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CEYTED: ÖRNEK BİR STK
Sivil toplum bilincimiz hızla gelişiyor. Bu ülkemizin, milletimizin ve
demokrasimizin yararınadır. İnsan odaklı çözümlerin yoludur. Duyarlı yurttaşlığın bir
gereğidir. Her alanda insan odaklı çabalara, çözüm üreten birlikteliklere paylaşımcı
olmaya empatik düşünmeye, pozitif katkılar sağlamaya, duyarlı yurttaşlık bilincine
ihtiyaç duymaktayız. Bu birlikte yaşamın ve bilinçli bir sivil toplum anlayışının da bir
icabıdır. Sivil toplumculuk çağımız demokrasilerinin "olmazsa olmaz" şartıdır.
Çağımızda hem demokrasinin, hem de insan ve toplum kalitesini yükseltmek için
sivil toplum bilincinin gelişmesine gerek duyulmaktadır. Değişik alanlarda ve değişik
amaçlar için gönüllü hizmeti esas alan STK'lar çok güzel aktiviteler ortaya
koymaktadır.
İlçemizde de çok sayıda STK' rı faaliyet göstermektedir CEYTED'de onlardan
birisi ve yaptıklarıyla örnek alınması gereken bir sivil toplum kuruluşu; amaçları güzel,
çalışmaları çok güzel. Hedef kitlesi, sosyal devlet anlayışıyla sahiplenilmesi ve maddimanevi destek olunması gereken insanlardan ve özelliklede öğrencilerden oluşuyor.
Ben de yedi yaşımda annemi kaybettim. Babasız ya da annesiz çocuk, hele de,
hem babasız hem annesiz olmak hüzünlü, üzüntülü ve daha sorunlu bir yaşam demek.
Sevgi, şefkat ve ilgi noksanlığı demek. Onun için bu insanlara ve özellikle bu
yavrularımıza insani ve vicdani bakımlardan sahiplik gerek. Görev toplumundur, yani
hepimizindir. Devletin yaptıklarına ilaveten toplumunda yapacağı çok şeyler vardır.
Bunun güzel bir örneği CEYTED'dir . CEYTED, Ceyhan'da bunu başarmıştır
İyi ki; tut elimi diyen insanların özellikle çocukların, kimsesizlerin kimsesi olan ve
onların elinden tutan, onlara destek olan, onların engellerini birer sıçrama tahtasına
dönüştüren Ceyted var.
Ceyhan için yatandan oturan iyi, oturandan yürüyen iyi, yürüyenden koşan daha
iyi anlayışıyla hizmet eden Ceyted, Ceyhan'ın onuru ve gururu olmuştur.
GÜRBÜZ KARAKUŞ
Ceyhan Kaymakamı

2010 yılının Mart ayı olsa gerek. Yani daha bir yıl önce. Ceyhan İlçemizin Kaymakamı Sayın Gürbüz KARAKUŞ'un makam
odasındayız. İçeri yaklaşık yedi sekiz hanım girdi. Hepsinin yüzünde bir inancın, bir vakurluğun ve ciddiyetin yansıması vardı.
Kaymakam Bey, hanımefendilere;
-Soracağınız suallerin muhatabı Müdür Bey'dir, diyerek konuyu bana yönlendirdi.
Hanımlar:
-Müdür bey, biz bir dernek kurmak istiyoruz. Ama kuracağımız derneğin tüzüğü, yapacağımız faaliyetlerle eşgüdümlü
olsun... Mesela tüzüğümüzün 2. maddesi olan amaç ve faaliyetlerini biz şu şekilde düşünüyoruz dediklerinde, bu bayanların
içeriye ilk girdiklerindeki "ciddiyeti" anlar gibi oldum.
TMK (Türk Medeni Kanunu) (1) ve Dernekler Kanunu (2) amir hükümlerini izah ettikten sonra, gördüm ki, bu topluluğun
daha ilk adımdaki hedefleri çok yüksekti.
Yanılmadığımı, aynı yılın kasım ayında, dernek merkezinde verdikleri sabah kahvaltısında müşahede ettim. İkram edilen
kahvaltılıklar, öyle yıldızları bol mekânlarda verilen kahvaltıları aratmıyor, ancak onlara hiç benzemiyordu. Kahvaltılıkları; daha
önce gördüğüm gruptan, biraz daha çoğalmış hanımefendilerin, kendi evlerinde ve bizzat elleri ile hazırladıklarını öğrendim.
Kahvaltıda; ilçenin atanmışlarına, seçilmişlerine ilaveten bankacı ve esnaf grubu ağırlıkta idi. Biraz sonra içeri dernek
yönetim kurulu başkanı Serpil Hanım girdi. Serpil Hanım'ın yanında iki çocuk vardı. Serpil Hanım bu iki çocuğu bizimle
tanıştırdıktan sonra, onları kahvaltı masasına davet etti.
Bu iki çocuk kahvaltılarını bizimle beraber yaparken; ben, tiyatroculuğun vermiş olduğu özellik olsa gerek, bu çocukların
rollerini izlemeye başladım. Çocukların, sofra adabını etrafındakilere bakarak geliştirdiklerini; biraz ürkek, biraz da çekingen
davrandıklarını, ancak her hallerinden mutlu olduklarını gözlemlemiştim. Ne de olsa Kaymakam Bey'le beraber kahvaltı
yapıyorlardı.
Ben, hala Serpil Hanım'ın, çocukların ellerinden tutarken; nasıl da "sımsıkı" tuttuğunu, o sıkı tutuşun onları nasıl da
cesaretlendirdiğini düşünürken Serpil Hanım da dedi ki:
-Efendim bu kahvaltıya hepiniz hoş geldiniz. Çocuklar sizler ayrıca hoş geldiniz. Çocuklar, ben ve burada bulunan tüm
bayanlar anneniz, bu beyler de amcalarınız.
Bunu söylerken "Rahat olun." der gibi idi. Gibisi fazla, aynen öyle diyordu. Kahvaltı bu duygu ve düşünce içerisinde devam
ederken, ben hep:
-"Ceyhan Tut Elimi Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği"nin, "Tut Elimi" ibaresine takılı kalmıştım. Aslında ellerin niçin
tutulduğunu veya ellerin niçin tutulması gerektiğini biliyordum. Biliyordum da; o an, o yerde ve o şekilde ellerin tutulduğunu
görmek beyninize "zınk" diye oturuyor ve sanki o "zınk" sesini duyar gibi oluyorsunuz. O an karar verdim. İlk fırsatta "Tut Elimi"
deyimini Türk Dil Kurumunun deyimler sözlüğünden açıp okuyacağım, dedim kendi kendime. Öyle de yaptım. Sizinle de
paylaşıyorum.
Tut elimi deyiminin; sorumlu tutmak, mesul olarak görmek anlamları ile algılanmasının gerektiğini ifade eden bir anlatım ile
karşılaştım.
Şimdi daha geniş söylüyorum. Bu derneğin kurucuları hanımefendiler, Ceyhan'a ait bir yerleşkede tüm Ceyhanlı
vatandaşların, derneğin tüzüğünün amaç kısmında izahı yapılan hususları ve bu hususlarla ilgili gayretlerinin amaca
ulaşılabilmesi için "elinden tutulması gereken" kim var ise -ki başta böylesi çocuklar olsa gerek- tüzel kişilik bazında sorumlu
saymayı, ilgilenen ve ilgi duyan her kim varsa, bu kişileri mesul olarak görmeyi, kendilerine görev kabul etmişler. Bu yük ağırdır,
ama o yüke bir el atmaya gör... Her kim o yüke bir el atmış ise, o ellerin mesuliyet yükünde hafiflediğini ve o eli atanlar ile o eli
tutanlar en iyi bilir. Bu bilmeyi şunun için söylüyorum. Elinden tutulması gereken bu çocuklarımıza Aksaray Valisi Sayın Orhan
ALİMOĞLU kitap hediye ediyor ise; aklın bilim eliyle tutulmasını hediye ediyor demektir.
Bu çocuklar Ankara Anıtkabir'de Atatürk'ün şahs-ı manevisini bizzat idrak etmişler ise; okudukları 4000'e yakın kitabın
altının bizzat okunduktan sonra çizildiğini görmüşler ise; Atatürk'ün yolunun en doğru tutulacak yol olduğunu biliyorlar
demektir.
Atatürk'ün, Ankara'ya geldiğinde Seğmenlerin karşıladığı Keklik Pınarı'nda; kekliklerin, keklik gibi kayarak Seğmenleştiğini
hayal edebilmesi, o çocukların gönüllerinin olumluya su gibi akması demektir. Hele hele Hacı Arif'te akşam yemeği, keklik gibi
keklik pınarından sulandıktan sonraki karınların tokluğunun vermiş olduğu olgunluk demektir.
Bu derneğimizin tüzüğünün tasdiki sırasında "Çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Çünkü o isimlerin manası, o çocukların
şahsiyetleri ile bütünleşir" mealindeki tavsiyenin bu dernek için ne kadar uygun düştüğünü, mühürleme aşamasında da iyiden
iyiye hissetmiştim. En az yedi gerçek kişinin bir araya gelmek suretiyle (3) kurulabilecek olan derneklerin Ceyhan'ımızda en
güzel örneği olan Ceyhan Tut Elimi, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kurucularını ve şu anki yönetim kurulu üyelerini
bir daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
1-4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (08.12.2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazete)
2-5253 sayılı Dernekler Kanunu (23.11.2004 tarih ve 25649 sayılı Resmi Gazete)
3-5253 sayılı Dernekler Kanunu (Madde-2/a fıkrası)

