyorum yazılarımı yazarken.
Bu arada Ankara’da yaşıyorum. Doruk ve Duru adlarında iki çocuğum ve eşimle birlikte. Eğer bir gün siz de
yazmak, yazdıklarınızı paylaşmak isterseniz bana aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
Kucak dolusu sevgiler.
pelin.gunes@gmail.com

Başlarken
Kahramanlarımız Aykız ve Aycan’ı hatırlıyorsunuz değil mi?
İçinizde henüz onlarla buluşmamış olanlar vardır diyerek kısaca hatırlatayım:
Aycan ve Aykız Doğancan, sizler gibi sevimli, hazırcevap,
doğayı ve teknolojiyi seven, macera yaşamak için kendilerini her zaman hazır hisseden iki kardeş.
Bu yıl dördüncü sınıfa başladılar. Geçen yıl, Doğancan
ailesinin diğer üyeleri olan anne Neslihan Hanım ve baba
Hakan Beyle de tanışmıştık. Bir de sevgili Afet Teyzemiz
vardı. Biraz sakar, aceleci ve fazla endişeli olan eşi Rafet
Bey ise tam aksine rahat ve umursamaz biriydi.
Bu sevimli aileyle beraber, tanık oldukları doğal afetleri de
tanımış, bunların hayatımızın içindeki gerçekler olduğunu
öğrenmiştik. Hep adını duyduğumuz Kızılay’ı daha yakından
tanımıştık. Bilgilendikçe, kendimizi olası doğal afetlere karşı
daha hazır ve güçlü hissetmiştik.
Bu yıl, sizler gibi bu iki hayali kahraman da büyüdü.
Aycan ve Aykız, Günışığı İlkokulunda dördüncü sınıfa
gidiyorlar artık. Onlar büyüdükçe çevreleri de büyüdü, değişti. Karşılaştıkları olaylar ve insanlar arttı, çeşitlendi. Afet
Teyzelerinin dediği gibi, dünyaları genişledi.
Gelin beraberce neler olup bittiğine bir bakalım.
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Bölüm 1

Ki m H a k l ı ?
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A

ycan ve Aykız, güç bela sırtlarına taktıkları
çantalarıyla evden fırladılar.
Anneleri de arkalarından,
— Bavul mu çanta mı anlayamadım, diye söylene
söylene kapattı kapıyı.
Tahsin Amcalarının çaldığı kısacık “dit” sesiyle
servis aracına doğru koştular.
Gittikleri okul evlerinden uzak bir semtte olduğundan, her sabah en az yarım saat süren bir yolculuk yapıyorlardı.
Yol bazen oldukça bunaltıcı ve yorucu olabiliyordu. Neyse ki bu yıl tanıştıkları servis şoförü Tahsin
Bey oldukça anlayışlı ve sabırlı biriydi. Öğrencilerin
aralarında şakalaşmalarına ve hafif gürültülü sohbetlerine ses çıkarmıyordu.
O sabah ise nedense pek sessizdi otobüs. Çocuklar başlarını geriye atmış uyukluyorlardı. Okula
beş-on kilometre kalmıştı ki Tahsin Bey, aracı aniden sağa çekip fren yaptı.
Çocuklar şaşkın, “neler oluyor” diye bağrışırken
Tahsin Bey, yol kenarında bir hastanın olduğunu,
ona yardım edeceğini, sessizce beklemelerini söyleyip araçtan indi.
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Yolun iki yanı da yeni sürülmüş buğday tarlasıydı. Gerçekten de yaşlıca bir adam, yolun toprak kısmında yere yatmış çırpınıyordu.
Tahsin Bey üstündeki kabanı çıkarıp adamın başının altına koydu.
Çocuklar cam kenarına toplanmış olan biteni izliyorlardı. 7. sınıflardan Merve, yüzünü ekşitti,
— Off! Burada böyle bekleyecek miyiz? Bizi okula
bırakıp dönse olmaz mı sanki?
— Bence de, dedi Kaan. Matematik sınavı ilk ders.
Hele bir kaçırayım, Tahsin Bey girer artık benim yerime sınava.
Dakikalar ilerledikçe her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimi Tahsin Beyin bu davranışını desteklerken,
kimi de derse geç kaldığını, okul yönetimine şikâyet
edeceğini söylüyordu.
Tahsin Bey ise sara nöbeti geçirdiğini anladığı
adama yardım etmek için uğraşıyordu. Mobil telefonundan 112 Acil Yardım’ı arayıp bir ambulans
istedi.
Bütün bunlar on dakika sürmüştü; adamcağız da
o sırada biraz kendine gelmiş, kasılma nöbeti geçmişti. Ancak trafik yüzünden geciken ambulansı
beklemek zorundalardı.
Çocuklardan biraz daha sabretmelerini rica etti
Tahsin Bey. Acı acı öten sireniyle ambulans görün-
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düğünde adamcağız da doğrulmuş, Tahsin Beye teşekkür etmişti. İçi rahat, gülümseyerek araca döndü Tahsin Bey.
Tam yola koyulacakken, en arka sırada oturan
Günce, Tahsin Beyin yanına gelip,
— Bakın Tahsin Amca, tam yirmi dakika geciktik.
Bu sizin göreviniz değildi. Sizin göreviniz bizi okula
yetiştirmek. Bunun için maaş alıyorsunuz, dedi.
Araçta buz gibi bir hava esti. Tahsin Bey başını
iki yana salladı,
— İnsanlık görevi bu be kızım, adamcağızı öyle
bırakıp gitse miydik? Hepimizin başına gelebilir.
Aykız Tahsin Beye hak verdi,
— Bence Tahsin Amca haklı. Durup yardım etmeseydi, belki de saatlerce orada öylece yatacaktı.
Haber okulda çabuk yayıldı. Servisteki öğrencilerden, sınavı kaçıran Kaan, durumu okul müdürü
Suna Hanıma bildirdi.
Suna Hanım, kısa boylu, tonton, şen kahkahalarıyla en mutsuz öğrenciyi bile gülümsetmeyi başaran,
deneyimli bir öğretmendi. Bu özellikleriyle, hepimizde güzel anılar bırakmış sanatçı Adile Naşit’e benzetildiğinden, küçük büyük tüm öğrencilerce sevilirdi.
Öğrencisini sonuna dek, dikkatle dinledi ve kaşlarını çatarak,
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— Bak sen şu Tahsin Beye, görür o gününü, dedi.
Kaan teşekkür edip ayrıldı Suna Hanımın yanından.
O gün öğle yemeği sırasında şöyle bir anons yapıldı:
— Sevgili öğrenciler, ben Suna Öğretmeniniz. Son
derste önemli bir konuyu görüşmek üzere hepinizi
okulun toplantı salonuna bekliyorum.
Denilen saatte toplantı salonu dolmuş, Suna
Hanımın yapacağı açıklama bekleniyordu. Bütün
sınıflar çağrıldığına göre, önemli bir konu olmalıydı. Suna Hanım, mikrofonu aldı ve öğrencileri
selamladı. Biraz neşesiz olduğu hemen fark ediliyordu.
Arkadaşlar, bu sabah servisle okula gelen arkadaşlarınız ilk derse katılamadılar. Araç şoförü
Tahsin Bey, yolda durup bir hastaya yardım etmiş, o yüzden geciktiler. Servisteki öğrencilerin bir
kısmı bu olayı yanlış buluyor. Bize gelip şikâyet ettiler. Bir kısmı ise Tahsin Beye hak vermiş, doğru
olanı yaptı diyorlar. Bugün burada toplanmamızın
sebebi bu olay. Arkadaşlarınız iki takıma ayrıldı.
Merve ve grubu, Tahsin Beyin davranışını hatalı
bulanlar. Aykız ve grubu ise doğru bir davranıştı
diyenler. Şimdi iki grup da kendilerini savunacaklar. Onları dikkatle dinleyelim ve kendi kararımızı
düşünelim.
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Sahnede iki öğrenci grubu vardı. Merve, Kaan, Taner, Aras, Günce bir tarafta sıralanmış; Aycan, Dilara, Doruk, Aykız ve Ali de karşılarına geçmişlerdi.
İlk konuşmacı Taner’di,
— Tahsin Bey’in bu davranışını grup olarak hatalı
buluyoruz. Sebebine gelince, yolda gördüğümüz her
yardım isteyen kişiyle durup ilgilenecek olsak, akşama dek okula gelemeyebiliriz. Üstelik bizim böyle bir
sorumluluğumuz yok. Yani bu şehirde doktorlar, acil
yardım ekipleri var. Onlara haber vermemiz yeterliydi.
Salonda oturan öğrencilerin bir kısmı başlarıyla
onay verdiler, kendi aralarında fısıldaştılar.
Sıra karşı taraftaydı. Aykız söz aldı,
— Bizce Tahsin Bey çok doğru bir karar verdi. Hastanın yol kenarında yattığı yer, bir yerleşim
merkezi değil. Sadece okul taşıtları ve seyrek olarak
arabalar geçiyor. Onu orada öylece bırakıp gitseydik ölüme terk etmiş olabilirdik. Tahsin Bey zaten
Acil Yardım’ı aradı. Yine de onlar gelene dek orada
bekledik. Bizce doğru olan da budur. Kendimizin ya
da bir yakınımızın başına böyle bir olay gelseydi ne
düşünürdük, bir de böyle bakalım.
Salonda bir sessizlik olmuştu, öğrencilerin çoğu
başları önlerinde düşünüyorlardı.
Konuşmacılar sırasıyla söz aldılar. Görüşlerini
savundular.

14

Son olarak Suna Hanım geldi ve iki gruba da teşekkür etti. Mikrofonu alıp “İzin verirseniz şimdi söz
sırası bende” diyerek sahnedeki öğrencilere döndü.
— Sevgili Merve, zeki ve yetenekli bir gençsin. Bizlere gelecekte seçmek istediğin mesleği söyler misin?
Merve kendinden emin,
— Bilgisayar mühendisliği, dedi.
— Bu mesleğin hangi tarafı sana cazip geliyor,
bize biraz bahset lütfen.
— Çok basit. Geleceğin mesleği. Bilgisayar teknolojisi ilerledikçe insanların hayatındaki kalite de
yükselecek; daha rahat, kolay bir hayatımız olacak.
Suna Hanım gülümsedi, Taner’e döndü,
— Pekâlâ, Taner ya sen?
— Genetik mühendisi…
— Seni bu mesleğe yönelten ne oldu?
— Bildiğiniz gibi pek çok hastalığın sırrı gen haritamızda gizli. Bu haritaları çözebilirsek çaresiz dediğimiz hastalıklara bile çözüm bulunabilecek, insan
hayatı uzayacak.
— Güzel. Peki ya sen çocuğum?
— Sanatçı tabii ki hocam. Kulaklarınızın pasını
sileceğim, dedi Günce.
Bütün salon kahkahaya boğuldu. Günce okul korosunda sopranoydu ve gerçekten çok hoş bir ses
tonu vardı.
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— Pekâlâ, dedi Suna Hanım ciddiyetle. Ellerini
iki-üç kez çırptı, salon sustu.
— Bakıyorum da hepiniz insanlar için hayatımızın
kalitesini yükseltecek meslekler hedeflemişsiniz. Peki
ama bu meslekleri uygulayabilmeniz için önce insanların hayatta olmaları, sağlıklı olmaları gerekmez mi?
Merve yüzünü buruşturdu,
— Bunu biliyoruz hocam, bizim savunduğumuz
şey önceliklerdi. Sonuçta Tahsin Beyin bir görevi
var: bizi derse yetiştirmek. Anne babamız ona bu
yüzden para ödüyor.
Suna Hanımın yüzü asıldı, derin bir iç çekti,
— Bakın çocuklar, dedi. Sizlere verdiğimiz eğitim,
öncelikle iyi insanlar olmanızı hedefler. Çevresinde
olup bitene karşı duyarlı, sorumluluklarını bilen, iyi
niyetli insanlardan bahsediyorum. Yabancı dil bilen, matematik dâhisi, yetenekli bireyler yetiştirmek
ikinci hedefimizdir. Dersleri sadece okul sıralarından değil, gündelik hayatın içinden de alırız. Bugün
başınızdan geçen olay ve Tahsin Beyin davranışı
bence tam da ders alınacak bir davranış.
Salondan bir alkış yükseldi. Tahsin Beyin öğrenciler arasında oturduğu görülünce daha da arttı alkış sesleri.
Suna Hanım gülümsedi,
— Yalnız küçük bir uyarım olacak, dedi. Konuyu
araştırınca öğrendim ki Tahsin Bey bir Kızılay gönül-
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lüsüymüş ve ilkyardım eğitimi almış. Yani o, hastaya
nasıl müdahale edileceğini biliyor. Bu tür olaylarda,
eğer eğitimimiz yoksa yapmamız gereken şey sadece ilgili yerlere haber vermek. Hastaya müdahale etmek, dokunmak, istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
Aykız söz istedi,
— Hocam, Afet Teyzem ile Rafet Eniştem de Kızılay gönüllüleri. Bir sel felaketi yaşadıktan sonra
Kızılay’ın eğitimlerine katıldılar. Teyzem bu konuda
çok aktif. Kendisi emekli olduğu için zamanı bol.
Dünyanın neresinde bir afet haberi olsa, teyzemle
eniştem neler yapabileceklerini düşünürler.
Aykız’ın konuşmasının ardından Suna Öğretmen toplantıyı sonlandırdı. Öğrencilerin birer ikişer
salondan ayrılmalarını izledi. Düşünceliydi. Ne de
olsa öğrencileri üç-dört yıl sonra birer yetişkin olup
topluma katılacaklardı. İyi niyetli ve yardımsever
insanlar olmalarını çok istiyordu ve buna katkıda
bulunmaya kararlıydı.
Aslında bugün insan yaşamı ve sağlığını korumak
ile kişiliğe saygı üzerine bir insanlık ilkesi öğrenmişlerdi. Bunu düşünürken aklında bir fikir beliriverdi.
Küçük ve kurnazca hazırlanmış sevimli oyunlarla,
öğrencilere Kızılay’ın tüm insanlığa ders olacak “7
Temel İlke”sini öğretecekti. Her bir öğrenci, yeni
başlayacak oyunun parçası olacaktı. Katılım şarttı.
Bir an önce odasına dönüp aklından geçenleri
yazmak istedi. Öğretmenlerle de en kısa sürede paylaşmalıyım diye düşündü.
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İlk ilkeyi öğrenmişlerdi bile:
İnsanlık: Kızılay, insan onuruna saygı duyulmasını sağlamak için her nerede olursa olsun insan ızdırabını dindirmeyi ve insan hayatının, sağlığının korunmasını amaçlar.
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Bölüm 2

