
Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettik-

leri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. 

Son zamanlarda o kadar sık olmasa da, evlenmeden önce sık sık birbirlerini 

çok sevdiklerine dair ne kadar da dil dökmüşlerdi. Ama şimdilerde, küçük bir 

söz, ufak bir hadise aralarında orta çaplı bir kavganın çıkmasına yetiyordu. Bir 

akşam oturup evliliklerini gözden geçirmeye karar verdiler. Her ikisi de, boşan-

mayı istememekle beraber, işlerin böyle gitmeyeceğinin farkındaydılar. Erkek, 

"Aklıma bir fikir geldi" dedi. "Bahçeye bir ağaç dikelim ve eğer bu ağaç üç ay 

içinde kurursa boşanalım. Kurumaz da büyürse bunu bir daha aklımızdan ge-

çirmeyelim". Bu ilginç fikir hanımının da hoşuna gitti. Ertesi gün gidip bir mey-

ve fidanı aldılar ve birlikte bahçeye diktiler. Aradan bir ay geçti. Bir gece bah-

çede karşılaştılar. Her ikisinin de elinde içi su dolu birer bidon vardı. 
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Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, sabaha karşı 

kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini görür.  

Biraz yaklaşınca, bu kişinin sahile vuran denizyıldızlarını, okyanusa 

atan genç bir adam olduğunu fark eder. Genç adama yaklaşır:  

— Neden denizyıldızlarını okyanusa atıyorsun?  

Genç adam yanıtlar: 

— Birazdan güneş yükselip, sular çekilecek.  

Onları suya atmazsam ölecekler. Yazar sorar: 

— Kilometrelerce sahil, binlerce denizyıldızı var. Ne fark eder ki?  

Genç adam eğilir, yerden bir denizyıldızı daha alır, okyanusa fırlatır.  

— Onun için fark etti ama… 
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Evimi misafirlerim gidince temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arka-

daşım var demektir… 

Faturalarımı zorlukla da olsa ödeyebiliyorsam, bir işim var demektir... 

Pantolonum biraz dar geliyorsa, aç kalmıyorum demektir... 

Gölgem beni izliyorsa, güneş ışığını görüyorum demektir... 

Park ettiğim yerden iş yerime kadar yolu uzun buluyorsam, iyi yürüyebiliyorum 

demektir... 

Metro beklerken yanımdaki adam anahtarlarıyla oynuyor ve bu sesten o rahat-

sız olmuyorsa, ben iyi duyuyorum demektir... 

Camları silmem, musluğu onarmam gerekiyorsa, bir evim var demektir... 

Doğalgaz faturam yüklü geliyorsa, ısınıyorum demektir... 

Ütülenecek ve yıkanacak çamaşırım çoksa, yığınla giyeceğim var demektir... 

Çalar saatimin sesiyle, sabahın köründe uyanıyorsam, yaşıyorum demektir... 

Akşamları kendimi yorgun hissedebiliyorsam ve bacaklarım ağrıyorsa, o gün 

ben üretici olmuşum demektir... 

Ev telefonum sürekli çalıyorsa, beni seven insanlar var demektir... 

Ve tüm bunların ayrımını yapabiliyorsam, ben MUTLUYUM demektir... 

 

 

 

 
 
 

 

NOT: Bu yazı muhtelif zamanlarda internet ortamında incelenip beğenilen  
içeriklerin arşivlenmesi neticesinde elde edilmiştir. Görsel tasarım ve düzenleme  

Süleyman Sami Kepenek İlkokulu tarafından yapılmıştır. Eğitim amacıyla hazırlanmıştır. 



Eğer bir gün,  

yüzünün renginden ötürü  

çıkarsan mahkemeye,  

'vallahi kalıtımdan oldu' diye  

korkma, ben sana tanıklık ederim.  

 

İnsanların,  

yüzlerinin ve gözlerinin rengi  

başka başka da olsa,  

gözyaşlarının rengi hep aynıdır.  

 

Ne bir kelimede anlaştılar,  

ne aynı avuçtan su paylaştılar.  

Yalnızca gözyaşında,  

bir de kahkahada buluştular.  

 

Yer tanık olsun, gök tanık olsun,  

Bütün doğmuşlarla ve doğacaklarla  

tanışmak mümkün.  

Akıllarda ve yüreklerde göz göze geldik bugün.  

Bin yıl önceden bana selam söylediler;  

Bin yıl önceki anneler, annemden az mı sevdiler? 

  

Üstün Dökmen 
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Ben,  

Seni ilk defa 

Okul duvarının dışından 

Okula gitmezken tanıdım.  

Kirli suratım, karışmış saçlarım 

Çapaklanmış gözlerimle 

Hep sana bakardım...  

 

Anasızlığımın özlemini 

Senin çocuklarla ilgilenmenle 

Kapardım...  

 

Okula başladığımda,  

Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde 

Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,  

Sıcacık bakışlarınla kurutur 

Bana bir kerecik dokunman için 

Her türlü yaramazlığı yapardım...  

 

Ben,  

Sevdalarımın en büyüğünü 

Sana bakarak yaşadım... 

Sevgili öğretmenim. 
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