En uzun yolculuklar bile küçük bir adımla başlarmış... İşte bizim derneğimiz "Ceyhan Tut Elimi
Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği"nin Kurulma öyküsü de böyle başladı…
Eşimin memuriyeti dolayısıyla, büyük bir metropolden şirin bir ilçeye tayin olmuştuk. Beş
yılda kazandığım birçok dostlarımı, arkadaşlarımı en önemlisi de kendi ayakları üzerinde
durabilecek yaşta olmalarına rağmen hala benim yüreğimin parçası olan çocuklarımı orada
bırakmıştım.
Nihayet yıllardır özlemini çektiğim; kitap dolu bir ev, çiçek dolu bir bahçe ve sadece benim olan bir
zamana kavuşmuştum. Ama bu defa da bir şeyler yarım kalmıştı, bunu hissediyordum. Hafta
sonları evin bahçesinde rengârenk güllerin, portakal çiçeklerinden yayılan huzur verici kokuların
mest edici havası içinde bile eşimle yalnız kahvaltı yaparken bir şeylerin eksikliğini hissediyor ve
bir şeylerle tamamlamak istiyordum bu eksikliği. Yüreğimdeki en büyük boşluğun çocuklar
olduğunu hissediyordum. Bu her anne içinde öyle değimliydi.Yavrularından ayrı kalmak!!!
Eşimin her görev yerinde ilk iş olarak öksüz ve yetim çocukları tespit ettirmesi benim bu boşluğu
nasıl dolduracağım konusunda bir ışık oldu. İlk adım olarak, eşimin okullardaki tespit ettirdiği
öksüz ve yetim çocuklarla tanışmak amacıyla gruplar halinde bu çocukları hafta sonu kahvaltısına
davet ettik. Onlarda davetimizi kabul ederek kahvaltı soframızı şenlendirmişlerdi. Bahçemizdeki
rengârenk güllere renk, çiçeklere koku, bizlere de neşe kattılar. Kahvaltımızı yaparken eşim de
onların dertlerini dinledi ve not aldı. Bugüne kadar ağırladığım en önemli misafirlerimdi onlar. Her
biri ayrı bir cevher, her biri ayrı bir dünya idi. İçlerinden birinin;
"-Arkamızda devletin olduğunu hissetmek ne güzel bir duyguymuş!" dediği o gece
uyuyamamıştım. Bu duyguyu hissettirmemiz gereken kaç çocuk vardı acaba? Kimisi çekingen,
kimisi ataktı, kimisi ufacık, kimisi delikanlı olmuştu.
Evde ağırladığımız ikinci sınıf öğrencisi Mert Can'ın eşime;
"-Emmi bu ne ki ?" diye bir bibloyu sorması diğer çocuklarlarla beraber hepimizi güldürmüştü.
Onlarla olan bu gönül bağının kopmasını istemiyordum. Çocuklarla olan toplantılarımız ve
sohbetlerimiz devam etti. Yine bir sohbetimizde, Gaziantep'te çok güzel bir hayvanat bahçesi
olduğundan söz edilince, oraya da gidebileceğimizi söylemiştim. Evet, söz ağızdan çıkmıştı bir
defa, gideriz demiştim, ama nasıl gidecektik?
Kırk tane çocuk… Yol masraflarını hallettik diyelim, onların sorumluluğunu almak, bir yere
götürmek evde ağırlamakla aynı değildi. O tarihlerde ilçemizde çok güzel bir öğretmenevi
açılmıştı, ama ben çocuklarım olmadan oraya gitmek istemiyordum. Sadece ben değil, hangi
anne çocukları olmadan bir yere gitmek isterdi ki? Hele de bu kadar özel çocukları olan bir anne.
Eşim bu isteklerimi iki yolla gerçekleştirebileceğimi söyledi: Ya birkaç arkadaş bir araya
gelip bir komite kuracak, bu komite ile resmi olarak çocukları velilerinden izin almak suretiyle böyle
gezi ve yemeklere götürebilecektik ya da ikinci bir yol olarak daha zor olan dernek kurmak. Hemen
birkaç arkadaşımla görüşüp, kimlerin bu işte gönüllü olabileceği hakkında araştırma yapmaya
başlamıştım bile. Vakit kaybetmek istemiyordum. Bana iki isim tavsiye edilmişti. İşte bizim uzun
sürecek dernek yolculuğumuz bu iki arkadaşla başladı. Bu arada derneğin amacını duyan
yardımseverler heyecanla bize maddi- manevi destek olacaklarını söyleyince biz de gayrete
geldik. Tabi sabır ve büyük emek isteyen bu uzun yolculuk için iki kişi yeterli değildi. En az yirmi beş
kişi olmanız gerekiyordu. Ben derneğin üyesi olmadan, derneğe hem maddi hem de manevi
destek sağlamak üzere yanlarında bulunuyordum. Çünkü fikir benden çıkmıştı. Üye dahi olmadan

her konuda yardımcı olayım derken, arkadaşlarımın isteği üzerine başkanlık görevini kabul etmek
zorunda kalmıştım. Üye kayıtları, tüzük çalışmaları, dernek binası derken, hazırlıklar bitmiş
dernek resmen faaliyete geçmişti.
26.MART.2010 tarihinde derneğimiz kurulmuştu. Evet, yirmi beş kişilik bir otobüse
binmiştik, ama yolculuk hiç de kolay değildi. İlköğretim seviyesinde 1000'e yakın öksüz ve yetim
çocuk vardı. Ama okula gitmeyen 0 - 6 yaş grubu, lise mezunu, üniversitede okuyan ve engelli
çocuklarımızın da sayısı eklenince hizmet bekleyen 2000'e yakın çocuğumuz oluyordu.
Bizler, hem böylesi bir organizasyon için çok fazla bir şey bilmiyorduk hem de maddi olarak
desteğimiz yoktu. Bizde sadece iyi niyet, kararlılık ve çalışma azmi vardı. Tüm sahip olduklarımız
bu kadardı, ama bunlar da başlangıç için çok önemli adımlardı. İlk iş olarak fedakâr yirmi beş
arkadaşımızla, bu özel çocuklarımızın dilek ve temennilerini çevremize anlattık, derneğimiz
hakkında bilgi verdik. Bazen beklemediğimiz yardımlar, gayretli çalışmalarla karşılaşırken bazen
de bir duvara konuştuğumuzu zannettik. Yine de ümitsizliğe kapılmadık, asla da kapılmayacaktık.
Bu küçücük yüreklere su verirken yalnız değildik, bunu biliyorduk. Ceyhanlı bu çocuklarımızın
kırık kalplerini sarıp sarmalayacak engin gönüllü, fakat yüce insanların varlığı bizleri daha çok
çalışmaya sevk etti ve yaptığımız işin ne kadar doğru olduğu inancını arttırdı.
Derneğimizin henüz tüzüğünü yazarken bir yandan da çocuklarımıza hizmet etmeye başlamıştık
bile. Çünkü zamanı durdurmak mümkün değildi, ama onu en güzel şekilde değerlendirmek bizim
işimizdi. Bu konuda da yalnız değildik. Diğer derneklerle beraber ortak faaliyetler yaparak, onları
gezilere, yemeklere, sinemaya, tiyatroya götürdük.
Bu güzel olduğu kadar meşakkatliydi. Bazen yorulduğumuz, ümitsizliğe kapıldığımız bazen de
kırıldığımız, istemeden de olsa kırdığımız anlar oldu, ama her defasında biraz daha güçlenerek
çocuklarımızın bir problemini çözmek, bir organizasyonla onların yüzlerinde bir gülücük,
gözlerinde bir sevinç ışığı görmek bize bu mutsuz anların en büyük mutluluğu oldu. Biz o güç
sayesinde daha çok çalıştık, daha çok çocuğumuza ulaştık. Bir bebeğin yürümesi için en az on biron iki ay gerekli. Bizim derneğimiz de nihayet bir senesini doldurdu. Yeni yeni adım atmayı
öğrenmiştik, ama daha ilk adımla yirmi beş okulda, yedi yüz öğrenciye ulaştık.
* Öğrencilerimizin bir kısmıyla tarihi, turistik yerleri göstermek gönüllerince eğlenmelerini
sağlamak için il dışı gezilere gittik.
* Hiç sinemaya ve tiyatroya gitmemiş bu küçük yürekleri sanatla buluşturduk.
* Fidanlarımızın elinde onlarla beraber büyüyecek fidanlar diktik Ceyhan topraklarına onlar gibi
yeşeren.
* Kurslar açtık, (gitar, saz, edebiyat, matematik, SBS)
* Kurslar açarak ruhunu ve zekâsını doyururken bir yandan da en temel ihtiyacı olan
gıda yardımı yaparak bir kez daha yanlarında olduğumuzu gösterdik.
* Onlar hem bayramların hem de okulun en güzeli olsunlar diye, güzelliklerini aldığımız
Kıyafetlerle tamamladık.
* En güzel dileklerin dilendiği ve herhalde onlar için kabul olduğunu düşündükleri dileklerin
gerçekleşmesine vesile olmak için bazen dernekte, bazen lokantada, bazen de kendi okullarında
arkadaşlarıyla doğum günlerini kutladık.
* Onlar geleceğimizdi, yaptığımız kitap ve kırtasiye yardımlarıyla bu geleceğe bir ışık da biz
olduk.
* Onları her yerde mutlu görme, rahat ettirme arzumuz onları evlerinde istedikleri eşyalarla
buluşturdu.
* Onlara sağlık konularında yol gösterirken, devletin sağladığı sosyal yardımlardan da onları
haberdar ettik. Ve çalışmalarımızla bu yardımı onlara ulaştırdık.
Sadece onları maddi anlamda destekleyerek dertlerine derman olmadık onlarla bazen güldük,
bazen oynadık bazen de ağladık.
Yine de bizim çocuklarımız şanslıydı. Ya anneleri ya babaları, onlar da yoksa ağabeyleri, dayıları,
halaları onlara bakıyordu. Bizim onlara verdiğimiz sadece anlık mutluluklardı. Yoksa anne
babanın evlada verdiği SEVGİNİN MUTLULUĞUNU onlara başka ne verebilirdi ki. Bizler o
yürekler için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden beklediğimiz sadece sizin çocuklarınızı ne
sevindiriyorsa, bir tanesini de bizim çocuklarımızla paylaşmanız. İnanın sizler de o gün başka bir
huzurla uyuyacaksınız yataklarınızda.
Çocuklar anne babalarına, öksüz ve yetimler de topluma emanettir.
Dilerim bu kutsal emanete gereken özeni ve yardımı esirgemezsiniz.
CEYTED' in tek ve katıksız bir amacı var; Ceyhan'a ve Ceyhanlıya hizmet.