G ö n ü l E l ç i le r i
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H

er şey hazırdı. Suna Hanım, oyunu incelikle planlamıştı. Öğrencilere basmakalıp cümleler ezberletmek kolaydı ama bunun yerine onlardan biraz
düşünüp araştırmalarını isteyecekti.
Önce öğretmenler sınıflarına zarflar dağıtacaklardı. Bu zarfların içinde gelecek hafta tartışıp konuşacakları, Kızılay’ın temel ilkelerinden biri yer
alacaktı.
Her öğrenci küçük bir kâğıda dört-beş cümleyle
bu ilkenin kendisi için ne ifade ettiğini yazacaktı.
Kapalı zarflar, öğretmenler tarafından toplanıp okul
müdürlüğüne teslim edilecek, en güzel tanımı yapan öğrenciye sürpriz bir ödül verilecekti. İnternetten ya da bir kaynaktan alıntı olduğu anlaşılırsa da
zarf geçersiz sayılacaktı.
Üç günlük süre dolmuş, zarflar toplanıp Suna
Hanıma teslim edilmişti. Ertesi hafta salı günü öğrenciler yine aynı salonda toplanmışlardı.
Kısaca yarışmanın kuralları hatırlatıldı ve zarflar
açılıp okunmaya başlandı. Öğrenciler, “gönüllülük”
ilkesini kendilerince tanımlamışlardı. Her tanım epey
alkış aldı, bazı zarflarsa sınıfı kahkahaya boğdu.
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Ben anneme sordum. “Bunu bilmeyecek ne var, karşında duruyor ya” dedi. Bedava hizmet veren kişi demekmiş.
“Bu durumda ben oluyorum” dedi. “Kahvaltıyı hazırla Meral, çamaşıra, ütüye, temizliğe koş Meral… Sonra hooop
alışverişe, pazara git, hazırla, pişir, yedir, içir, sonra küt
diye yatağa düş. Gönüllülük benim göbek adım.”

Bence faydalı bir olay. Biz üç kardeşiz.
Her hafta sonu yalnız yaşayan dedemin evine ekmek ve gazete götürürüz
.
Önceleri sırayla yapıyorduk. Şimdi her
hafta ben gönüllü oluyorum. Bunun
karşılığında ağabeyim ve ablamdan
belli bir harçlık alıyorum tabii.
İyi bir şey değil sanırım. Matematik dersinde öğretmen hep sözlüye gönüllü kalkmak isteyen var mı
diye soruyor, yoksa ben listeden
kaldıracağım diyor. Kimseden ses
çıkmıyor. İyi bir şey değil. Hatta
korkutucu.
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Bence, gö
nülsüzün k
ar
lüdür. De
dem baz şıtı gönülen
kızıyor, ço
k gönülsüz babama
y
bahçe iş
lerini diy apıyorsun
e. Baba
da “yapa
m
cak dah
a eğlence
şeyler va
li
r”
Bahçe işin diyor. Tartışıyorlar.
e
çıkmayınc gönüllü olan kimse
a dedem
kendi dik
yor fidele
iri…