GÖNÜL KUMBARASI
Serap BAŞLI
Küçük yürekler için sizinde bir kumbaranız olsun...
Öksüz ve yetim çocuklar için açılmış bu kumbarada,
Para biriktirmek o kadar kolay ki;
Günde bir paket sigara az için mesela,
Markete gittiğinizde bir paket cips, kola, çekirdek, çikolata eksik alın,
Bir gün hamburger yemeyin mesela,
O çocukların bu lezzeti hiç tatmadıklarını düşünerek.
İhtiyacınız olduğu için değil, çok beğendiğiz için almak istediğiniz
Kazağı, hırkayı, çantayı, tişörtü almayın mesela,
Bırakın birinin rengi diğerinin rengi ile uymasın,
Herkes ne der diye düşünmeyin,
Siz o parayı nereye verdiğinizi biliyorsunuz ya o içinizi ısıtmaya yetsin.
Modası geçti diye giymek istemediğiniz çizmenizi, montunuzu,
Değiştirmek istiyorsunuz ya,
O çocukların her kış üşüdüklerini, ıslandıklarını düşünün mesela.
Siz bu yaşta kendinize bayramlık seçerken,
Bir yerlerde bayramlılığı olmadığı için ağlayan yetim, öksüz çocuklar
Olduğunu düşünün mesela.
Sadece bir iki dakikanızı ayırarak onlar için ne yapabilirim diye sorun
kendinize?
Ben onların yaşındayken anne ve babamı kaybetseydim ne hissederdim?
Ya da onları çocuğunuz yerine koyun.
Karşılıksız bir çocuğun gülümsemesi için bir iyilik yapın mesela,
Bunun huzuru kaplasın içinizi, kalbinizi yumuşatsın.
Hayatınızda ilk defa 'bana ne' ler ile vicdanınızı susturmayın,
İlk defa o kimsesiz yürekleri ilk gören siz olun.
Kumbaraya ilk gönlünüzden kopanı siz atın.
Bir çocuğun elinden de siz tutun,
Siz bırakmazsanız o çocuk hiç çekmez elini emin olun.

GAZİANTEP GEZİSİ
Berivan ADIGÜZEL
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde ülkenin birinde iyi
yürekli bir evli çift yaşarmış. O kadar iyi yüreklilermiş ki anne babası olmayan çocuklara
anne baba şefkati verirlermiş. Hep onları evine çağırır, onlarla sohbet eder ve onların
halini hatırını sorarlarmış. Bir ihtiyaçları olduğu zaman ihtiyaçlarını giderirlermiş. Yetim ve
öksüz çocukların her yeri görmelerini istiyor ve hep onları mutlu etmek için ellerinden
geleni yapıyorlarmış. Bir gün Gaziantep'e gezi düzenlemişler. Öksüz yetim çocukları da
alıp yola koyulmuşlar. Çocuklara 23 Nisan hediyesi vermişler. Çok güzel bir yolculuktan
sonra Gaziantep hayvanat bahçesine ulaşmışlar. Çocuklar bütün hayvanları mutluluk ve
ürkeklik içinde izlemişler. Antep Asina Lokantasında yemek yedikten sonra Mozaik
Müzesine gidince bir tablo
dikkatlerini çekmiş :"Eski
z a m a n l a r d a k i
hükümdarlardan biri bir
kadına âşık olup evlenmek
istemiş, ama kadın
istememiş. Ancak hükümdar o
kadar âşıkmış ki sırf o kadına
yakın olabilmek için boğa
kılığına girmiş. Boğayı gören
kadın çok sevinerek boğanın
üzerine binmiş boğa ise
kadınla beraber denize
atlamış." Bu hikâyeyi
şaşkınlıkla dinledikten sonra
Antep Kalesine gitmişler.
Oradaki heykellerin Antep'in
kurtuluşunda etkisi olan Kılıç
Ali Bey, Mustafa Ali Bey, Aslan Bey, Selahattin Ali Bey, Tüfekçi Yusuf, Şefik Özdemir,
Postacı Çocuk, Şehit Kamil, annesi Kahraman Gaziantepli, Kartal Bey, Şahin Bey gibi
kahramanlara ait olduğunu öğrenmişler. Dokurcum değirmenindeki şehit düşen 14 çocuk
öyle masum duruyormuş ki onların hikâyesini duyanlar derinden bir of çekiyorlar ve
onlarla gurur duyuyorlarmış. Gaziantep gezisi bitiminde evlerine doğru geri dönen öksüz
ve yetim çocuklar otobüste şarkılar söyleyerek yolculuklarını sürdürürken mola verdikleri
bir yerde hiç tanımadıkları bir çift tarafından dondurma ikramı ile daha da mutlu edilmişler.
Güzel bir yolculuk sonunda herkes evlerine ulaşmış. Ancak bu masal da burada
BİTMEMİŞ.
Bu olay şu anda yaşanan gerçek bir olay, fakat biz bunu büyüyünce çocuklarımıza
masal gibi anlatacağız. Tabi bu masal yaşanan onlarca güzel masaldan sadece bir tanesi.
Bizlere masal gibi, hayal gibi gelen bu güzel olayları gerçeğe çeviren CEYTED
kahramanları size teşekkür ederiz…

İSLAM DA YETİM VE
ÖKSÜZLER...
Halil ŞEKERCİ
Ceyhan İlçe Müftüsü

Küçük yaşta babasını kaybedene yetim, hem annesini hem de babasını kaybedene ise öksüz
denir.
Cenabı Allah insanları çeşitli şekillerde imtihan etmektedir. Ebeveynden birini kaybetmek de bir
imtihandır. Aslında insanlar zevki sefa sürsün diye yaratılmamıştır. Herkes bir şekilde denenmektedir.
Yetim veya öksüz olmak kolay bir durum değildir. Babasını, annesini veya her ikisini birden kaybetmenin
zorluğu sözlerle anlatılamaz.
Yetkilinin birisi ilçede bulunan yetimlere ve öksüzlere mektuplar yazarak, babanız hayatta olsaydı
ondan ne isterdiniz, diye sormuş. Çocuklardan gelen cevaplardan biri: “Babam hayatta olsaydı, ondan
kırmızı uçlu bir kalem isterdim.” Bir başkası: “Babam hayatta olsaydı, bana yeni bir okul çantası, yeni
defterler almasını isterdim.” Bir başkası: “Babam hayatta olsaydı, ona sarılırdım canım babam derdim…”
şeklindeydi.
Bu yetimler bizim evlatlarımız da olabilirdi. Onun için bu çocuklarla ilgilenmek, onları sevindirmek,
her türlü ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışmak dinimiz gereği olduğu gibi bir insanlık görevidir. Yetimlere
sahip çıkmanın onları sevindirmenin İslam'da önemli bir yeri vardır. Kur'an-ı Kerim'de yetimlere ilgi gösterip
doyurmanın Allah'ın rızasını kazanmaya, Cennet'i kazanmaya vesile olacağı belirtilmiştir. (İnsan Suresi: 89). Bu ayetler yetimlere, düşkünlere karşı sorumluluk duygusunu en güzel şekilde tanımlamış ve bunun
İslam'daki önemini dile getirmiştir. Buna göre öksüz, yetim, düşkün ve sokakta kalmış çocukların
kimsesizlerin ihtiyaçlarını giderip topluma kazandırmak, faydalı bir fert olmalarını sağlamak herkesin görevi
olmalıdır. Devlet ve sivil toplum kuruluşlarının yanında herkes buna destek olmalıdır. Bu İslam'ın emri ve
Müslüman olmanın gereği olduğu gibi, insan olmanın da gereğidir.
Hz. Peygamber (sav.) “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” Ayrıca “Bir yetimin bakım ve
gözetimini üstlenenle ben Cennet'te şöyle yan yana olacağım.” diyerek orta ve işaret parmağını
birleştirmiştir.(Tirmizi: Birr 14).
“Müslüman evleri içinde en hayırlısı, içinde yetime bakılan evdir; en kötüsü de içinde yetime
kötülük yapılan evdir.”(İbn-i Mace: Edep 6)
“Kim Müslümanlar arasında bir yetimi yedirip içirirse bağışlanmayacak günahı hariç, Allah onu
elbette Cennete koyar.”(Tirmizi: Birr 15)
Görüldüğü gibi Allah'ı ve Peygamberi razı etmek, Cenneti kazanıp ebedi kurtuluşa ermek için
kimsesizlerin, yetimlerin derdi ile dertlenmek onları sevindirmek gerekir. Onları sevindirmek Allah'ı
sevindirmeye mahşer günü Hz. Peygamber'e komşu olmaya vesile olur.
Bunun yanında yüce dinimiz İslam, yetimlere karşı vurdumduymaz bir tavır takınanları eleştirir. Allah'ın
kendisine verdiği nimet ve zenginlikle ilgili sorumluluk görevini yerine getirmemiş ve yokuşu aşamamış
kimseler olarak tanımlar. (Beled Suresi 11-12).
Yetime haksızlık yapmak, ona ait malı yemek, eziyet etmek, Kur'an-ı Kerim'e göre çok ağır bir günah
sayılmıştır. Nisa Suresi 10. ayette “Haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler, sadece karınlarına ateş
tıkınmış olurlar. Zaten onlar çılgın bir aleve atılacaklardır.” buyrulmaktadır. Duha Suresi 9. ayette ise
“Öyleyse sakın yetimi ezme, azarlama” buyrulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de on iki surede yirmi üç yer de tekil
veya çoğul olarak yetim kelimesi geçmektedir. Yetimler, infak edilecek kimseler içinde fakirlerden ve yolda
kalmışlardan daha önce zikredilmektedir.
Yetimi ezmek, ona ilgisiz kalmak, onun ihtiyaçlarını karşılama konusunda destek ve teşvikte bulunmamak
hem İslami hem de insani açıdan büyük bir eksikliktir. Toplum olarak yetimlere, öksüzlere gerekli ilgiyi
göstermeli, fedakârlıkta bulunmalıyız. Yetimleri birer külfet değil, nimet olarak algılamalıyız. Eğitim - öğretim
başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarına elimizden geldiği kadar destek vermeliyiz. Bu çocuklardan
toplumun tümü sorumludur. Kim bilir belki de yetime yoksula yapacağımız basit bir iyilikten, ilgiden dolayı
Cenabı Allah bizleri affeder. Cennette Hz. Peygamber'e (Sav) komşu eder.
Ahmet Yesevi, hikmetlerinde ne güzel söylemiş:
Hayır, sahâ kılanlar, gönlüm alanlar
Çehar-yarlar yoldaşı, Kevser lebinde gördüm.
Zalim olup, zulmeden, yetim gönlün ağrıdan,
Kara yüzlü Mahşerde, kolunu arkada gördüm.

Muhibet KARAGÖKTAŞ
CEYTED Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Hepimizin ailesinde, komşularında, arkadaş çevresinde küçük yaşta anne, babasını
kaybedenler vardır. Ben çocukluğumda çok yakın komşularımızın, akrabalarımızın
çocuklarının anne, babasını kaybettiğinde yaşadıklarını gördüm.
Küçük bir erkek çocuğunun (3 yaşında) babası vefat ettiğinde cenaze kaldırıldıktan sonra
cenazenin yıkandığı yerde ağladığını gördüğümde çok üzülmüştüm. Kardeşimle birlikte
onun yanına gidip eline bir küçük asker vererek oradan uzaklaştırdık. Yanında bir müddet
oyalandık. Yüzü gülüyor fakat gözleri ağlıyordu.
Ceyhan'da bulunan öksüz ve yetim çocuklar için bir şeyler yapmayı düşündüğümüzde o
çocuğun hali gözlerimin önüne gelmişti.
Belki bizler de suda olan halkalar gibi çoğalırsak, el ele verirsek bu çocukların yüzünü bir
anlık güldürebiliriz diye düşündüm.
Bir çocuğu mutlu edebilmek, yalnız bir kadının sorununa çözüm üretmek, çaresiz bir
babanın derdine derman olabilmek, yaşadığım manevi duyguların en güzeli oluyor.
CEYTED olarak belki biz bütün sorunlarını ortadan kaldıramıyoruz fakat tek bir
sorunlarına dahi çözüm bulabiliyorsak hepimiz çok mutlu oluyoruz.

Ayşe DURU
Öğretmen / CEYTED Yönetim Kurulu Üyesi

Ben bir öğretmenim, tam 30 yıl Ceyhan'ın çeşitli okullarında öğretmenlik yaptım. Birçok
öğrenci gördüm, tanıdım. Bazen kızsam da çoğunlukla hepsini çok sevdim. Onlarla yeri geldi
oynadık, yeri geldi doğum günü kutladık. Bazense yılsonlarında lokantalara yemeğe, çeşitli
yerlere piknik yapmaya gittik.
Ben bunları yaptığımda onları çok mutlu ettiğimi sanıyordum. Elbette çok da mutlu
olmuşlardır. Ancak derneğimiz kurulup da bazı özel sevgiye ve ilgiye muhtaç, gözleri pırıl pırıl
parlayan o güzel çocuklarımızı tanıyınca bunlardan daha da mutlu olan çocukların olduğunu
gördüm.
Kaderin onlara böyle bir yaşantı sunduğu bu çocuklar, önce ürkerek yanımıza yaklaştılar.
Ancak gittiğimiz gezilerde, yaptığımız etkinliklerde bizleri tanıyıp onları çok sevdiğimizi anlayınca
gülümsemeye, hatta şakalaşmaya başladılar. O güzel yanık sesleriyle şarkılar söyleyip, fıkralar
anlattılar.
Hepinizin; ilk defa otobüse binen, denize, tiyatroya, sinemaya, lokantaya, müzeye giden
çocukları, Konya'da elinde kâğıt ve kalemi ile bir kuş gibi oradan oraya koşan ve gördüklerini
yazmaya çalışan Hicran'ı, doğum gününü kutlamak için gittiğimiz Kübra'nın yüzündeki kısa bir
şaşkınlıktan sonra oluşan heyecan ve mutluluk gözyaşını görmenizi isterdim. O zaman
yaptıklarımızın az bile olduğunu, daha çok şey yapmamız gerektiğini sizler de anlardınız.
Komşumuz olan bir hafız abladan şöyle bir kıssa dinlemiştim:
Arabistan'da kimsesiz küçük bir çoban çocuk varmış. Bu çocuk koyunları güderken yediği
bir hurmanın çekirdeğini toprağa ekmiş ve ona öyle bir hevesle bakmış ki hurma birkaç yıl sonra
büyümüş, meyve vermeye başlamış. Gel gelelim toprak sahibi gelmiş ve bu hurmanın kendi
topraklarında olduğunu, bu nedenle kendisine ait olduğunu söylemiş. Çocuk çok üzülmüş,
ağlamış, o ağacı kendisine vermesi için yalvarmış. Ama adam hiç acımadan "Veremem!" demiş.
O sırada yoldan geçen Yahudi bir adam çocuğun haline çok acımış. Toprak sahibinden o ağacı
kendisine satmasını istemiş. Adam bakmış Yahudi'de çok para var, kat kat fazlasına ağacı satmış.
Ağacı alan Yahudi ağlayan bu kimsesiz çocuğu çağırarak, bu ağacı ona vermiş. Çocuk o kadar
sevinmiş ki adamın ellerini öpüp bu sefer de sevinçten ağlamaya başlamış. O gece; her iki adam
da yattığında aynı rüyayı görmüş. Rüyalarında toprak sahibi yanarken, inançsız olan Yahudi
cennetin en üst katlarına çıkıyormuş. Sabah ağlayarak kalkan toprak sahibi hemen Yahudi'nin
yanına gitmiş. Daha fazla para karşılığında toprağı kendisine satmasını rica etmiş. Fakat Yahudi
"Satamam, ben o ağacı hediye ettim, iş işten geçti. Hem Allah o mertebeyi bana layık görmüş…"
demiş.
Lütfen hepimiz bu kıssada olduğu gibi iş işten geçmeden evde günümüzü nasıl
geçireceğiz diye düşünmek ve kendi çocuklarımıza haddinden fazla verdiğimiz ilgi ve sevgiden
onları şımartmak yerine, sevgimizle birlikte var olan her şeyimizin fazlasını bu ilgiye ihtiyacı olan
çocuklarımıza verelim.
Bu çocukların sadece başını okşamanızın dahi sizi ne kadar mutlu ettiğini, hayatınızın ne
kadar anlam kazandığını, yaptığınız her iyiliğin size huzur ve mutluluk olarak geri döndüğünü
eminim ki hep beraber göreceğiz.
Hepinizin sevgisi bol olsun.