Teyzenin
n
a
m
ri
e
N
z
u
m
şu
m
o
k
e yaşayan
Pazarları, karşı daired birlikte markete gidiyor, aldıklarını
nla
alışveriş günüdür. Onu diyorum. Kimse bana bunu yapmamı
e
eve getirmesine yardım , ödül ya da şeker de beklemiyorum
para
söylemedi. Herhangi bir tığım iş beni mutlu ediyor, Neriman
Yap
çünkü buna gerek yok. Annem “bu işe kendiliğinden gönüllü
yor.
Teyzenin de yüzü gülü
olman ne güzel” diyor.
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Kâğıtlar böyle sevimli açıklamalarla sürüp gidiyordu. Suna Hanımın ara ara duyulan şen kahkahaları
eşliğinde yorumların bir kısmı okundu. Geri kalanı
için iki öğretmen seçme işini üstleneceklerini, söyleşi sonunda kazananı açıklayacaklarını söylediler.
Suna Hanım tüm katılımcılara teşekkür etti.
“Açık yürekli ve dürüstçe yazılmış notlar bizi hem
güldürdü hem de düşündürdü” dedi. Sonra öğrencilerin arasındaki orta yaşlı bir bayanı işaret edip,
— Şimdi, çocuklar, bize gerçek tanımı yapacak
güzel insanlardan biri aramızda. Geçen söyleşide
Aykız’ın bahsettiği teyzeyi hatırlayan var mı, dedi.
Afet Hanım bu arada yerinden kalktı ve alkışlar
arasında sahneye doğru yürüdü. Öğrenciler şaşkındı, Aykız ve Aycan’ı arıyordu gözleri.
Afet Teyze, güleç yüzüyle herkesi selamladı,
— Çok teşekkür ederim davetinize. Pek memnun
oldum doğrusu. Çoğunuzu Aykız ve Aycan’dan dolayı tanıyor gibiyim.
Suna Hanım sözü aldı,
— Gönüllülük konusunu sizinle öğrenmeye karar
verdik. Davetimizi kırmadığınız için sağ olun. Nereden, nasıl başladı hikâyeniz? Merakla bekliyoruz
anlatmanızı.
— Uzun bir hikâye benimki. Her şey 1999 Marmara
depremi ile başladı. Çoğunuz o tarihte henüz doğmamıştınız. Anne babalarınız çok net hatırlıyordur. O gece
olanları anlatmama gerek yok sanırım. İstanbul’da yaşadığım apartmandan nasıl çıktığım, geceyi komşular-
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la sokakta geçirişimiz, birkaç arkadaşımla depremin
en çok hasar verdiği bölgelerden Sakarya’ya gidişimiz
dün gibi aklımda. Karşılaştığım manzara korkunçtu.
Hani taş üstünde taş kalmadı derler ya öyle. Pek çok
yakın arkadaşımı kaybettim orada. Çocukluğumun
geçtiği aile evi tanınmaz haldeydi. Bu, hayatımda gördüğüm en korkunç doğal afetti.
O gece şehir saniyeler içinde harabeye dönmüştü.
Yollar, mahalleler, caddeler savaştan çıkmış gibi görünüyordu. En kötüsü de yakınını kaybetmiş ya da
arayan, çaresiz, gözü yaşlı insanlar, hastası ve bebeği olan ailelerdi. Zaman çok önemliydi. Günler geçtikçe enkaz altından sağ çıkma ümidi de azalıyordu.
Tüm bu çaresizlik içinde, canla başla koşturan
yardım ekipleri dikkat çekiyordu. Aralarındaki bir
isim hepsinden daha tanıdıktı. O güne dek sadece
televizyondan, ders kitaplarından görüp bildiğim Kızılay, tüm varlığıyla oradaydı.
Kan ihtiyacını karşılamak için gerekli düzeni hemen kurmuş, yaraları sarmaya başlamıştı. Doktorları ve hemşireleriyle büyük beyaz çadırlara hastaneye dönüştürmüşlerdi. Acil yardım gereken hastaları
tedavi ediyorlardı.
Mobil mutfakta pişirilen yemekler vatandaşlara
dağıtılıyordu. Tüm yurttan gelen yardımlar ayrıştırılıyor ve ihtiyaç sahiplerine veriliyordu.
Bir çadırda sadece çocuklar vardı. Pek çoğu ailesini, evini, yakınlarını kaybetmişti. İşte orası en çok
ilgimi çeken yer oldu. Bir grup genç onlarla oyun oy-
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nuyor, masal anlatıyor, şarkılar söylüyordu. Oradaki çocukların normal hayatlarına dönmelerini sağlamak için destek oluyorlardı.
Önce bu insanların, afetzedelerin yakınları olduğunu düşünmüştüm. Sonradan öğrendim ki yurdun dört bir yanından gelen Kızılay gönüllüsü gençlermiş hepsi. Bu gençler, aldıkları eğitim sayesinde
çocuklara nasıl yaklaşacaklarını biliyorlardı. Gönüllü kavramıyla ilk kez orada karşılaştım diyebilirim.
Kızılay personeline destek olmak için canla başla
çalışıyorlardı.
— O zaman mı karar verdiniz gönüllü olmaya?
— Hayır, dedi Afet Teyze gülerek. Ben asla böyle
bir işi yapamam diye düşünmüştüm. Yeğenlerim iyi
bilir, ben oldukça endişeli, telaşlı, olumsuz düşünen
bir insandım. Sonra, geçen yıl eşimle gittiğimiz bir
Karadeniz gezisinde sel afeti yaşadık. İnsanın başına gelmeden anlamıyor derler ya… O zaman karar
verdim. Geziden döner dönmez Kızılay’ın eğitimlerine katıldım ve gönüllü olmak istedim.
Bora parmak kaldırdı,
— Afet Hanım, Kızılay personeli ile gönüllüsü arasında ne fark var?
— Kızılay personeli, kurumdaki işlerin yürümesinden sorumlu olan, maaşlı çalışan kişiler. Her
biri, bu büyük ve köklü ailenin bir parçası, gönülden çalışan insanlar aynı zamanda.
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— Peki gönüllü çalışanlar para almaz mı, dedi İlker. Salondaki öğrencilerin ilgisini çekmişti bu konu.
— Evet. Gönüllü denmesinin bir sebebi de bu.
Maddi kazanç beklentiniz yok. Aslında, karşılığında
aldığınız daha büyük şeyler var. Daha ikinci gün,
oyun oynadığınız çadırdaki çocuklar, kollarını açarak boynunuza atlıyorlar.
— Para olmayınca kimse yapmaz bence, dedi Can.
— Öyle görünebilir ama bir gün sizin başınıza da
böyle bir şanssızlığın gelebileceğini biliyorsunuz ve o
zaman neden diye düşünmüyorsunuz bile.
Afet Teyze arkasına yaslandı,
— Pekiii, dedi. Ben size sorayım, düşünün bakalım… Siz hiç gönüllü oldunuz mu? Bir beklenti içine
girmeden birine yardım ettiniz mi?
— Şey… Aslında ben oldum galiba ama emin değilim, dedi Ekin. Annem işi varsa, küçük kardeşimi
bana bırakıyor oyalamam için. Onu çok sevdiğimden gönüllü olarak bakıyorum.
— Arkadaşınız güzel bir konuya değindi. Gönüllü
olduğunuzda amaç, o güne kadar hiç görmediğiniz,
tanımadığınız, akrabalık bağınızın olmadığı insanlara yardım edebilmek. Diğerleri için zaten bir sorumluluk taşıyoruz ama yakınımız değilse çoğu zaman
sorumluluk da duymuyoruz.
— Hiç kimsenin bu işler için zamanı olmaz, dedi
Ceyhan. Biz öğrenciyiz, okul zamanı bir yere gidemeyiz ki.
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— Öyle düşünmeyin. İlginiz varsa, şimdiden
okulunuzun Kızılay koluna katılabilirsiniz. İleride,
gençlik kamplarına katılan çocuklara eğitmenlik yapabilirsiniz mesela.
Suna Hanım birden elini şak diye alnına vurdu,
— AAAA… Bizim okulun Kızılay kulübü var ya…
Nerede üyeleri, göreyim bakayım.
Salondan beş-altı çocuk el kaldırdı. Suna Hanım
tek tek isimlerini sayıp,
— En yakın Kızılay şubesini ziyaret edip bize bu
konuda bilgi veriyorsunuz, dedi.
Aslı söz istedi,
— Babam da bir Kızılay gönüllüsü. Çok yoğun çalıştığı için yardım projelerine gidemiyor ama her yıl
kan bağışı yapıyor ve evimize Kızılay’ın mineralli sularından alıyoruz.
— Ne güzel, dedi Afet Hanım. Kan bağışı çok
önemli. “Kan bağışı hayat kurtarır” diye bir sloganımız var.
Afet Teyzenin sözlerinin ardından Suna Hanım
salona döndü,
— Bakıyorum yarışmayı unutturdu size Afet Teyzeniz…
“Hayır” sesleri yükseldi salondan. Yasemin Öğretmen elinde sonuç kâğıdı ile koşarak geldi. Yarışmayı kazanan öğrenciyi açıklandı. İkinci sınıflardan
Bade’nin tanımı diğerlerini geride bırakmıştı. Tekrar
okundu,
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“Pazarları, karşı dairede yaşayan komşumuz Neriman Teyzenin alışveriş günüdür. Onunla birlikte
markete gidiyor, aldıklarını eve getirmesine yardım
ediyorum. Kimse bana bunu yapmamı söylemedi.
Herhangi bir para, ödül ya da şeker de beklemiyorum çünkü buna gerek yok. Yaptığım iş beni mutlu
ediyor, Neriman Teyzenin de yüzü gülüyor. Annem
‘bu işe kendiliğinden gönüllü olman ne güzel’ diyor.”
Salonda “gönülden” bir alkış koptu, hem Bade
hem de Afet Teyzeye.
Bade’nin hediyesi, soğuk kış günlerinde boynunu
ısıtacak rengârenk bir kaşkoldü.
— E hadi ama Afet Hanımın dili damağı kurudu
burada… Nerede bizim içeceklerimiz, dedi Suna Hanım sabırsızca. Bir alkış da onlar için, haydi!
Ardından Kızılay’ın karpuz ve elma aromalı mineralli meyve suları gönülleri serinletti.
Gönüllü Hizmet: Kızılay, hizmetlerinde çıkar gözetmeyen, kendini yardım etmeye adamış gönüllü bir
yardım kurumudur.
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una Hanım, oyuna devam etmek istiyordu.
Aklında uçuşan fikirleri toplayıp yazmaya çalıştığı
sırada, okulun beden eğitimi öğretmeni Erdal Bey
heyecanla odasına girdi. Aynı zamanda okul futbol
takımının antrenörüydü.
— Hocam günaydın. Altınyaka İlkokuluyla bir
dostluk maçı planlıyorum, ne dersiniz?
Altınyaka İlkokulu, semtteki diğer iki ilkokuldan
biriydi.
— Aa… Pek iyi fikir Erdalcığım. Yalnız, biliyorsun
o okul çok başarılıdır futbolda. Çok da hırslıdır. Zor
maç olacak, bizimkiler ne durumda?
— Siz hiç merak etmeyin hocam, sıkı çalıştılar bu
dönem. En azından beraberlik alırız diyorum ben.
— İyi ya, görelim bakalım, dedi Suna Hanım.
Futbola olan yakın ilgisi çevresindekileri şaşırtırdı hep. Kuralları bilir, dünya kupası maçlarını hiç
kaçırmaz, lig maçlarını da fırsat buldukça izlemeyi
severdi. Hele de okullar arası karşılaşmalara bayılırdı. Tüm öğrencilerin arasında olup o coşkuyu paylaşmak dünya kupasından daha heyecanlıydı.
Sonraki hafta okulda en çok konuşulan konu bu
oldu. Takım oyuncuları neredeyse her gün antrenmana kalıyorlardı ve heyecan kadar stres de artmaya başlamıştı.
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Derken maç günü gelip çatıverdi. Okul saati bitiminde, yakındaki bir sosyal tesisin halı sahasında
yapılacaktı maç. Öğrencilerin çoğu, günler öncesinden evden izin almışlardı. Aycan’la Aykız da öyle.
Son saat geçmek bilmedi, zil çalar çalmaz öğrenciler fırladı sınıflardan. Maçın yapılacağı yere iki okul
otobüsüyle ulaştılar. Ellerinde pankartlar, okul flaması ve oyuncuların isimlerinin yazılı olduğu büyük
afişlerle sahaya girdiler.
İki okul da çok iyi hazırlanmıştı. Taraftarlar da o
derece coşkuluydu, tezahüratlar havada uçuşuyordu. Oyun nihayet hakemin düdüğüyle başladı ve ilk
gol, üçüncü dakikada Aycanların okulundan geldi.
Takım kaptanı Emre’ydi golü atan. Yumruğunu havada sallayıp arkadaşlarını selamladı, kucaklaştılar.
İki takım da sürekli atakta bulunuyordu ve oldukça iyi oynuyorlardı. Suna Hanım en önde dikkat
kesilmiş izliyor, oyuncularını destekliyordu. Onuncu dakikada diğer okuldan beraberlik golü geldi.
Çekişmeli geçen maçta, ilk yarı 3-3’lük beraberlikle
bitmişti.
İkinci yarının başlarında Okan’ın golüyle Suna
Hanım havalara sıçradı. Diğer takım da canını dişine takıyordu. Ancak maçın sonlarına yakın, beklenmedik bir olay yaşandı. Aycanların okulundan
Deniz’le diğer okuldan Sefa aynı topa yükselmek istemiş, çarpışmışlardı. Deniz’in burnu kanıyordu, bir
gözünü de eliyle kapatmıştı. Sefa da bacağını tutmuş yerde kıvranıyordu. Ardından iki takım arasın-
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da tartışma çıktı. Saha birden karıştı. İş büyüyüp
kavgaya dönüşünce hakemin müdahalesi geldi. Maç
durmuştu ama gerilim hızla büyüyordu. İki okulun
taraftarları arasında da tartışma çıkmıştı.
Diğer okulun müdürü koşarak sahaya indi. Yüzü
sinirden kıpkırmızıydı. Hakemi suçluyor, kendi öğrencisinin hiçbir hatasının olmadığını söylüyordu.
Gözler Suna Hanımdaydı. Tüm öğrencileri onun
da ağzından bir söz çıkmasını, öğrencisini savunmasını, onun arkasında durmasını bekliyordu.
— Haydi hocam, gördünüz işte, Sefa resmen tepesine bindi Deniz’in.
Suna Hanım, “bekleyin, durun bakalım” dedi ve
koşarak sahaya gitti. İki öğrenciyi de teselli etmeye
çalıştı, yatıştırdı. İlkyardımı yapan öğretmenden durumlarını dinledi. Deniz’in gözünün üstündeki yara
önemliydi. Sefa’nın da dizi şişmiş, ayakta zorlukla
duruyordu. Acilen iki öğrenciyi de okul aracıyla sağlık merkezine yolladı. Hakemden de maçı bitirmesini rica etti.
Diğer okulun öğrencileri durumu kabullenmiyor,
“maç bizim olacaktı, galibiyetimiz ilan edilsin” diye
bağırıyorlardı. Altınyaka okulunun yöneticisi de
kıpkırmızı bir yüzle Suna Hanımın karşısına dikildi,
— Yahu Suna Hanım, ne yaptın şimdi sen! Yedekler girecek ve oyun devam edecekti. Hükmen mağlupsunuz çünkü kural dışı hareket ediyorsunuz,
dedi.
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Sonra hakeme dönüp, kazananı ilan etmesini
söyledi.
Hakem bunu yapamayacağını, üstelik neler olduğunu yakından gördüğünü, Sefa’nın yaptığı hareketin faul olduğunu açıkladı. “Maç devam etseydi,
durum büyük olasılıkla aleyhinize olacaktı” dedi.
Müdür bunu kesinlikle kabul etmediğini, hakemin en kısa sürede bir gözlük edinmesini bağırarak
söyledi. Okullarının başarısının semtte hatta şehirde bilindiğini, bu yüzden karşı takımın kendilerine
düşmanlık beslediğini ve komplo düzenlediğini de
ekledi.
Ortalık iyice karışmıştı.
Çaresiz kalan hakem, maçın belirlenmeyen bir tarihe ertelendiğini ilan etti ve bitirme düdüğünü çaldı.
Suna Hanım, iki takımın oyuncularını da alıp bir
köşeye gitti. Onlarla uzun uzun konuştu ve teselli
etti. Birbirlerinin yüzüne bile bakmayan oyuncular
yumuşamış, gülüşmeye başlamışlardı. El sıkışıp,
sonraki maçta buluşmak üzere ayrıldılar.
Diğer okulun yöneticisi ve öğrencileri ise çoktan
sahayı terk etmişlerdi.
Deniz, iki gün sonra okula döndüğünde kahraman gibi karşılandı. Olay halen sıcaklığını koruyordu. Bazı öğrenciler Suna Hanımın pasif davrandığını,
bu yüzden maçın boş yere ertelendiğini söylüyordu.
Diğer okulun yöneticisini haklı bulanlar bile vardı.
— Suna Hoca resmen karşı tarafın ekmeğine yağ
sürdü, dedi Bora. Alacaktık işte maçı mis gibi. Şimdi iyice hırslanacak adamlar.
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Suna Hanım kulağına gelen bu yakınmaları dikkate alıyordu. Aklında yeni bir plan vardı şimdi…
Kendi kendine gülümsedi,
— Evet tabii ya… Tabii… Ben bunu daha önceden
nasıl düşünemedim? Yeni oyun hazır.
Öğrencilerden kendisini değerlendirmelerini isteyecekti: “Tek kelime ile Suna Öğretmenin davranışını tanımlayın.”
Tek bir kelime ile. Sizce nasıl davrandı? “İyi” veya
“kötü” cevap olarak kabul edilmeyecek.
Zarflar dağıtıldı.
Son saatte yine konferans salonunda toplanıldı.
Büyük sandık orta yere geldi ve öğrenciler tek tek
Suna Hanım için yazdıkları tanımı sandığa attılar.
Hakyemez, dürüst, pasif, korkak, eşitlikçi, futboldan anlamayan biri, güvenilir, merhametli, fazla
duygusal, tarafsız, tepkisiz ve bunlara benzeyen pek
çok tanım çıktı zarflardan. Tam iki yüz elli çocuk
fikrini belirtmişti. Maça gelmeyenler de anlatılanlara dayanarak tanımlama yapmışlardı.
Sonuç kısa sürede belli oldu. Öğrencilerin çoğunluğu Suna Öğretmenlerini “tarafsız” bulmuştu. İkinci sırada “güvenilir” vardı.
Suna Hanım kahkahalar atarak fırladı sahneye.
Üzerinde okul futbol takımının forması vardı.
— Tabii ki taraftarım, dedi gülerek. Okulumun
takımını tutuyorum. Ama dünkü durum farklıydı.
Sahadaki arkadaşlarınızın sağlığı, maçtan da şampiyonluktan da önemli benim için. Tatsız bir olay yaşandı ve iki çocuk da yaralandı. Böyle bir durumda,
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senin benim öğrencim kavgası olmaz. Karşı takımın
oyuncuları da benim çocuklarım. Hiçbirinize zarar
gelmesini istemem. Sanırım bu yüzden yıllardır meslektaşlarım ve öğrencilerimin güvenini kazanıyorum.
Dinledikçe öğrenciler çok sevdikleri Suna Hanıma
hak vermeye başladılar. Ancak, bazıları halen ikna
olmamıştı. Akşam evde olanları anlatan Aycan gibi,
— Adam resmen, göz göre göre faul yaptı ama bizim Suna Hoca maçı erteletti. Hakemin kararını bile
dinlemedi.
Evdekiler meraklanmıştı,
— Neden?
— Suna Hoca haklıydı, dedi Aykız. Deniz’le Sefa
yaralandı, ikisini de hastaneye götürdüler.
— Bravo Suna Hanıma, dedi Afet Teyze. Tarafsız
davranıp doğru olanı yapmış.
— Yapma teyze ya… Burada başka bir durum var,
dedi Aycan. Ne yani, suçlulara da mı yardım edeceksin? Saçma.
— Kim haklı kim haksız, kim doğru kim yanlış
arayışına girersek işin içinden çıkmak çok güç olur.
Burada zor durumda olan iki insan var karşımızda…
Rafet Bey, alnını kırıştırdı,
— Yahu Afet, geçen yıl şu Hopa’da yaşadığımız
afette böyle bir olay geçmişti, hatırlıyor musun? Maç
deyince aklıma geldi.
— Aaa! Evet evet, Hopa’daki dostluk maçını diyorsun; köyün kavgalı iki ailesi arasındaki… Nasıl
unuturum.
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— Ne yaptılar, dedi Hakan Bey. Tekme tokat saldırdılar mı birbirlerine?
— Yooo… Aksine oldukça centilmence oynadılar.
— E, nasıl oldu o iş?
— Bakın anlatayım, dedi Afet Hanım. Biliyorsunuz
o Karadeniz turunda başımıza gelenleri. Artvin’den
dönüşte Hopa’da sel baskını ve heyelan yaşandı. Ne
korkunç manzaralardı. Tabii yüzlerce kişi mahsur,
bizim tur otobüsü de çamura gömülü vaziyette kaldı.
Biz de Hopa’ya yakın bir köyde afet çadırına yerleştirildik. Kızılay hemen mobil mutfaklarını kurup
yemek dağıtımı yaptı. Ayrıca battaniye vererek ısınmamızı sağladı.
Sözü Rafet Bey aldı,
— Uzatma Afet. Dur ben anlatayım. Şimdi efendim, meğer bulunduğumuz köyde birbiriyle düşman
iki aile varmış. Biri yirmi beş, diğeri otuz beş kişilik
iki aile. Ama öyle böyle değil, düşmanlık çok eski,
nereden, nasıl çıktığını onlar bile unutmuşlar. Yine
de bir ailenin ak dediğine diğeri kara diyor, inatlaşıp
duruyorlar.
— Ne komik, dedi Aykız kıkır kıkır gülerek.
— Komik momik ama gerçek, dedi Afet Teyze
Rafet Bey devam etti,
— Tam Kızılay mobil mutfak kurup yemek dağıtacak, biz onlarla aynı sıraya girmeyiz diye tutturdular. Köyün muhtarı gelip durumu anlattı, ayrı bir
çadır kurulmasını istedi ama bu mümkün değildi.
Kızılay görevlileri, biz bu düşmanlığa taraf olamayız,
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böyle bir talebi de kabul edemeyiz dediler. Sonunda
efendim, iki tarafın aileleri de gelip aynı çadıra girdiler. Aynı kuyruğa eklenip yemek aldılar. Aynı sofraya oturdular. Çocuklar çadırın orta yerinde birlikte
oynadılar. Aynı semaverden çay içildi, yemekler yendi… Bu iki günün sonunda ne oldu bilin bakalım?
— Dostluk maçııııı, diye bağırdı bütün aile.
Uyuklayan Mestan bile yerinden sıçradı,
— Meaooooovvv!
Gülüşmeler arasında Hakan Bey mutfağa yöneldi,
— Haydi bakalım, bu kadar ders yeter. Şimdi tarafsızca bir değerlendirme yapıyorsunuz. Kim daha
iyi patlatıyor şu mısırı? Teyzeniz mi, ben mi?
Tarafsızlık: Halkın güvenini sağlamak amacıyla
düşmanlıklara taraf olmaz ve siyasal, ırksal, dinsel
nitelikteki tartışmalara girmez.
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eçtiğimiz haftalarda, Günışığı İlkokulunda
öğrenci başkanlığı için seçim yapıldı. Temsilci ya da
diğer adıyla başkan olan öğrenci, okul yönetimi ile
öğrenciler arasında köprü görevini üstlenecek, öğrencilerin istek ve şikâyetlerini dinleyip yönetimdeki öğretmenlere iletecekti. Bu nedenle temsilcinin
okulda sevilen, güvenilen, dürüst biri olması gerekiyordu. Ayrıca sorumluluktan kaçmayacak, çalışkan biri olması da önemliydi. Seçilmek hiç de kolay
değildi.
Bu önemli görev için beş kişi aday olmuştu ve biri
de Aycan’dı. Bir aydır adaylar kendilerini tanıtmaya
çalışıyorlar, seçilebilmek için diğer adaylardan farklı
projeler hazırlayıp sunuyorlardı.
Aycan adaylık konuşmasını kendisi hazırlamış,
evdekilere de okumuştu,
“Değerli arkadaşlarım,
Bildiğiniz gibi, gelecek hafta okulumuzda bir başkanlık seçimi yapılacak. Sizleri temsil etmekten
onur duyacağımı belirtmeliyim. Günde sekiz saatimizi geçirdiğimiz bu okulu herkes için daha çekici,
cazip hale getirmek için uğraşacağım. Sıkıntılarınızı
teneffüs ve öğle aralarında gelip benimle paylaşabi-
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lirsiniz. Okul yönetimini sosyal aktiviteler ve geziler
konusunda daha aktif olabilmemiz için zorlayacağım. Ayrıca masa tenisi ve satranç kulübünün de
acilen açılması konusunda uğraşacağım. Yemek ve
temizlikle ilgili şikâyetlerinizin de dikkate alınmasını sağlayacağım.
Hepinize teşekkür ederim.”
Öğrenciler Aycan’ı yıllardır tanıyıp seviyorlardı.
Cesareti, dürüstlüğü, haklının yanında oluşuyla biliniyordu. Seçimi kazanması pek de zor olmadı.
Aycan bu sevinçli haberi aldığı günden beri çevresine karşı daha duyarlı hale gelmiş, özellikle küçük
sınıfların ihtiyaçlarını, isteklerini gözetir olmuştu.
Aralık ayının başlarında, oldukça soğuk ve yağmurlu bir sabahtı. İlk ders öncesi yağmur iyice hızını artırmıştı. Servis arabaları zorlukla okul bahçesine girebiliyorlardı. Art arda çakan şimşekler
gökyüzünü neredeyse aydınlatıyordu. Kapıdaki nöbetçi öğretmenler, çocukların bir an önce sınıflarına
girebilmeleri için canla başla uğraşıyordu.
İşte tam bu sırada ikinci sınıflardan Eren ve Buse,
koşarak Aycan’ın yanına geldiler. İkisinin de saçlarından sular damlıyordu. Eren, Aycan’ı elinden çekiştirerek,
— Ağabey lütfen gel, sana bir şey göstereceğim,
dedi.

50

Aycan, “şimdi olmaz, hemen içeri girin” dediyse
de ikna edemedi. İki çocuk, çok önemli olduğunu
söyleyerek Aycan’ı okulun arka bahçesine götürdüler. Bahçe duvarının dibinde soğuk ve yağmurdan
bitkin düşen üç yavru köpek birbirine sokulmuş yatıyordu.
— Aycan Ağabey, lütfen onlara bir yer bulalım.
Okul zili çalmış, ders başlamak üzereydi. Aycan’ın
bir an önce karar vermesi gerekiyordu.
Önerilerini kabul etti ve çocuklarla birlikte yavru köpekleri alıp spor salonunun yanındaki barakaya taşıdılar. Barakanın anahtarı öğrencilerden
sadece Aycan’da vardı ve içerideki malzemelerle
ilgili sorumluluk da ondaydı. Aycan kısa bir tereddütten sonra barakayı açtı, bulduğu boş bir kolinin içerisine birkaç parça örtü yerleştirdi. Eren
ve Buse, kucaklarındaki yavruları dikkatle kutuya
koydular. Biri kantinden yiyecek getirmeye gitti,
diğeri de onları ısıtacak birkaç kaban ve kaşkol
bulmaya.
Eren kantinden aldığı sosisli sandviçi biraz suyla
ıslatıp yumuşattı ve küçük parçalara böldü. Sandviçleri anında yalayıp yuttular. Buse de boş olan
resim dersliğinden bulduğu kalın masa örtüleriyle
geldi.
Yavrular karınlarını doyurup uykuya daldıklarında, teneffüs zili çalmak üzereydi.
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— Eyvah, ders bitti, dedi Aycan saatini kontrol
edip. Öğretmenlere durumu açıklaması zordu. Hatta velilere devamsızlık haberi gitmiş olmalıydı.
Eren ve Buse, durumu açıklaması konusunda
Aycan’a güveniyorlardı. “Merak etmeyin, ben hallederim” dedi Aycan ama beklediği gibi olmadı. Bir
saat sonra, müdür yardımcısı Hasan Beyin odasındaydı. Hasan Bey oldukça tepkiliydi yaşananlara,
— Önce gelip bize haber vermeliydin Aycan. Tek
başına böyle bir karar alamazsın, başkan olsan bile.
Çocukların aileleri çok meraklandı, bize olan güvenlerini sarsacak bir durum yaşadılar. Tabii bizim de
sana olan güvenimizi… Üstelik çok önemli bir konu
daha var. Sana emanet ettiğimiz okul demirbaşına
da zarar verdin.
— Nasıl, diye sordu Aycan şaşırarak.
— Okulun kuralları var. Burası resmi bir kurum,
dışarıda gördüğün market ya da eğlence merkezlerine
benzemez. Yaptığımız her harekette bir üst otoriteye
karşı sorumluyuz. Baraka anahtarı bizler dışında bir
tek sende var. Kullanımı için bir öğretmenin onayına
ihtiyacın vardı, biliyorsun. Orayı açıp içindeki okul
malzemelerini kullanmışsın. Köpekler iki mata zarar
vermişler, birkaç topu da ısırıp parçalamışlar.
Aycan derin bir iç çekti,
— Okulun kuralları olduğunu biliyorum hocam
ama bu durum farklı, siz de biliyorsunuz, dışarıdaki
yağmur çok şiddetliydi. Acilen karar vermem gerekiyordu.
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— Savunmanı hazırla. Başkanlık görevin sona erebilir, dedi Hasan Bey ve sınıfa dönebileceğini ekledi.
Aycan böyle bir tepki beklemiyordu. Okul yönetimi
güç durumda kalmıştı kalmasına ama o kararı vermeseydi, yavru köpekler de hayatta olmayacaklardı.
Olay kısa zamanda okulda duyuldu. Suna Hanım, bu konuyla ilgili acil bir toplantı yaptı. Ertesi gün, tüm öğrencilerin son saatte konferans salonunda toplanmalarına karar verildi. Suna Hanım
uzun uzun düşünmüş ve bu tatsız durumdan çıkacak yeni hayat dersinin planını yapmıştı.
Tüm ilkokul öğrencileri salondaydı. Suna Hanım
kısaca olayı anlatıp, sözü Aycan’a verdi. Aycan’ın
savunması kısa ve netti,
— Arkadaşlar, olayı tekrar anlatmak istemiyorum,
hepiniz öğrendiniz. Okul yönetimi, barakayı kullandığım ve demirbaşlara elimde olmadan zarar verdiğim için başkanlıktan alınmamı istiyor. Buna siz
karar vereceksiniz. Tek söyleyeceğim, dünkü hava
koşullarında çabuk karar vermem hayati önem taşıyordu. Başına buyruk davrandığımı düşünmüyorum. Teşekkürler.
Suna Hanım da teşekkür edip mikrofonu aldı,
— Başkanın savunmasını dinlediniz, dedi.
Biraz ciddi ve endişeli görünüyordu.
— Şimdi sizlerden isteğim, bu olay hakkında görüşünüzü yazmanız. Birkaç cümleyle. Unutmayın,
görüşleriniz kararımızı etkileyecek.
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Öğrenciler aralarında tartıştılar.
Aycan’ın önce yönetimden izin alması gerekmez
miydi?
Okul, Eren ve Buse’nin ailelerine karşı zor durumda kalmıştı…
Aycan dik kafalı mı, kural tanımaz mı, yoksa bağımsız mıydı?
Aycan başkanlık görevinden alınmalı mıydı?
Kısa sürede kâğıtlar toplandı ve bir değerlendirme yapıldı. Çıkan sonuç özetle şöyleydi: Aycan iyi
bir başkandı. Yönetimden bağımsız bir karar almıştı. Çünkü durum ciddi ve acildi. Başkanlar bu gibi
durumlarda çabuk hareket etmeliydi.
Çıkan karar Suna Hanımı rahatlatmış görünüyordu. Tekrar söz alıp duruma son noktayı koydu,
— Başkana okulla ilgili sorumluluklar vermemizin
sebebi, gerektiği zaman, gerektiği yerde bu sorumluluğu iki taraf adına da taşıyabileceğine inanmamız.
Kimi zaman okul yönetimi, öğrencilerin aleyhine bir
uygulama da başlatabilir. O zaman öğrencilerin ilk
gidecekleri kişi yine kendi temsilcileridir. Oylarınız
ve güveniniz de bunu gösterdi. Okul temsilcisi olarak Aycan’ın, dünkü olayda kendi iradesiyle karar
vermesi yanlış bir hareket değil.
Tüm bu sözler ve aldığı destek, Aycan’a o gün yaşadığı stres ve telaşı unutturmuştu.
İki kardeş serviste bu konudan bahsetmediler
ama eve oldukça neşeli döndüler. Tam bahçe kapısından girecekken, elinde büyük bir paket taşıyan
teyzelerine rastladılar.
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— Oooo, nereye böyle Afetcan, dedi teyzesiyle şakalaşmayı seven Aycan.
— Bizim Elif’e kadar gidip geleceğim. Kızılay’da
çalışan arkadaşım, hatırladınız mı?
— Aaa, şu Dost’un annesi olan değil mi, dedi Aykız gözleri parlayarak.
Dost, Elif Hanımın golden retriever cinsi köpeğinin adıydı. Aykız bir kez görmüş olmasına rağmen
unutmamıştı o sevimli, oyunbaz köpeği.
— Teyze, ben de seninle gelebilir miyim, diye sordu Aykız.
— Eh, hadi takıl bakalım peşime, dedi Afet Hanım.
Yalnız baştan söyleyeyim, fazla kalamayacağız. Elif,
Sudan’daki görevden yeni döndü. Çok yorgun. Bugün
onun sevdiği böreklerden yapmıştım. Bırakıp döneriz.
— Bize de ayırdın değil mi böreklerden, dedi Aycan. Yoksa seni şuradan şuraya göndermem.
— Ayırdım merak etme, koca boğaz seni, dedi teyzesi. Acele et de Rafet sizinkileri de bitirmeden yetiş.
Aycan apartmana doğru koşarken, Aykız’la teyzesi de Elif Hanıma gitmek üzere yola koyuldular.
Elif Hanım onları bahçede karşıladı. İki arkadaş
sıkı sıkı sarıldılar, hasret giderdiler. Dost da kısa bir
süre hoplaya zıplaya çevrelerinde dolanıp selam verdikten sonra Aykız’la oyuna daldı.
Afet Hanım, arkadaşını dinlemek için sabırsızlanıyordu,
— Elifçiğim, telefonda sesin çok bitkin geliyordu,
merak ettim, bir göreyim istedim seni.