SÖZÜN BİTTİĞİ AN…
Ayça PERÇEM

Eşimle ilk tanışmamız 9 Mayıs 2000 tarihinde severek kurduğu mavi şirinler
anaokulunda işe başvurmamla oldu. Çocukları sevmemden dolayı bu mesleği seçmem
eşimin de çocukları çok sevdiği için anaokulu açması ikimizin tanışıp harika bir evliliğe ilk
adımı olmuştu. Saygı çok önemliydi çünkü saygı her zaman sevgiyi doğururdu. Çok
saydım onu, oda çok sevdi beni. Ona karşı büyük bir tutkum bağlılığım vardı. Sanki
hayatım onunla var olmuştu ondan kopmayı hiç aklımın ucuna dahi getiremiyordum.
11.05.2001 tarihinde nişanlandık iki mutluluğu bir arada yaşıyorduk çünkü okulumuzun
da kuruluş yıldönümüydü. 08.12.2001 tarihinde evlendik. Evimizde sandalyemiz dahi
yoktu, yokluğu da çektik ancak azimle çalıştık çabaladık ve okullarımızı büyüttük. Her şey
istediğimiz gibi oluyordu mutluluk vericiydi.
09.06.2003 tarihinde bir kızımız oldu eşim kız olduğu için sevinçten uçuyordu
özellikle kız çocuklarını çok seviyordu. Adını eşim koydu, bu ismin bir anısı vardı.
Üniversite yıllarında bir gün parasız kalıp yurttan atıldığı gün karlı bir gecede bir sokak
lambasının altında uyuyup kalması, uyandığında başını kaldırdığında o lambada Sıla
Sokağı yazısını unutmaması ve kızımıza bu ismi koymak istemesi benim için bir gururdu.
Sılamızı çok seviyordu onun kadar kızına bağlı bir baba daha görmedim. "Doyamadığım"
diye seviyordu. Sıla da her zaman babasının yanında olmasını istiyordu. 14.02.2010
tarihinde evimizde sabah kahvaltımızı yaparken heyecanla eşime ikinci bebeğimize
hamile olduğumu söyledim "Hayırlısı olsun bir tanem" dedi.
22.03.2010 da sabah saat 07.00 de Sılamla birlikte evden çıktık telefonum çaldı,
telefonda eşim Erkan'ımın trafik kazası geçirdiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı
söylendi. Hemen hastaneye gittik odaya ilk girdiğimde kalp masajı yapılıyordu perdeyi
kapattılar. O an ölüm diye bir şeyi hiç aklıma bile getirmemiştim. Dışarıya çıkartıldım iyi
haberler bekliyordum. Herkes Erkan'ımın iyi olduğunu söylüyordu ta ki doktor beni
odasına çağırana kadar. Doktorun söyledikleri hala kulaklarımdan gitmiyor "metin olun
hastamız hastanemize beyin fonksiyonları bitmiş şekilde geldi sadece kalbi çalışıyordu
elimizden geleni yaptık fakat kurtaramadık çok büyük darbe almış". O an yıkılmıştım,
hamileydim, kendimi kaybetmişim NASIL BİR ACI BU inanamıyorum. Biliyor musunuz o
gün Erkan'ımın doğum günüydü. Doğum günüyle ölüm gününün aynı gün olması da daha
bir acı. Arkada bıraktıkları, ona çok bağlı yedi yaşında bir kız çocuğu, anne karnında 8
haftalık bir bebek, eşine fazlasıyla bağımlı bir eş. Eşim cenaze arabasındayken kızımın
"anne, babam acıkmıştır, çikolata, kraker verdim" demesini, toprağa konuluşunu,
toprağının kokusunu nasıl unutabilirim…
Biliyor musunuz Sıla'nın her hafta tırnaklarını keserken yaşadığım psikolojik
baskıyı "babam keserdi tırnaklarımı anne" deyişini, bir çocuğun, kızımın yanında "baba"
diye babasını çağırdığında içimde yanan acıyı, Sıla'nın bayram harçlıklarını biriktirip
biriken paralarıyla "babama bu parayla altın mezar yaptıracağım" dediğini duymak çok
zor.
Babasız evlat yetiştirebilmek zor çok zor.

Çok zor bir hamilelik geçirdim mutsuz umutsuz yıkılmış hayatımın karardığını
düşünüyordum kafamda hep acabalar vardı babası hayatta olmayan bir çocuğu dünyaya
getirmek iyimiydi kötümüydü hep bu sorular içinde gidip geliyordum. Bu bebeğin
doğduktan sonra bana hesap soracağı günlerinde olacağını biliyordum. 10.10.2010
tarihinde bebeğimizi Almina'mızı dünyaya getirdim o gün hem ağlıyor hem de gülüyordum
biliyordum ki Erkan'ım bebeğimizin olduğunu hissetmişti. O gün hastanede yaşadıklarım
çok acıydı herkesin eşi gelmiş, bu mutluluğu paylaşıyorlar, benim eşim yoktu yakınlarım
vardı ama Erkan'ımın yerini kimse dolduramıyordu.
Birtanem 08.12.2010 evlilik yıldönümüz seninle 9. yılımızı birlikte kutlayamadık artık diğer
yıldönümlerimizi de birlikte kutlayamayacağımızı biliyorum. Çok zor be birtanem sen
olsaydın… Ne yazık ki seni çok seviyorum.
Aşkım işte geldi doğum günün ve bizden ayrılış günün hâlbuki her yıl 22 Martı ne kadar
mutlu geçirirdik senin hep mutlu ve huzurlu olmanı dilerim… İyi ki doğdun… iyi ki seni
tanıdım… İyi ki seninle evlendim… Birtanem doğum gününde evimizde mevlüt okuttum.
Okullarımızda çok sevdiğin öğrencilerimize pide ve tatlı dağıttım. Senin için dualar
okundu yattığın yer nur olsun, cennet mekânın olsun…
Sıla'mızın kardeşine ağlayınca "ağlama kardeşim, babam seni görmedi ama ben seni
çok seviyorum sana babanı anlatacağım" dediğini duymak, Almina'nın her ağladığında
hayatın acı olduğunu, babasını hiç tanımayacağını bilmek çok zor. Benim gibi içi yanan
anneler bilir bu acıyı… Kanadı kırık, boynu bükük evlatlarına toplumda yer açabilmenin
zorluğunu… Şimdi evlatlarımın ihtiyacı bir avuç paradan önce BİR YUDUM SEVGİ…
Canım sevdiğim dün gece seni rüyamda gördüm. En sevdiğin meyve olan portakalı
istedin. Senin adına bu meyveden alıp parktaki çocuklara dağıttım. Yattığın yerde huzurlu
olursun inşallah. İstediğin portakal ağzında bulunsun birtanem.
Erkan'ım bir tanem sevdiğim seni unutmak mı asla seni sevmekse ömrüm bitene
dek. Bana verdiğin en kıymetli iki tomurcuğunla birlikte hayata senin yolunda sımsıkı
sarılacağız. Herkes diyor ya "ne çabuk geçti bir yıl" diye gelin birde nasıl geçtiğini bana
sorun sorun da söyleyeyim size yaşamda sevdiği, dayandığı uğruna kendini adadığı
insanı kaybederek yaşamak nasıl. Sensiz hayat çok zor ve boş. Sen rahat uyu canım,
kızlarında bana emanet onları en iyi yerlere getireceğim
Seni çok seven eşin
Ayça PERÇEM

SENSİZLİK
Dışarıda şiddetli bir rüzgâr esiyor,
Odam bomboş, içerisi karanlık babacığım,
Pencerenin açılması nefesimi kesiyor.
Yanımda olmayınca korkuyorum babacığım.
Sonbahar geldi ya, yapraklar düştü
Dışarıya yalnız bakıyorum babacığım,
Ağaçtaki kuşlar bile başka yere göçtü.
Ağaçlar yalnız, ben de yalnızım babacığım.
Bayram geldi, çocuklar eğleniyor,
Benim elbisem yok, ağlıyorum babacığım.
İlk kez sensiz bir bayram geçiyor.
İçim kan ağlıyor, dayanamıyorum babacığım.
Bu bayram çok acı geliyor bana,
Sen yoksun ya, acı çekiyorum babacığım.
Bu bayram sana sarılsaydım doya doya,
Artık yoksun sarılamam babacığım.
Sensiz olmak, ölüm demek,
Sensiz olmak, acı demek,
Sensiz olmak, bana keder demek
Bunları bilmek çok acı veriyor BABACIĞIM.
HÜRÜ DEVECİ
Mustafabeyli YİBO Öğrencisi

LİMON KAHKAHASI
Ben Ceyhan Mustafabeyli Y.İ.B.O
öğrencisiyim. Ankara gezisinde
yaşadığım, komik bir olayı sizlerle
paylaşmak istiyorum; biz Gölbaşı'nda
bir öğle yemeğindeydik. Gölbaşı
kaymakamı, eşi ve Gülay Teyzeyle
birlikte oturuyorduk. Yemek masası
üzerindeki bir tabağa limonları tül ile
sararak koymuşlar. Gülay Teyze o
limonları Ankara kurabiyesi sandı,
ama yine de merakla garsona:
- Bu nedir? diye sordu. Karşısındaki
garson şaşırarak ve utanarak,
-Efendim, o buranın limonu dedi.
Gülay Teyze çok şaşırdı ve utandı.
Herkes gülmeye başladı. Bu olay tatlı
bir anı olarak hafızalarımızda kaldı.
Yunus E. EROĞLU

TARİHTE BİR YOLCULUK
Mizgin KAYA
Ankara gezisine katılacağımı duyunca çok sevindim. O günü dört gözle bekler
oldum. O gün gelmişti işte. Yolculuğa çıkmıştık. Yolculuk mükemmeldi. Aksaray'da Sayın
Valimiz Orhan ALİMOĞLU, bizi çok güzel karşılayıp kahvaltı yaptırdı, bu kahvaltı belki de
ömrümün en güzel kahvaltısıydı. Oradan ayrıldıktan sonra Türkiye'nin kalbi Ankara'ya
Anıtkabir'e gittik. O kadar büyüleyiciydi ki oraya gidip oranın büyüsüne kapılmamak elde
değildi. Resmen bizi içine hapsetmişti. Zaman içinde yolculuk yaptırmıştı ve bizleri çok
eskilere hem de çok çok eskilere götürmüştü. Bu vatanın nasıl kurulduğunu; annelerin,
babaların, dedelerin, ninelerin ve çocukların ne çilelerle bu güzelim Türkiye'yi
kurduklarını anlatmıştı. Ben bunları düşünürken rehberimiz daldığım rüyadan beni
uyandırarak Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu anlatıp TBMM'yi gezdirdi. Hep beraber kral
yolundan oranın bizi saran havasıyla adeta bir kral bir kraliçe edasıyla oradan geçtik.
Acaba bu güzel yerlere sahip çıkabilmiş miydik? Bu zorluklarla alınan yerleri koruyabilmiş
miydik? Üzülerek söylüyorum, güzel medeniyetimizi neredeyse yok etmiştik, bütün
bunlara rağmen o eski, tarihi evler çok güzeldi. Bu güzel geziyi anlatmakla
bitiremeyeceğim. Gezip görmek lazımmış. Allah İnşallah herkese orayı gezip görmeyi
nasip eder. Allah herkesten razı olsun, herkesin gönlüne göre versin İnşallah…
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Av. Lerzan AVCI ARSLAN
Ceynak Lojistik Ve Ticaret A.Ş
Yönetim Kurulu Üyesi