56

— Sorma Afetçiğim, gerçekten yorucuydu bu kez.
Birkaç gün evde dinlenince ancak kendime geldim.
Bir de Dost sağ olsun, oyalıyor beni, sıkıntılarımı
unutturuyor.
Dost, kendinden bahsedildiğini anlamış gibi, gelip Elif Hanımın uzattığı eli yaladı, öptü.
— Biliyor musunuz, dedi Aykız, dün sabah bizim
okulda köpek yavrularıyla ilgili bir olay yaşandı. Aycan az kalsın başkanlıktan oluyordu.
— Nasıl yani, dedi iki hanım da merakla.
Aykız olayı anlatınca güldü Elif Hanım,
— Aferin Aycan’a. Bazı durumlarda böyle sorumluluk almak gerekir, yoksa işler yürümez. Bizim de sık
sık başımıza gelir. Mesela bu ekip görevinde yaşadık.
Afet Hanımla birlikte Aykız da dikkat kesilmişti,
— Ne oldu Elif Teyze?
— Afrika’yı biliyorsunuz. Kuraklık, açlık, hastalık
yetmezmiş gibi insanlar bir de bölgede çıkan çatışmalarla mücadele ediyor. Kızılay olarak bölgeye belli aralıklarla yardım götürüyoruz. Bu kez çok daha
büyük çaptaydı yardım çalışması. Çatışma bölgesine çok yakındık. En önemlisi de sağlık yardımıydı.
— Seyyar hastane mi kuruldu, diye sordu Afet
Teyze.
— Evet, Sudan’da bir mülteci kampına yakındı
hastanemiz. Bir sabah, çatışmada yara almış bir
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genç getirildi, acil müdahale gerekiyordu. Bizim
doktorlar hastayla ilgilenirken, dışarıda yaşlı bir
adam bağırıp çağırmaya başladı. Uzun, beyaz sakallı, seksen yaşlarında, beyazlar giymiş, bölgenin ileri
gelenlerinden olduğunu tahmin ettiğimiz biriydi.
Tercüman aracılığı ile bir derdinin olduğunu anladık. Yaralı gencin tedavisinin yapılmamasını istiyordu. Bölgedeki çatışma halindeki gruplardan birinin lideri imiş. Hastayla düşmanlığı varmış. Tehdit
eder gibi konuşuyordu.
— Aaa, dedi Afet Hanım endişeyle, hastayı yalnız
bırakmadınız değil mi?
— Olur mu canım öyle şey! Böyle durumlarla ne
yazık ki çok sık karşılaşıyoruz, dedi Elif Hanım.
Aldık amcayı karşımıza, oturtup bir kahve ikram
ettik. Bizim Kızılay olarak bağımsız bir kuruluş olduğumuzu, herhangi bir gruba, fikre, görüşe hizmet etmediğimizi, ihtiyacı olan herkese yardım için
geldiğimizi söyledik. Ama yok, ne desek ikna olmuyordu.
Sonunda ekip başkanımız, Sudan Kızılayı ile olan
işbirliğimizi gösteren belgeyi getirdi. Sudan’daki
tüm hasta ve yaralılara ücretsiz bakılacağı yazılıydı.
Hiçbir grubun ya da silahlı örgütün lideri bize gelip
yapamazsınız diyemezdi.
Tüm bunların ardından adam ikna oldu da yakamızı bıraktı.
Aykız şaşkınlıkla dinlemişti hikâyeyi.
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— Size bile böyle davranıyorlarsa diyecek söz bulamıyorum, dedi Afet Hanım.
Bunu mutlaka Aycan’a anlatmalıyım, diye düşündü Aykız.
Hanımlar sohbete dalıp çayı unutmuşlardı.
Dost’un börek tepsisinin çevresinde dört döndüğünü fark edince hatırlarına geldi.
— Ah, lafa daldık börekler kaldı, dedi Elif Hanım.
İki arkadaşın sıcak sohbetlerine çay ve Afrika eşlik
etti. Elif Hanım pek çok ülkesini bildiği bu yaşlı kıtadan anıları paylaştı. Kâh güldüler kâh hüzünlendiler.
Bağımsızlık: Kızılay, bağımsız bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasaları ve uluslararası ilgili yasalara uyarak yardım faaliyetlerinde devlet kurumlarının yardımcısıdır. Uluslararası Kızılay-Kızılhaç
Hareketi Temel İlkelerine göre kendi kendini yönetme
özgürlüğü vardır.
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Bölüm 5

Mektub uz Var
un
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S

una Hanım o sabah tüm sınıfları dolaşıp birer paket bıraktı. Öğrenciler meraklı gözlerle onu izliyorlardı. Sürprizleri onları hem şaşırtıyor hem de
dersleri daha kolay anlaşılır hale getiriyordu.
— Arkadaşlar, dedi Suna Hanım, bu pakette ilginizi
çekeceğini düşündüğüm bazı mektuplar var. Aslında bizlere yazılmamış ama okunmalarında bir sakınca yok. Hepsini okuduktan sonra mektupların
asıl sahibinin kim olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Umarım anlaşılmıştır. Herkese kolay gelsin.
Suna Hanım sınıftan çıkar çıkmaz ortalık karıştı,
— Ne, mektup mu? Kimden?
— Bu devirde mektup mu kaldı, elektronik posta
denen bir şey var.
— Bize göndermedilerse niye okuyoruz?
Öğretmen sessizliği sağlamak için bir süre bekledi.
— Çocuklar, sakin olmazsanız bu paketi açmayacağım. Ben de bilmiyorum neler olduğunu, birlikte
göreceğiz.
Herkes okumak için gönüllüydü.
— Öğretmenim, ilkini ben okuyabilir miyim, dedi
Aykız sabırsızlıkla.
Saadet Hanım gülümseyerek paketi açtı. İçinden
yedi mektup çıktı.
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— Yedi mektubun her biri de yurdun farklı bölgelerinden geliyor. Her birini farklı arkadaşınız okusun. Kurayla belirleyelim. Ben de merak ettim, haydi başlayalım, dedi.
Mektupları okuyacak kişiler seçildikten sonra ilk
mektubu dinlemeye hazırlandılar. Mektup Kars’taki
bir hastaneden geliyordu. Mavi bir zarfın içindeydi,
düzgün bir el yazısı ile yazılmıştı. Yeşim okumaya
başladı,
Sevgili dost lar,
Minik bebeğimizi ilk kut layan siz oldunuz. Bu sabah sev-

gili oğlumuz Arda doğdu. Ayşe Hemşire kırmızı bir bohçayla
içeri girince çok şaşırdık. “Sizin için” dedi. Bohçadan bebek

için gerekli giysiler, mama ve bez paket leri, küçük oyuncaklar çıkmasın mı! Nasıl şaşırdık anlatamam. Üzerindeki kar t-

tan isminizi okudum. Yanımdaki annem ve ablam da dâhil,
hepimizin gözleri doldu. Biberonlar, minik tulumlar, kış için

hırkalar, pijamalar, mamalar… Bir bebek için ne gerekiyorsa
hepsi düşünülmüştü. İşten ayrıldığım için bu kış epey zorlu

geçecekti, hele de aramıza yeni katılan minikle. Bize moral

verdiniz. “Sevgi bohçanızı” hiç unutmayacağım. Yardımlarınız
için çok teşekkürler.
Emel

— Bu da ne böyle, dedi Mert.
Sınıfta bir uğultu başlamıştı. Herkes yazan kişinin kim olduğunu, kime teşekkür edildiğini merak
ediyordu.
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Saadet Öğretmen, oyunu anlamıştı.
— Merak etmeyin, dedi. Mektupları sırayla okuyalım, bitince kime yazıldığını anlayacaksınız. Haydi
devam edelim. Sırada Aykız var.
İkinci mektup Antalya’nın Kumluca ilçesinden geliyordu. Aykız, zarfı dikkatlice açıp mektubu çıkardı.
— Bir çocuk yazmış olmalı, dedi. Kâğıt da oldukça
lekeli, bazı yerler zor okunuyor.
— Olsun, sen bir dene bakalım, yardım ederim,
dedi Saadet Hanım.