Ceyhan Tut Elimi Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği
Sayın Başkanı ve Üyeleri,
Derneğinizin Başkanı Sn. Serpil Karakuş ile tanışmamız, Ceyhan Lisesi'nde açılışını
gerçekleştirdiğimiz Ali Avcı Konferans Salonu ile olmuştu. Serpil Hanım son derece sakin,
naif duruşunun yanında gözlerinde hissedilen o heyecan ve coşku ile kimsesi olmayan
çocuklar yararına kurmayı planladığı derneğinden söz etmişti. Serpil Hanım'ın duyduğu
heyecana katılmamak mümkün değildi. Nitekim bir süre sonra dernek tüzüklerini
gönderdiklerinde ne amaçladıklarını gayet iyi anlamıştım.
Onlar; minik kalplere dokunacak, hayal kurmayı unutmuş çocuklara rengârenk bir dünya
sunacaklardı. İnandılar ve gerçekleştirdiler…
Sayın dernek üyeleri,
Sizler doğduğum şehrin yetişen, büyüyen çocuklarına ışık oldunuz, umut aşıladınız.
Sizler yaptığınız çalışmalarla belki de güvenmeyi, inanmayı unutan yüreklere anne
şefkatini verdiniz. Hayatında denizi hiç görmeyen gözleri maviye boyadınız. Dernek
çalışmalarınızla, ne değişecek zihniyetine karşı durup büyük işler başardınız. Sizlere,
tuttuğunuz tüm eller için teşekkür ederim.
Siz sevgili minik dostlarım,
Sizlerle henüz tanışma fırsatı bulamasam da size değen her sihirli elin takipçisiyim.
Çocuk olmanın güzelliklerini doyasıya yaşarken sizler için kurulan derneğinize sahip çıkın
ve hayallerinizin peşinden koşun. Her şey inandığınız, çalıştığınız ve kendinizi sevdiğiniz
sürece çok güzel olacaktır. En kısa zamanda tanışmak dileğiyle…
Tüm bu çalışma sürecinizde küçük katkımızla yanınızda bulunma fırsatı tanıdığınız için
şahsım ve şirketim adına teşekkürü bir borç bilirim. Nitelikli beraberliklerin artması,
derneğinizin uzun yıllar yaşaması dileğiyle her zaman yanınızda olacağımı bilmenizi
isterim.
Sn. Karakuş ve değerli dernek üyelerine saygılarımı sunar, başarılı çalışmalarının
devamını dilerim.
"Bir çocuğun gülüşü değil midir mutluluk?
yürüyebilmek yan yana…»
Saygılarımla,

Ya da tutabilmek bir küçük yüreği,

İnsan hangi yaşta olursa olsun sevdiği birinin kaybından büyük acı duyar. Anne
babanın vefatı hepimiz için katlanılması zor bir olaydır. Açıktır ki bu acıyı küçük yaşta
yaşayan kişinin bununla başa çıkması daha zor olacaktır. Çocuklarda anne babanın kaybı
farklı yaş dönemlerinde farklı algılanır ve dolayısıyla başka başka sonuçlar yaratır.
Çocuk için sevdiği birinin kaybı psikolojik bir yaralanmadır, travmadır. İnsan hayatında
böylesi kaçınılmaz durumlar her zaman yaşanır. Hem anneyi hem babayı kaybetmek ise, apayrı
ve çok büyük bir yıkım yaratabilir. Bu durumda ailenin yakınlarına, varsa büyükanne ve
büyükbabalara çok önemli ve zor bir görev düşer. Ancak burada özellikle irdelenecek konu; eşini
kaybeden bir anne ya da babanın çocuğuna nasıl yaklaşması, bu durumu ona nasıl izah etmesi
ve çocuğun yaralarını nasıl sarması gerektiği olacaktır.
Farklı yaş dönemlerine göre farklı algılamalara sahip olan çocuk, ilk dört-beş yıl içinde
daha çok anneye bağlı olduğu için babanın kaybını çok yoğun olarak hissetmeyebilir. Yine de evin
içinde varlığına alıştığı, birlikte vakit geçirdiği, henüz tam bir kavram olarak zihnine yerleşmese
bile "baba" dediği bir insanı kaybetmek çocuğu ister istemez üzer. İlkokul dönemine giren bir
çocuk ise babasının, sevdiği ve güvendiği bir kişinin kaybını daha ağır bir biçimde yaşar ve daha
çok acı duyar. Annenin kaybıysa çocukluk
döneminin her aşamasında çocuğu derinden
sarsar ve yaralar.
Anne Babanın Kaybı Çocuğa Nasıl
Anlatılmalı?
Eşini kaybeden bir anne ya da baba elbette
ki büyük bir acı yaşayacak, acısına ilaveten
hem annelik hem de babalık vazifesini
üstlenecektir. Bu, taşınması zor bir
sorumluluktur ve önemli bir kişilik
organizasyonu gerektirir. Böyle bir olay
yaşandıysa çocuk mutlaka acı çeker, üzülür,
sarsılır. Ancak bu olaydan kişilik gelişimi
açısından ileriye yönelik büyük bir hayat
tecrübesi de çıkarılabilir.
Anne babalara her zaman kaldırabilecekleri
gerçekleri çocuklarından gizlememelerini
tavsiye ediyoruz. Elbette ki ölümü, üstelik de bir çocuk olarak kaldırmak zordur. İşte bu noktada
geride kalan eşe büyük bir rol düşmektedir. Ölümü, çocuğun anlayabileceği bir dille anlatmalı,
ona kabul edebileceği bir "ölüm" kavramı vermelidir.
Eşini kaybeden bir anne bu durumu çocuğuna nasıl açıkladığını şu şekilde aktarmıştı:
"Eşimi kaybettiğimde bir süre bunu oğluma nasıl anlatacağımı bilemedim. Sonra bir çıkış yolu
buldum ve 'Oğlum bak, baban uzun bir yolculuğa çıktı. O dönmeyecek, ama biz ileride onunla
buluşacağız.' dedim. Ondan sonra çocuk 'Babam nerede?' diye sormadı ve rahatladı."
Çocuğun duygu dünyasında "Babam öldü, bitti!" imajının olması çocuğu psikolojik olarak yaralar.

"Hayat bu; insan doğar, yaşar, ölür. Hepimiz bir gün ölüp gideceğiz." düşüncesi çocuğun ruhunu
zedeler. Çocuğa, yukarıda aktardığımız annenin ifade ettiği gibi bir ölüm kavramı vermek gerekir.
Bu gerçekle ilk kez karşılaşacak olan çocuk açısından, durumu anlatacak kişinin davranışı da çok
önemlidir. Anlatan kişi sakin olduğu zaman, çocuk bunun sakin karşılanması gerektiğini anlar ve onu
model olarak kabul eder. Dolayısıyla anlatış tarzının önemli olduğunu bilmek ve bunu uygulayabilmek,
çocuğun ölümü sükûnetle karşılamasına yardımcı olur.
Vefatın Ardından Yapılması Gerekenler
Sevgi aynı su gibi, ekmek gibi bir gıdadır, psikolojik bir ihtiyaçtır. Çocuk için en önemli ihtiyaç
sevgi ve kendisini güvende hissetme duygusudur. Anne ya da babasını kaybeden bir çocuğun bu
ihtiyaçlarını özenle karşılamak gerekir. Çocuk çok yakını olan birisinin kaybını "Artık eskisi kadar
sevilmeyeceğim, artık tehlikelerle yüz yüzeyim." şeklinde algılamamalıdır. Çocuğun sevgi ve güven
ihtiyacı mutlak surette karşılanmalıdır.
Çocuğun sevgi ve güven ihtiyacını karşılarken yine de bazı sınırlara dikkat etmek gerekir.
Çocuk çok büyük acılar yaşamış olabilir; buna rağmen iyi ve doğru ahlaki normlar verme, iyi insan
özellikleri verme kaygısıyla büyütülmeli, disiplin konusu ileri bir tarihe ertelenmemelidir.
İyi-kötü, doğru-yanlış kavramları çocuğun zihninde nasıl yerleşirse öyle devam eder. Bu nedenle
çocuk bir yandan sevgi ve şefkatle doyurulurken diğer yandan da iyi bir insanın taşıması gereken
özellikler hafızasına nakşolunmalıdır.
Bir çocuğa hem annelik hem de babalık
yapmak, hayatın yükünü tek başına sırtlamak
zordur. Anne ya da baba bu sorunların ağırlığı
altında geleceğe dönük kaygılar taşıyıp kendisini
gergin ve mutsuz hissedebilir. Kaygılı ve gergin olan
bir kişi ise çocuğuyla sağlıklı bir duygusal alışveriş
kuramaz.
Çocuk bunu fark eder ve artık sevilmediğini
düşünüp kendini güvensizlik içinde hisseder.
Burada yine kaliteli beraberlik ihtiyacı ortaya çıkıyor.
Hayatın yükü ne kadar ağır olursa olsun çocukla
ilgilenirken bütün sorunları alıp rafa koymak,
çocukla sadece ve sadece onu düşünerek birlikte
olmak gerekir. Nitelikli ve sürekli bir duygu alışverişi
çocuğun bu dönemi atlatmasına yardımcı olacaktır.
Çocuğun Rol Modelinin Kaybı
Çocuk, kişilik özelliklerinin bir kısmını
anneden, bir kısmını babadan alır. Kişilik %30-40 oranında genlerden gelir, %60-70 oranında da
model alarak öğrenme biçimde gelişir. Bilindiği gibi erkek çocuklar için baba, kız çocuklar için anne
önemli bir rol modelidir. Çocuğun rol modelinin kaybı cinsel kimlik açısından önemlidir. Baba modelini
kaybeden çocuk, anneyi rol modeli kabul eder ve cinsel kimliğini oturtmakta zorluk çeker. Rol modelini
kaybeden çocuk, onun yerine koyacağı birine; erkekse dayı ya da amca, kızsa teyze ya da hala gibi
model olabilecek bir yakının varlığına ihtiyaç duyar. Böyle durumlarda sırf baba rolünü üstlenecek biri
olsun diye evlenen anneler oluyor. Böyle bir evliliğin ne getirip ne götüreceği konusunda iyi bir analiz
yapmak gerekir. Yeterince üzerinde düşünmeden evlenme kararı almak doğru değildir. Onun yerine
çocuğun cinsel kimlik gelişiminin önemli olduğunu bilip bu konuda bilinçli davranmak ve mümkün
olduğunca yakınlardan destek almak daha doğrudur.
"Keşke"lerden Kaçınmanın Önemi
Bir çocuğun anne babasını kaybetmesi zordur ve uzun vadeli sonuçlara yol açabilir. Yetimlerle
yaşamak zorunda olan kişilerin en güçlü aracı, en etkili silahı, en sağlam sığınağı, en temel ihtiyacı
şefkat ve disiplin dengesini kurmayı başarmalarıdır. Yine de tavsiyemiz her zaman olduğu gibi, sorun
odaklı değil, çözüm odaklı düşünmek ve her halükârda çözüm yönünde çaba sarf etmektir. İnsanın
hayatını en kötü etkileyen kelime "keşke"dir. Başımıza gelen kaçınılmaz olayları kabul etmek, çözüm
yönünde atılacak ilk adımdır. "Herkesin bir sınavı var. Benim bunu yaşamam gerekiyormuş ve
yaşıyorum. Bundan sonra arkama dönüp bakmayacağım." diyen kişi hem çözüme doğru bir adım
atmış olur hem de bu davranışıyla kendisinin her hâlini gözleyen ve hafızasına kaydeden çocuğuna iyi
bir model olur. Hayatımızdaki zor dönemlerin, sıkıntıların kişiliğimizin gelişimi açısından önem
taşıdığını unutmamalıyız. Önemli olan bu dönemlerden doğru tecrübeler kazanarak çıkabilmektir.
Prof. Dr. Nevzat TARHAN (İDER İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı Başkanı-Psikiyatrist)