Merhaba,
Geçen pazar gece yarısı çok büyük bir gürültüyle yatağımdan
sıçradım. Oturduğumuz evin çatısının bir kısmı tenekeyle kaplı olduğundan, dolu taneleri sanki küçük taş parçalarıymış gibi gürültü çıkarıyordu. Yağmur ve dolu üç saattir aralıksız devam ediyordu. Oturma
odasında babam, annem ve iki kardeşim telaşla sağa sola koşturuyor,
tavandan akanlar için yere kovalar yerleştiriyorlardı.
Beni görünce “hadi” dedi babam, “Öyle durma, sen de şu bezleri
al, kapı altlarına, pencere köşelerine sıkıştırıver.” Biz böyle uğraşırken,
mutfak kapısından içeriye su girmeye başlamıştı. Kovalarla boşaltmaya çalıştığımız su, beş dakikada yine bileklerimize geliyordu. Dışarıdan, komşulardan gelen seslerden onların da telaşla koşturduklarını
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anlıyorduk. Karşı evdeki Gülcanlar önemli eşyalarını alıp evlerinden
çıkmışlardı. Arabası olanlar birkaç parça eşya alıp uzaklaşmaya çalışıyorlardı. Bizse yağmurun çabucak durmasını diliyorduk.
Bir ara babam da evi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Islanmayan
hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Yangın çıkmasın diye elektrik bağlantısını
kesip biz de fırladık dışarı. Bahçe su içindeydi. Annem, ‘’seralar, onlara da bakmamız gerek’’ dedi ama bu mümkün değildi. Evimizin arkasındaki sebze yetiştirdiğimiz seralar su içindeydi. Tüm senenin emeği,
teri, çabası vardı o seralarda ve tabii bütün kışı geçireceğimiz para.
Hepsi iki saatin içinde neredeyse yok olmuştu.
Annem durmadan ağlıyordu. Babam toparlanmasını söylüyor, hemen güvenli bir yere geçmemiz gerektiğini tekrarlayıp duruyordu.
Sonrasında olanları hayal meyal hatırlıyorum. Şu anda mahallede
kurulan beyaz çadırların birinde oturmuş bu mektubu yazıyorum. Yemeklerimizi de burada karavana usulü, tüm kasaba birlikte yiyoruz.
Annem sürekli, ‘’iyi ki varlar, onlar olmasa ne yapardık’’ diyor.
Evlerimizde hasar tespit çalışmaları devam ediyor, neyse ki yağmur kesildi. Güneşi hiç bu kadar özlememiştim.
Bu zor günlerde yanımızda olan sizlere küçük bir teşekkür mektubu bu.
Sevgiler,
Okan
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Çocuklar sus pus olmuş, başları önlerinde sessizce duruyorlardı.
Sessizliği bozan Saadet Hanım oldu.
— Evet, üzüldünüz biliyorum ama doğal afetler
kimi zaman hayatı bu kadar derinden etkiliyor işte.
Maddi, manevi kayıplar büyük oluyor ve telafi edilmesi yıllar alıyor.
Gözler sıradaki mektuba çevrilmişti. Bu mektup
da yine bir çocuktan geliyordu. Rüzgâr okumaya
başladı,

Merhaba, adım Habib. Dokuz yaşındayım. Tam altı aydır çadırda yaşıyorum. İki ağabeyim, ablam ve annemle.
Babam ülkemizde kaldı. Ülkemiz… Artık öyle bir yer kaldı mı merak ediyorum. Şehrimi, sokağımı, arkadaşlarımı
özledim. Çok eskilerde kalmış gibiler. Oysa sadece iki yılda
olupbitti her şey.
Burası sizin ülkeniz. Bizim gibi olanlara misafir diyorlar. Misafirlik kısa süreliğine olunca çok güzel de böyle uzun
sürünce biraz zor. Evinizi, kendi eşyalarınızı arıyorsunuz.
Bizimle ilgilenen abla, mektup yazıp duygularımızdan bahsetmemizi istedi. Ne söylenebilir ki… Bir kâbusun içindeyiz
sanki. Tam bir yıldır doğup büyüdüğüm yerden ayrıyım ve
daha ne kadar böyle sürecek bilmiyorum. Ülkemizdeki sa-
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vaş devam ediyor. Oradaki okulumu, komşularımızı arkadaşlarımı hatırlıyorum ve artık hatırlamak çok üzdüğü için
unutmaya çalışıyorum.
Unutmama yardım eden bazı şeyler var. Kampta
bizler için hazırlanan dersler hoşuma gitmeye başladı.
Özellikle resim ve müzik. Ressam ablayla her gün düzenli
olarak çalışıyoruz ve yakında bir sergi açacağız. Ayrıca
flüt çalmayı öğreniyorum. Notaları çözmek, yeni bir dil
öğrenmek gibi eğlenceli.
Sonra drama ve pek sevmesem de jimnastik var.
Amuda kalkmayı ilk kez denedim ve biraz başım döndü.
Üçüncü denememde artık ayaklarımı desteksiz havada
tutabiliyordum.
Ülkenize ve bize bu desteği sağlayan sizlere teşekkür
ediyorum, tüm arkadaşlarım adına.
Habib

Çocuklardan yine çıt çıkmıyordu.
— Öğretmenim, ben buldum galiba mektupların
sahibini, dedi Ege.
‘’Ben de’’ sesleri yükseldi birkaç çocuktan daha.
Saadet Öğretmen bitene kadar beklemelerini istedi. Sıradaki mektup Akçakoca’dan geliyordu,
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Merhaba efendim,
Ah, hayatın insana neler getireceği, neleri götüreceği belli olmuyor!
Tam yetmiş beş yaşında yapayalnız kalıverdim bu koca dünyada. Bir kızım var ama o da Amerika’da yaşıyor, seneden seneye on güncük görüşebiliyoruz. Emekli maaşım ne kirama yetiyor ne düzenli kullandığım ilaçlara. Bizim Muazzez’in tavsiyesiyle bu huzurevine başvuru yaptım. Sırada
bekleyen çok ama şansını dene, demişti. Tam iki ay oldu buraya, odama
yerleşeli. Gerçekten adı gibi huzurlu bir yer. Yeniden doğmuş gibiyim.
Akranım pek çok arkadaşım oldu, onlarla deniz manzaralı bahçemizde sabah kahvemizi, çayımızı içiyoruz. Akşamları Akçakoca sahilinde yürüyüşe
çıkıyoruz. Doktorumuz, hemşiremiz hep yanımızda. Böyle kurumların hep
var olması, çoğalmasını diliyorum.
Saygılarımla,
Semiha
Bu mektup, anneannesi iki yıl önce huzurevine
yerleşen Simla’yı ağlattı. Hafta sonu ziyaretine gitme
kararı alıp gözyaşlarını silince, Saadet Hanım da diğer mektuba ve okuyucusuna döndü,
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— Haydi bakalım Bartu, sıra sende.

Merhaba,
Geçen yıl, sizin düzenlediğiniz bir simülasyon projesi gerçekleşti okulumuzda. Ben orta ikideydim.
Eskişehir’de oturuyorduk o zaman. Okulumuza gelen
ağabey, sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak bize
vücudumuzdaki damarların içinde neler olduğunu izletti. Kan bağışı yapıldıktan sonra vücutta gelişen değişimleri gösterdi. O güne dek, kan vermenin insan sağlığına böyle faydalı olacağı aklıma bile gelmezdi. Hatta
‘’kanımız bitecek ama’’ diye üzülürdüm.
Şimdi tüm yakınlarıma anlatıyorum, ben de on sekiz
yaşıma gelir gelmez gönüllü bağışçı olacağım.
Aydınlatıcı sunumunuz için teşekkürler,
Hakan
Sınıfta yine bir uğultu yükseldi. Sanal gerçeklik
gözlüğünü bilenler bu konuyla ilgili yorum yapıyorlardı,
— Vay canına!
— Damarların içinde mi dolaşıyormuşsun?
— Bu proje bize de uğrasın öğretmenim.
— İyi de kim yapıyor bunu?
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Saadet Hanım, tüm bu soruların cevabını vereceğini ama önce mektupların bitmesi gerektiğini söyledi.
Sıradaki zarf Erzurum’dan geliyordu,

Merhaba,
Bugün evimize gelen paket hepimizi şaşır tıp sevindirdi.
Üzerinde “Gönül Örgüsü: Her İlmek Bir Mutluluk Demek” yazıyordu. Bilirsiniz, Erzurum’un soğuğu meşhurdur. Ne kadar sıkı
giyinseniz de bazı günler sokağa çıkmak işkenceye döner. Annem, bu paketi açıp da içinden çıkanları gösterince babaannem
bile çocuklar gibi sevindi. El emeği ile örülmüş kazaklar, bereler,
kaşkol ve şallar, çoraplar… Hepsi de renkli, yumuşacık yünlerle
hazırlanmıştı. Babaannem hemen kaşkolünü boğazına sarıp, “oh,
sıcacık” dedi. Kendini daha iyi hissedince o da kampanyanıza
katılıp, ihtiyacı olan biri için battaniye örecekmiş.
Teşekkürler gönül örgüsü ekibi…
Melek

Zarftan bir de fotoğraf çıkmıştı. Melek Hanımın
ailesi, üstlerindeki yeni kazak, atkı ve berelerle güzel bir aile pozu vermişti.
Bu mektup, öğrencilerin yüzünü güldürmeye yetti. Yine uğultular yükseldi,
— Aaa, ne güzel bir projeymiş bu!
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— Ben de anneme söyleyeyim, bir günde bir atkı
bitiriyor, kesin o da katılır bu projeye.
— Ben de biliyorum örgü ama sadece düz örebiliyorum.
— Babaannem çorap bile örüyor.
Saadet Hanım elindeki son mektubu, öğrencisine
uzattı ve sınıfı uyardı,
— Çocuklar, son mektup kaldı. Sessiz olursanız
ders bitmeden onu da okuruz.

Merhaba,
Sizlere bu mektubu İstanbul Heybeliada’daki gençlik

kampından yazıyorum. On beş yaşındayım ve ilk kez

yaşadığım ilin dışına çıkıyorum. İstanbul, televizyonda
gördüğümden çok daha güzel ve büyükmüş.

İlk gün, bizi karşılayan ekip liderimle beraber,

Heybeliada’ya gitmek için vapura bindik. Deniz sanki
koca, uçsuz bucaksız mavi bir tarla. Kokusu ve dalgalar biraz başımı döndürdü ama çok sevdim. Simit leri
insanların elinden kapan büyük beyaz kuşları da ilk
kez gördüm. Başlarda biraz tedirgin olmuştum kamp

fikrinden. Tanımadığım insanlarla ben ne yapacağım
bir başıma diye. Ama öyle olmadı. Liderlerimiz ve ka-

tılan çocuklar, hepimiz kısa zamanda kaynaştık. Çam
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ormanlarının içindeki tesis, filmlerde gördüğümüz otel-

ler gibiydi. Yüzmeyi kısa sürede öğrendim. Her sabah
yaptığımız orman yürüyüşü, voleybol maçlarımız, halko-

yunları, el sanat ları, film gecelerimiz… Hele o son gece
kamp ateşinin başında söylediğimiz şarkılar anlatmakla bitmez. Yemekler şahaneydi bu arada. Oyundan ve

spordan kur t gibi acıkmış döndüğümüzde yemekhanede
ne varsa silip süpürüyorduk.

Bütün kamp liderlerime, ekipteki herkese çok teşek-

kür ederim.

Kardeşlerime, yakınlarıma anlatıyorum o rüyayı tek-

rar tekrar yaşamak için.
Sercan,
Malazgir t/Muş

— Eveeeet, dedi Saadet Hanım, çocukların kendi
aralarındaki konuşmalarını bölerek. Mektuplarımız
bitti. Şimdi söyleyin bakalım, kime yazılmış olabilir
sizce bu mektuplar?
Daha cümlesini bitirmeden sınıftan “Kızılaaay”
cevabı yükseldi.
Saadet Hanım gülümsedi,
— Aferin size. Şunu da söyleyeyim, bu mektuplar
yapılan işlerin sadece bir kısmını anlatıyor çocuklar.
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— Nasıl yani, tüm bu yardımları, kampanyaları,
projeleri tek bir yer mi yapıyor?
— Evet. Kızılay, ülkemizin en büyük sivil toplum
kuruluşu. 1868’den bu yana karşılık beklemeden
insanlığa yardım ediyor tüm personeli ve gönüllüleriyle. Sadece doğal afetlerde değil, mektuplarda
dinlediğiniz gibi, yaşamımızı devam ettirmek için
gereksinim duyduğumuz pek çok hayati ihtiyaç konusunda da yanımızda. Projeler üretiyor, gönüllüleri organize ediyor, bizlere eğitim verip farkındalık
kazanmamızı sağlıyor. Bağışçılar ve ihtiyaç sahipleri
arasında yüz yılı aşkın süredir köprü kuruyor.
Çocuklar çalan teneffüs ziline aldırmadılar. Şimdi
top onlardaydı. Saadet Hanım, Kızılay için ortaklaşa
bir proje üretmelerini istemişti.
Birlik: Türkiye’de “Türkiye Kızılay Derneği” adı altında tek bir dernek kurulabilir. Kızılay herkese açıktır ve çalışmaları tüm yurdu kapsar.
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Bölüm 6