Sen Elinden Tuttun
O Ulaşamadığı Düşlere
Adım Attı
SERAP BAŞLI
Gönüllü CEYTED Üyesi

Sen elinden tuttun,
O, ilk defa müze gezdi, hayvanat bahçesi gördü, sinemaya gitti, gitar
çaldı,
İlk defa doğum günü kutladı.
Sen elinden tuttun,
Gördün mü gözleri nasıl da parlıyor, ne de güzel gülüyormuş kendi bile
inanamıyor.
Hani rüyalarını süsleyen renk renk boya kalemleri, okul çantaları,
defterler,
Önlükler vardı ya her sabah uyanıp acaba alacak mı diye annesinin eline
baktığı,
Her gün gizli gizli ağladığı boya kalemleri.
İşte sen elinden tuttun, şimdi o boya kalemleri ile resimler yapıyor, yeni
düşlerini çiziyor.
Bu bayram senin sayende bayramlıklarıyla yeniden çocuk şimdi,
Tıpkı diğer çocuklar gibi, senin çocuğun gibi koşup oynuyor etrafında.
İlk defa bir köşede oturmuyor bu bayram, yüreği yeniden bayram yeri
gibi…
Senin sayende bu kış üşümeden, ayakları ıslanmadan okuluna gidiyor.
İlk defa okullar açılsın diye nasıl da sabırsız.
Yeni çantası, önlüğü, ayakkabıları en değerli hazinesi şimdi.
Tek dünyası evi ve mahallesiydi, daha ötesini bilmezdi.
Sen elinden tuttun,
Şimdi anlatıyor gittiği her yeri, gördüklerini gözleri ışıl ışıl,
Bazen bir düş bazen de gerçekleşen rüya gibi...
İçindeki heyecan dünyalara bedel, Konya, Gaziantep, Adana...
Hepsini bir bir sayıyor, yeniden geziyor hayallerinde sanki.
Sen elinden tuttun, geleceğinden anlatıyor şimdi, meslek seçiyor
kendine.
İlk defa ben de varım diyor, hep daha ötesini düşlüyor.
Biliyor, sen elinden tuttun artık yalnız değil.
Her adımında, her düşünde sen de varsın yanında.
Şimdi daha bir güçlü, kendinden emin, içinde ümitleri...
O, senin yanı başında gözlerinin içine bakıyor.
"Unutma ben sana emanetim, elimi bırakma sakın" diyor.
O küçük yüreği görmemezlikten gelme,
Bak o da artık senin sayende Yeni Düşlere adım atıyor..

Bayramlarda sevinmek, mutlu
olmak, en güzel olmak her
çocuğun hakkıydı bunun
bilinciyle
hepsini sarmak,
hepsini kucaklamak istiyorduk
dernek olarak. Bizde dernek
olarak bayram öncesi
okullarımızdaki bizim için özel
olan öğrencilerimizi
sevindirmek istedik. O
öğrencilerin sevinçleri,
mutlulukları bizleri o kadar
mutlu ediyordu ki kendi
yorgunluğumuzu unutuyorduk.
Bunların içinde bir tanesi beni
çok etkilemişti. onu sizlerle
paylaşmak istiyorum:
Bir kış günüydü, okuldan
derneğimize gelen
CEYHAN TUT ELİMİ...
çocuğumuzun ayağında ön
kısmının yarısı olmayan bir
Ünzile YAYLACI
terlik vardı. Çocuğumuzu
CEYTED Yönetim Kurulu Üyesi
giydirdik, bir de yeni ayakkabı
verdik. Ayakkabıyı hemen
giydi. Giderken yarısı olmayan terliği de bırakmadı, eline aldı onu da yanında götürdü. Belli
ki o yarım terliği sonra yine giyecekti. Giderken mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
Ayağındaki o yarım terlik beni çok etkilemişti. O öğrencinin sevinci, mutluluğu beni o kadar
mutlu etmişti ki yaptığımız işin karşılığını gözlerde parlayan o ışıkta bulmuştum, artık ben de
o çocuk kadar mutluydum.
Derneğimiz, mutluluklarla mutlu olmak için yola çıkmıştı. Çocuklarımızın gezilerdeki
hayranlıkları, bizleri bir an olsun üzmemeleri, Ceyhan dışında da bir dünya olduğunu görüp
o dünyayı keşfetmeleri bizim mutluluğumuzu arttırmıştı
Derneğimizde sadece biz yoktuk, tüm Ceyhan vardı. Haftada bir fedakâr
öğretmenlerimiz karşılıksız ders verirken yavrularımıza gönüllü annelerimiz sevgi kattıkları
pasta ve yemekleriyle onlarla aynı masadaydılar ve mutluydular.
Ceyhan Tut Elimi Derneği başkanı, yönetimdeki arkadaşlarım ve ben, derneğimizin adı
gibi Ceyhan'daki özel olan çocuklarımızın elinden tutmaktan mutluluk duyuyoruz.
Ceyhan'dan ve Ceyhan dışından derneğimize maddi, manevi olarak bizlere destek olan
herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

"SUÇA
SÜRÜKLENEN
ÇOCUKLAR"
AV. Asiye Funda İNAL
CEYTED Üyesi

Çocuk Koruma Kanunu'na göre; suça sürüklenen çocuk, kanunlarda suç olarak
tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma ya da kovuşturma yapılan
çocuğu ifade etmektedir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ve
yasalarımıza göre; 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
Suça sürüklenen çocuk kavramı; içerisinde çocuğun suç olarak tanımlanan eylemi kendi
iradesi olsun olmasın dış etkenlerin etkisiyle işlediği inancını barındırır.
Nitekim İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan " Suçlu Çocukların Öz-Kavram Gelişimi
Açısından Değerlendirilmesi" isimli çalışmada; çocukların eğitim seviyesinin düştükçe
suç işleme oranlarının arttığı, ailenin ekonomik durumunun düşük olmasının suç oranını
arttırdığı gibi tespitlere ulaşılmıştır.
Tam da bu noktada; çocuk suçluluğunu önlemede aile ve çocuğun maddi ve manevi
desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çocuğun " Ben Kimim?" sorusuna verdiği
karşılık, başarı kavramıyla doğru orantılıdır. Çocuktaki başarısızlık duygusu ise;
ekonomik sosyal durum, yetersiz sevgi, çocuğa yeterli eğitimin verilememesi gibi dış
etkenlerle beslenmektedir.
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde; Samsun'da hırsızlık suçunu
işlediği iddia edilen çocukların sosyodemografik özellikleri üzerine yapılan araştırmada
çocuk ve ailenin eğitim seviyesi ve ebeveynlerin düzenli iş sahibi olup olmamaları,
çocuğun okula devamının çocuğun suç işlemesinde etkili dış faktörler olduğu
belirlenmiştir.
Burada öncelikli olarak çocuğu suça sürükleyen dış etmenlerin ortadan kaldırılmaya
çalışılarak çocuğu suç işlemekten koruma için bir takım tedbirlerin alınması önem
kazanmaktadır.
Sivil Toplum Kuruluşlarının aileyi ve çocuğu destekleyici eylemleri, çocuğun benliğinin
sağlıklı gelişimi ve suç işlemesini önleme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu
bağlamda bireylerin duyarlı davranarak kurulmuş bulunan sivil toplum kuruluşlarına
maddi ve manevi olarak katkıda bulunması toplumsal görevlerimizdendir.
Çevremizde göz göze gelmekten kaçındığımız sevgiye ve yardıma ihtiyacı olan
çocuklara karşı duyarlı olalım. Onların suç işleme eğilimlerinde bizlerin de sorumlu
olduğumuz gerçeği insanın canını acıtmaktadır. Ancak bu gerçekle yüzleşmek çocukların
topluma kazandırılabilmesi açısından başlangıçtır.
Bu amaçla kurulan derneklere destek vermek; sosyal sorumluluk bağlamında her bireyin
görevidir.