Farklı D eğiliz
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ralık ayının ortasıydı. Kuruyan yapraklar
ağaçları bir bir terk etmiş, kış iyice kendini hissettirmişti. İlk teneffüste bahçeye çıkan öğrenciler,
kümeler halinde toplanmış, sohbet ediyorlardı. Her
sabah yapılan müzik yayını birden kesildi. Hoparlörden seslenen kişi Suna Hanımdı.
“Sevgili öğrencilerim,
Bu anonsu dikkatle dinleyip verilen talimatları
yerine getirmenizi istiyorum.
Aranızda sarı saçlı ve kahverengi gözlü olup boyu
da 1,30 cm’den fazla olanlar saat 14.00’te toplantı
salonuna gelsinler.
Siyah ya da koyu saçlı olup adları K, A ve B’yle başlayanlar saat 15.00’te toplantı salonunda olsunlar.
Gözlük takan uzun, kahverengi saçlı öğrencileri
de saat 16.00’da toplantı salonuna bekliyoruz.’’
Aynı anonsu iki kez tekrarladıktan sonra, “biraz
da merak edin canım” diye bitirdi Suna Hanım. Sesi
oldukça keyifli geliyordu.
Herkes birbirine dönmüş, “bu da neydi böyle”
diye soruyordu.
Suna Hanım, koşarak yanına gelen öğrencilerin
sorularını yanıtlamadı. “Söylediklerimi yapın” dedi
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sadece. Çayını yudumlarken, planladığı oyunun
ikinci kısmının hazırlıklarına başladı.
Toplantı salonuna ilk gelen gruba, soru sormalarına fırsat vermeden kâğıtlarını dağıttı. Yazılı olan
tekerlemeyi yarına dek ezberleyeceklerdi. Basit bir
dörtlükten ibaretti.
Çocuklar bir kâğıda bir Suna Hanıma bakıp gülüştüler,
— Bu da ne şimdi? Basit bir tekerleme için miydi
bütün bunlar?
— Hocam neler oluyor, bir açıklasanız, dedi Fatih.
Suna Hanım göz kırpıp, “yarına kadar sabredin ve
ezberlemeyi unutmayın” dedi.
İkinci gruba üç kıtalı bir şiir vermişti.
— Yarına kadar ezberlemeniz gerekli, unutmayın’’
diye ekledi.
— Hocam sınavımız var, iki gün izin verseniz, dedi
Alihan.
— Olmaz, yarın hepinize okutacağım. Şimdi diğer
grup gelecek, beni oyalamayın.
Çocuklar şaşkın ve memnuniyetsiz ayrıldılar.
Üçüncü gruba verilen şiir beş kıtalıydı ve onlardan da yarına dek ezberlemeleri isteniyordu.
—Yok artık, dedi Can. Hayatta olmaz. Beni unutun hocam.
— Beni de, dedi Sema. Hiç ezberim yoktur.
Suna Hanım oldukça ciddi görünüyordu.
— Ezberlenecek dedim, o kadar.
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Üç grup da sınıflarına, derse döndüler. Öğretmenlere de bir şey açıklanmadığından herkes olan
bitenin nereye varacağını merakla bekliyordu. Suna
Hanım ise odasında oturmuş, teneffüste yaşanacakları düşünerek gülümsüyordu.
Teneffüs ziliyle birlikte beklenen oldu. Suna Hanımın odasının önünde izdiham vardı. Öğrencileri
yatıştırmak zordu, hepsi içeri girmek istiyor, “bir
şey sorup çıkacağım” diyordu. Suna Hanım kapısını
açar açmaz on-on beş çocuk birden içeri doluştu.
— Uğultu halinde konuşmayın, diye uyardı onları. Evet Kaan, senden başlayalım, nedir derdin?
Üçüncü sınıflardan siyah saçlı Kaan isyan ediyordu,
— Öğretmenim, sırf adım K ile başlıyor, saçım
siyah diye ben neden üç kıtalık şiir ezberliyorum?
Lale’ye tekerleme vermişsiniz, haksızlık bu.
Beşinci sınıflardan Gülay da oldukça öfkeliydi,
— Gözlük takmak benim suçum değil, uzun saçı
ise seviyorum. Neden beş kıtalık şiir ezberliyor muşum?
Suna Hanım ciddiyetle devam etti,
— Sen söyle Arda.
— Ben ikinci gruptayım ve üç kıtalık şiir ezberlemek zorundayım. Emre sırf sarı saçlı olduğu için
kısa bir tekerleme ezberleyip kurtulacak. Haksızlık
yaptığınızın farkında mısınız? Sanırım kahverengi
saçlıları sevmiyorsunuz.
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Bir başkası şöyle dedi,
— Evet, ben de beş kıtalık şiiri sırf fiziksel özelliklerimden dolayı ezberlemek istemiyorum. Ne yazık
ki ayrımcılık yapıyorsunuz.
— Bravo, dedi Suna Hanım. Arkadaşınızın tanımlaması için bir alkış lütfen.
Çocuklar ellerini patlatırcasına alkışladılar.
Sonra Suna Hanım yine ciddileşti,
— Eee, peki ne var bunda isyan edecek? Bu durum yaşadığımız dünyada çok normal. Her gün
binlerce örneğini duyuyoruz. İnsanlar ten rengine,
cinsiyetine, adına sanına, konuştuğu dile, giydiği
giysilere, yaşadığı coğrafyaya, inançlarına ve buna
benzer pek çok kişisel özelliğe göre ayrılıyorlar. Yine
bu özellikleri yüzünden ödüllendiriliyor ya da diğerleri karşısında haksızlıklara uğruyor, cezalandırılıyorlar. Bugün sizin de başınıza geldi işte.
— Ama hocam…
— Hocam ne?
— Biz henüz çocuğuz.
— Ayrımcılık çocuk büyük dinlemiyor ki oğlum.
Yanılıyor muyum?
Bu kez kafası karışan çocuklardı. O isyankâr,
kızgın, öfkeli grup gitmiş, başları önünde düşünen,
sessiz çocuklara dönmüşlerdi.
— Eskiden daha da fenaydı işler, dedi Suna Hanım. Ten rengine, göz yapısına, kilosuna göre bile
ayrılıyordu insanlar.

83

— Parayı unuttunuz hocam, dedi Kutay.
— Ah, doğru! Günümüzdeki ayrımcılığın en yaygın olanı paralı ve parasız olmak. Dile getirmek bile
zor geliyor bana. Şimdi ikinci duyurumu yapıyorum
öyleyse, arkadaşlarınıza söyleyin. Son saatte herkes
toplantı salonunda olsun. Bazı videolar izleyeceğiz.
Çocuklar son saat tıka basa doldurdular toplantı
salonunu. Videolar her zaman ilginç oluyordu.
İzlemeye başlamadan önce, Suna Hanım öğrencilere kısa bir açıklama yaptı,
— Bugünkü oyunuma hepiniz katıldınız ve haklı
olarak bir kısmınız isyan etti. Şimdi, isyan edemeyip
içinde olduğu durumu çaresizce kabullenen insanların hikâyelerini dinleyelim, görelim. Bugünkü dersimiz, büyük bir insanlık ayıbını da ortaya çıkarıyor.
Derken ekranda bir belgesel başladı. Dünyanın pek
çok bölgesinden, özellikle yaşam koşullarının çok zor
olduğu coğrafyalardan insan hikâyeleri anlatılıyordu.
Afrika kıtasındaki Çad, Nijerya, Sudan gibi açlıkla
mücadele eden ülkelerin insanları, engelliler, kimsesiz
yaşlılar, Hindistan’da sel felaketine uğrayıp evlerinden
olanlar, iç savaş yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kalan dünyanın her yanından mülteciler, Meksika’daki depremde kasabaları yok olanlar…
Görüntüler bittiğinde herkes suspus olmuştu.
Bu haberlerdeki insanlara dikkat ettiniz mi, diyerek
sessizliği böldü Suna Hanım. Yüz ifadeleri nasıldı?
— Acı çekiyorlardı, üzgün, çaresiz.
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— Bezmiş, umutsuz.
— Peki, saç renklerine, göz şekillerine, boylarına,
konuştukları dile, mavi rengi sevip sevmediklerine
dikkat ettiniz mi, diye devam etti Suna Hanım.
— Hayır, diye bağrıştılar hep bir ağızdan.
— Önemli mi?
— Hayır.
— Doğru. Burada bir tek önemli nokta var, hepsinin yüzlerinden okunan acı ve sıkıntı ortak. Irkı,
dini, dilleri ne olursa olsun… Saçları, kaşları nasıl olursa olsun… Nerede yaşarlarsa yaşasınlar...
Unutmayın, felaketler, hastalıklar, kuraklık, açlık,
savaş ayrım yapmıyor. Öyleyse yardım ederken de
ayrım yapılmamalı. Yanılıyor muyum?
— Hayııır, diye bağrıştı öğretmen ve öğrenciler.
Bugünkü ders, Aycan’ı çok etkilemişti. Suna Hanımdan söz istedi ve öğrenci temsilcisi olarak, okulda Kızılay adına bir bağış kampanyası başlatma fikrinden bahsetti.
Tüm öğrenciler, bu fikri alkışlarla onayladılar. Ertesi gün, Kızılay kolundaki öğrenciler en yakındaki
Kızılay şubesiyle iletişime geçtiler.
Tüm okula bağışla ilgili bilgilendirici afişler asıldı.
Üç gün sonra Kızılay logolu bağış kumbarası okullarına gelmişti.
Bağış için bir rakam belirlenmedi. Öğrenciler,
harçlıklarından artırdıklarını atacaklardı. Ama ço-
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cukların daha iyi bir fikri vardı: İkinci ve üçüncü
sınıflar birleşip, evden getirdikleri limonata ve poğaçaları büyük sınıflara sattılar. Büyük sınıflar da küçükler için hazırladıkları maskeleri ve ikinci el çizgi
romanları sattılar.
Böylece bir hafta sonunda, neredeyse tamamen
dolu olan kumbara, okula gelen Kızılay yetkilisine
teslim edildi. Kızılay görevlisi Ahmet Bey, çocukların
çok önemli bir iş başardıklarını defalarca dile getirip
teşekkür etti. Ayrıca tüm öğrencilere hitaben yazılmış teşekkür mektubunu da Kızılay kolundaki öğrencilerle paylaştı.
Suna Hanım yaşanan gelişmelerden oldukça memnundu. Oyunlar meyvesini vermeye başladı diye düşünüyordu.
Ayrım Gözetmemek: Yardım ihtiyacını önceliğe ve
aciliyete göre belirler; yardım yaparken milliyet, ırk,
dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez.
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una Hanım, okulun yarıyıl tatiline gireceği
hafta öğrencilerine bir sürpriz hazırlamıştı. Üstelik bu son oyunla, Kızılay’ın benimsediği “7 Temel
İlke”yi de anlamış olacaklardı.
Aklındaki muhteşem bir fikirdi ama bu kez dışarıdan destek gerekiyordu. Aylar önce konserine gittiği
etnik müzik yapan grubu ne yapıp edip bulmalı ve
okula davet etmeliydi.
Biraz araştırmayla gruba ait birkaç iletişim bilgisi edindi. Uğraşları sonucu gruba bir davet mesajı
yolladı ve çok geçmeden de kabul ettiklerini bildiren
yanıtı aldı.
Çeşitli ülkelerden gelen müzisyenlerden oluşmuş bir gruptu bu. Hem kendi ülkelerinden hem
de dünyanın farklı coğrafyalarından seçtikleri yerel
şarkıları yorumlayıp seslendiriyorlardı. İspanyolca,
Bulgarca, Romence, Arapça, Fince, Slovakça, Afrika
yerlilerinden birkaç farklı dil ve daha pek çok dilde
şarkılar dinlemişti Suna Hanım. Öğretmen arkadaşlarına anlatırken yine o coşkuyu anımsayıp heyecanlandı,
— O gece sanki küçük bir dünya seyahatine
çıktım. Üç saat boyunca Afrika’dan Finlandiya’ya,
Avustralya’dan Portekiz’e dolaşıp durdum. Bazen
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dans gösterileri eşlik etti müziklerine, seyircileri de
davet ettiler aralarına. Çok etkileyiciydi, günlerce o
müzikleri mırıldanıp durdum.
Diğer öğretmenler de bu fikri sevmiş, heyecanlanmışlardı.
— Bizim çocuklar bayılacak bu etkinliğe, ne zaman düşünüyorsunuz hocam, dedi müzik öğretmeni Hayat Hanım.
— Pazartesi için uygunuz dediler. Hemen ses düzenini ayarlayalım, bir aksaklık çıkmasın.
— Kapanışı Aydın zeybeği ile yapacağız, karışmam,
dedi teknik işlerden sorumlu İsmail Öğretmen.
— Siz de oynarsanız neden olmasın hocam, dedi
Suna Hanım.
Şen kahkahalarla sınıflara dağıldı öğretmenler.
Konu müzik olunca, dert tasa unutulup gidiyordu.
Pazartesi günü beşinci saatte başlayacaktı konser ve okul bitimine kadar devam edecekti.
Kulaktan kulağa yayılan konser haberi okulda
âdeta bir bayram havası estirmişti. Beşinci saate
kadar zor sabreden öğrenciler, teneffüs ziliyle konferans salonunu doldurmuşlardı bile.
On kişilik müzik grubu güçlü alkışlarla sahneye
çıktı.
Açılış konuşmasını yapan genç ve güler yüzlü
hanım oldukça heyecanlı görünüyordu. “Herkese
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merhaba, hoş geldiniz” diye söze başladı. Üç yıldır
Türkiye’de yaşadığını, Türkiye’yi ve halkını çok sevdiğini söyledi. Aslen Sudan’da doğduğunu, küçük
yaşlarda göç ettiklerini, pek çok ülke gezen ailesinin
de müzisyen olduğunu, mücadeleyle geçen, zor fakat
renkli bir yaşam sürdüğünü anlattı. Tüm grup üyeleri aşağı yukarı benzer şeyler söylediler. Suriye ve Filistinli keman sanatçılarının tek isteği ülkelerine bir
an önce barış ve huzurun gelmesiydi. Bunu duyan
klavyeci Macar arkadaşları ikisine de sımsıkı sarıldı.
— Müzik, insanlara bazen acıyı, hüznü ve felaketi anlatır, bazen de yaşama sevincini ve neşeyi.
Evrenseldir, birleştirici ve bütünleştiricidir. Bugün
tüm bu insani duygular bize eşlik edecek; ağlamak,
gülmek, bağırmak, tempo tutmak serbest, dedi solist ve konsere başladılar.
İlk olarak, bir Portekiz halk müziği türü olan fado
eşliğinde İspanyol dansçıyı izlediler büyülenmiş gibi.
Bizim ağıtlara benzeyen, hüzünlü bir şarkıydı. Sonra Afrika yerlilerinin neşeli ezgileri doldurdu salonu.
Herkes tempo tutuyordu. Bir Brezilya’ya gittiler, bir
Suriye’ye. Urfa’nın dumanlı dağlarına selam yollayıp
Rumeli türküleri eşliğinde sahneye çıkıp oynadılar.
İki buçuk saat göz açıp kapayana dek geçti. Aydın
zeybeği ve Ankara seymen müzikleri ile kapanışı
yaptılar.
Tüm müzisyenler öğretmen ve öğrencilerle kucaklaştı, sarıldılar. Müziğin birleştirici gücü bir kez

93

94

daha milliyet, ırk, dil, din sorununu çözmüş, sınırları silmişti.
Ertesi gün tüm öğrencileri ilk saatte konferans
salonunda bekliyordu Suna Hanım,
— Arkadaşlar, sizlerle iki ay boyunca aslında
bir çalışma içerisindeydik. Kimi zaman kurgulanmış, kimi zaman da tesadüfen gelişen olaylarla,
hep adını duyduğumuz ama pek de yakından tanımadığımız Kızılay ve benimsediği “7 Temel İlke”yi
anlamaya çalıştık. Bu birlikteliğimizden memnun
kaldınız mı?
“Eveeeet” sesleri yükseldi öğrencilerden.
— Umarım kalıcı bir öğrenme yöntemi olmuştur.
Sırada son ilke var. Şimdiye dek Kızılay’ı, yurtta ve
dünyadaki çalışmalarını konuştuk. Kızılay’ın kimi
zaman birlikte çalıştığı, aynı ilkeleri paylaştığı yabancı ülkelerde bulunan yardım kuruluşları da var.
Bunlar kendilerini insanlığın iyiliğine adamış gönüllü kuruluşlar. Gelirlerini bağışlar yoluyla sağlıyorlar.
Dünyanın neresinde bir afet, yıkım, hastalık veya
yaşam koşullarını etkileyen bir felaket olsa, hiçbir
ayrım gözetmeksizin oraya koşup çözüm üretmeye
çalışıyorlar. Son ilkemizin adı da… Siz söyleyin bakalım, konsere gelen grup ne diyordu sık sık?
— Kardeşlik.
— Başka ne diyordu?
— Barış.
— Peki ya sonra?
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— Evrensel müzik.
— Evet, işte yakaladınız! Evrensellik. Ne kadar
önemli değil mi? Tüm bu ilkeler sadece birkaç ülke,
birkaç toplum için hayata geçmemeli, dünya üzerindeki tüm coğrafya ve halkları için uygulanmalı. Yani
evrensel olmalı. İnsanlar eşittir ve eşit haklara sahip
olmalıdır diyoruz. Gelin şimdi kısa bir dünya turuna
çıkalım. Bakalım nerelere ulaşmış Kızılay’ın ve aynı
ilkeleri benimsemiş kuruluşların yaptıkları…
İlk görüntüler Somali’dendi. Kuraklığa bağlı açlıkla mücadele için Ağustos 2011 tarihinden bu yana
çalışan, bölgeye hem deniz hem de hava yoluyla binlerce ton insani yardım malzemesi sevk eden Kızılay, Somali’de acil insani yardım dağıtımı, çadırkent
hizmetleri, belediyecilik hizmetleri (çöp toplama, yol
yapımı, atık suların ıslahı, yıkıntı ve moloz kaldırma), günlük sıcak yemek ve ekmek dağıtımı, sağlık
destek projeleri, yetimhane ve hastanelerin yenileme çalışmaları gibi birçok farklı ihtiyaca cevap verecek nitelikte proje ve faaliyetler yürütmüştü.
Çocuklar izledikleri insanlık dramından etkilenmişlerdi. İçlerinden Zeynep’in şikâyetinde sitem ve
soru işaretleri vardı,
— Çok yazık. Yemeklerin tüketilmeyip çöpe atıldığı evler var. Oysa dünyanın bu bölgesinde çocuklar
hep zayıf ve sağlıksız. Gıdaları, dünyanın her yanında eşit paylaşmak için bir yol olmalı.
— Keşke, dedi Suna Hanım içini çekerek.
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Görüntüler Dinda isimli bey ile devam ediyordu. Dinda, on bir çocuğunun ikisini 2013 yılında, Kuzeydoğu Nijerya’daki evlerinde uğradıkları saldırıda kaybetmiş, ailenin diğer üyeleriyse
kaçmayı başarmıştı. Eve dönmek mümkün olmadığı için başka bir yerde, yerinden edilmiş
insanlar olarak yeni bir hayat başlatmışlardı.
Dinda, altmış beş yaşındaki karısı ve hayatta kalan çocukları, o bölgedeki on binlerce savunmasız
insandan biriydi. Ailenin sıkıntıları henüz bitmemişti ancak şimdi Dinda’nın geçimini yeniden inşa
etmesine yardımcı olacak nakit yardım sayesinde
umutları vardı. Uluslararası yardım kuruluşları
bölgeye oldukça güç koşullar altında yardım ulaştırmaya çalışıyordu.
— Nijerya’da sürekli çatışmalar olduğunu duymuştum, dedi Kaan. Hatta yardım götürmeye çalışan kişiler de tehdit altındaymış.
Derken ekranda görülen bir yetkili, Endonezya’dan
görüntüler sunarak, 2004’te Hint Okyanusunda
meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunamiden bahsetti; orada yaşananları anlatıp ekledi,
— Banda Aceh’te görev yapan üç afet müdahale uzmanından oluşan Kızılay ekibi, acilen deprem
bölgesine gönderildi. Ekip bölgede ihtiyaç tespiti
yaptı, insani yardım çalışmalarına destek verdi. İnsani yardım malzemesi ihtiyacının karşılanabilmesi
için de yoğun çaba sarf etti ve bölgedeki gelişmeleri
yakından takip etti.
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Sırada çocukların daha yakından bildiği, gündemde olan bir konu vardı. Haberi sunan gazeteci,
önce Suriye’den, sonra Gaziantep’ten gelen görüntüler eşliğinde anlattı,
— Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin hayalleri ve
korkuları, savaşı hiç yaşamayanlarınkinden farklı.
En büyük korkuları, gökyüzünde bir uçak görmek.
Ebeveynlerin çocukları için en büyük isteği ise bir
daha asla bomba sesi duymak zorunda kalmamaları.
Shik Muhammed’in ailesi, Türkiye’ye sığınmak
zorunda kalan ailelerden biri. Gaziantep sınırındaki
iki odalı bir evde yaşıyorlar. “Bir uçak gördüğümde
beni korkutuyor çünkü bombalayacağını düşünüyorum” diyor on yaşındaki Hüseyin Shik Muhammed. “Kötü zamanların bittiğini biliyorum. Babam,
Türkiye’de insanların uçakları yalnızca iş veya tatil
yapmak için kullandığını söyledi.” Hüseyin’in sekiz
yaşında kız kardeşi Marwa ise araya girerek konuyu
şu şekilde değiştiriyor: “İşte şimdi yeni şeyler var.
Bu parlak kırmızı karta bak, annem bununla yiyecek, oyuncak ve elbise satın alıyor.”
Marwa’nın “parlak kırmızı kart” dediği, Kızılay tarafından sığınmacılara ve mültecilere verilen, önceden yüklenmiş bir nakit kart olan Kızılaykart’tır.
Son olarak bir Kızılay çalışanı ekrana geldi ve söz
aldı,
— Türkiye’nin taraf olmadığı savaşlardan kaynaklanan acıları dindirmek için de tüm varlığıyla
çalışan Kızılay, Birinci Körfez Savaşından etkilenen
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ve ülkemize sığınan on binlerce mülteciye hizmet
vermiş; Afganistan, Bosna Hersek, Irak ve Suriye’de
savaştan etkilenen insanlara yardım eli uzatmıştır. Aynı zamanda Somali, Filistin ve Suriye başta
olmak üzere çeşitli çatışmalarda zarar gören sivil
halka Türk halkının dost elini uzatmış, kurulduğu
günden bu yana doğal afetlerden etkilenen birçok
ülkede uluslararası yardım faaliyetlerine katılmıştır.
Dinledikleri ve izledikleri görüntüler, çocukları
şimdiye kadar karşılaşmadıkları bambaşka bir dünyaya ve sorunlarına götürmüştü.
Suna Hanım,
— Dünya ne kadar dertli değil mi, dedi içini çekerek.
İzledikleri filmin etkisiyle suspus olan çocuklar
birkaç dakika sonra peş peşe yorumlarını sıralamaya başladılar,
— Vay canına, dedi Aras, Kızılay’ın bu kadar çok
yere ulaştığını bilmiyordum. Kızılay denince, bir tek
üstünde kırmızı ay olan beyaz çadır gelirdi aklıma.
Pek çok öğrenci Aras’la aynı görüşteydi. Aycan
ve Aykız ise teyzeleri sayesinde bu konu hakkında
daha fazla bilgi sahibiydi elbette.
— Ben de sadece kan bağışını biliyordum, dedi
Sude.
— Ben yemek dağıttığını duymuştum ama başka
ülkelerden haberim yoktu, dedi Damla.
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Atlas gözleri parlayarak,
— Ben doktor olup dünyayı gezeceğim ve Kızılay
gibi gönüllü çalışacağım, diye bağırdı neşeyle.
— Ben de psikolog olup yalnız kalan çocuklarla ilgileneceğim, diye ekledi Öykü.
Suna Hanım, bir oyunla başlayan Kızılay’ı tanıma
ve anlama eğitiminin başarıyla sonuçlandığını görebiliyordu. Duydukları onu çok sevindirmişti. Tüm
öğrencilere katılımları, yorumları ve samimi yanıtları
için teşekkür etti.
— Hep birlikte Kızılay’ı biraz daha yakından tanıdığımıza göre… Şimdi azıcık da destek verelim, ne
dersiniz? İşte size bir soru: Yardımsever olmak neyle
başlar?
Çocuklar salona getirilen buz gibi, karpuz aromalı
mineralli suları kapışırken yanıtladılar,
— Bir şişe Kızılay mineralli suyu ile…
Evrensellik: Kızılay, aynı amaçla hizmet veren diğer
ulusal derneklerle aynı haklara sahiptir. Gerektiğinde
onlarla birlikte çalışan ve karşılıklı yardım faaliyetleri
yürüten evrensel bir kurumdur.
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Notlarım

Notlarım

Selam dost lar! Bu kitapta, Aycan ve Aykız’la birlikte size kıpır
kıpır hikâyeler anlatıyoruz. Doğancan ailesiyle ne maceralar yaşadık sormayın! Kiminde deprem çaldı kapımızı, kiminde çığ. Kimi

zaman sel korkusunu misafir ettik içimizde, kimi zaman kampta

biraz nefes aldık. Hep birlikte öğrendik, çözüm yolları ürettik.
Şimdi, anlattığımız bu hikâyelerin size yeni kapılar açmasını
umuyoruz. Keyifli okumalar.