Ceyhan' da yeni bir yuva kuruldu,
Ellerimizden tutuldu, kalplerimiz burada buluştu.
Yüreğimizle inandık, sevgimizi paylaştık,
Tertemiz dünyanızla aydınlık oldunuz bize.
En mutlu günümüzde, doğru yol, doğru geleceklere.
Dayanmışız biz size, iyi ki varsınız bizlere…
Gülçin KAYA
Toros Gübre Anadolu Lisesi

Canımıza can kattınız,
En iyisini hep başardınız,
Yuva açıp kucak açtınız,
Tut Elimi Derneği iyi ki varsınız.
Eminim ki hep bizim yanımızdasınız,
Derneğinizle, yüreğinizle hep baş
tacımızsınız…

Gülçin KAYA
Toros Gübre Anadolu Lisesi

ÖZEL ZAMANLAR
Çocuklarımızın duygularını yazdığı yazıları şöyle bir gözden
geçiriyordum, içim titredi; annemden başkası yoktu yanımda, "Üzülme
şimdi, siz varsınız." dedi. Ne mutlu bize ki ufacık bir umut olabildiysek
küçük yüreklere.
Sonra düşündüm, doğum gününü sürpriz olarak kutladığımız
mutluluktan ağlayan evlatlarımız var ya hayatı boyunca belki doğum günü
kutlaması olacağını hiç düşünmemiş, kızımızın sevinç gözyaşlarını
görünce dedim ki:"İyi ki kızımıza sürpriz yapmışız, iyi ki buradayım."
Çok değil toplamda haftada üç beş saat sizce çoksa bu zaman, siz
yarım saat ayırabilirsiniz çocuklarımız sizi bekliyor şimdi kapatın gözünüzü
kalp gözünüzü açın, bakın bize emanet olan çiçeklerimiz ellerini uzatmış
tut elimi diyor, tutar mısınız?
Emine ATADAĞ

MELEKLER KORUSUN
Çiçek kokulu taralı saçlarını,
Pamuk yumuşaklığında ellerini,
Işıl ışıl bakan o boncuk gözlerini,
Hayat acıtmasın.
Melekler korusun seni çocuk.
O saf ve içimizi ısıtan gülüşünü,
Nedensiz de olsa acıtan her ağlayışını,
Kıskandıran, sınır tanımaz özgürlüğünü,
Hayat acıtmasın emi.
Melekler korusun seni çocuk.
Dr. Adem YILMAZ

Daha önce hiç Adana'dan dışarı
çıktığımı hatırlamıyorum. Bu gezi
benim için çok önemli, değerli ve
anlamlı bir anı olacak. Konya 'yı çok
sevdim. Güzel bir şehrimiz. Bu geziyi
düzenleyen tüm Ceyted Derneği
üyelerine içten dileklerimi sunar ve
çok teşekkür ederim.

Mehmet ERGİN

Hoşgörü şehri olan Konya'yı gezmek
benim için çok güzeldi. Bu günü hiç
unutmayacağım. Emeği geçen
herkese, bize bu imkânı sundukları
için teşekkür ederim.

Cansu YALÇIN

Bugün benim için çok mutlu ve çok
heyecanlı bir gündü. Çünkü
hayatımda en çok istediğim yerlere
gittim. Mevlana'nın yanına ve tarihi
eserleri olan yerlere, müzelere
gidince kültürümüz daha da
genişledi. Konya çok güzel ve tarihi
bir yerdi.

Mevlana'da dua ederek

içimi boşalttım ve sanki içimdeki
bütün engeller kalkmıştı. Bana
bunları yaşatan herkesi çok
seviyorum.

Zeynep YILDIRIM

BABA SENİ ÇOK ÖZLEDİM.
15 yaşındaydım. Yok denecek kadar yoktum,
olduğum umursanacak kadar var. Ben babamı
kaybettim. Bir dağın yıkılışıydı gidişi
gözlerimde." Baba " kelimesini ne kadar çok
özledim. Bana kızmasını, sevmesini, öpmesini
özledim, ben o adamı çok sevdim. Ağlamadım.
Öldüğü gün ağlamadım. Ağlayamadım. 16
Kasım. Bir dev yıkıldı anlayamadım. Kimisi
zayıflık gördü bunu kimisi güçlülük. Bıraktın be
baba beni! Dünyalar güzeli bebeğini…
Üşüdüğümde paltonu örterdin üstüme, küçük
bedenim kaybolurdu içinde. Baba… Baba…
Baba… Yok, ses veren yok. Duyan var mıdır ki
acaba? Hatamı görüyor mudur? Beni özlemiş
midir? Öldü. Sonra tutup kolundan bir
saniyeliğine yakaladım. Benim dev dediğim
adam erimiş, resmen incecik kalmış kolu
bacağı. Ölü korkunç olurmuş. Babamı gördüm.
Ölmüş. İnanamadım. Bağırdım baba. Duymadı
herhalde uyanmadı. Sessiz uykusundan uyanmadı. Dokunamadım ona, öldü dediler
inanmadım, bağırdım bir daha. Baba, baba! Kalk be adam! Öldün mü? Aldılar sırtladılar
bir tahta kutunun içine, koştum arkalarından, tuttular kolumu "ÖLDÜ!!!" dediler büyük
harflerle ÖLDÜ!!!. Gene inanmadım. Koştukça yakaladılar. Bu yalanı vurdular suratıma.
O öldü. Baban yok kızım öldü. O adam ölür mü? Bir dev yıkılır mı hiç? Nasıl özledim bir
bilsen seni. Sesini, kokunu, yüzünü unutur muyum o yüzünü acaba? Korkuyorum baba
karanlıktaydım. Sen yoksun. Bırakıp gittin bizi be baba, arkana bakmadan… BABA SENİ
ÇOK ÖZLEDİM…
NAZLIHAN AKSOY
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GÜNEŞLER DOĞARDI KIŞ BAHÇEME
Bir pencerede bekleyiş gibi gelişin
Üşüyorum gene bekliyorum
Ellerimle eşelenmiş bir yere atılan bir avuç bilye gibiyim
Çıkmaya çalıştıkça bir avuç toprak bastırıyorsun
Gömülüyorum ve senin gözlerin görse de kalbin umursamıyor, böyle yavaş hayatımdan
gidiyorsun…
Gülerdin,
Çocuklar gibi sevinirdim.
Güneşler doğardı kış bahçeme.
Isınırdım,
Güneşin yaktığı esmer yüzünde ısınırdım.
Acılardan kavrulmuş dibi tutmuş yüreğime seni bastırırdım,
Acısı dursun diye!
Gidecekti biliyordum.
Bağlı kalmamaya çalışıyordum.
Ama sen önceleri pamuk ipliğinden olan bağı her gün biraz daha ilmekliyordun
NAZLIHAN AKSOY

Ceyhan'ı tanımak; yolunu, suyunu, dağını, taşını bilmek değil. Ceyhan'ı
tanımak, Ceyhan'da yaşamak yaşanmışlıkları bilmek demek, kim aç, kim
tok, kazada ve köylerde nasıl bir yaşam hâkim; kim anneli, kim babalı, nasıl
şartlarda yaşıyorlar? Bilmek demektir. Ceyhan ve köylerinde 2000'in
üzerinde öksüz ve yetim, korunmaya muhtaç çocuk olduğunu öğrendik,
öğrenince de çok şaşırdık. Gerçekten bu rakamlar doğrumu diye
düşünürken her gün bu rakamlara yenilerinin eklendiğini gördük. Eğer
birbirimize destek olursak, bu insanlara ulaşabilirdik. Tabi ki biz de duyarsız
kalamazdık.
Derneğimizin kuruluşunda bizlerin bir araya gelmesini sağlayan, üye dahi
olmadan sadece maddi manevi destek sağlayacağını belirtmesine rağmen,
yürekliliği ve gayreti karşısında, ısrarımız üzerine başkan olan serpil hanım
sayesinde temeli atmış olduk. Daha sonra bu çalışmalarımızı yakın
çevremize anlattık. Onlar da bizimle beraber bu yola çıktılar. Nihayet
"dernekleşme" dileğimiz gerçekleşti. "CEYTED" "Ceyhan Tut Elimi Eğitim,
Kültür ve Dayanışma Derneği" adı ile faaliyete geçti.
Hemen çalışmalara başladık. Kısa sürede sesimiz yayılmıştı. Hayırsever
vatandaşlarımız sayesinde önce yerimizi daha sonra da donanımımızı
gerçekleştirdik. Sıra, derneğimizin asıl amacı olan; bizden yardım bekleyen
çocuklarımızdaydı. Hepsini bir anda kucaklamak istiyorduk. Elimizi
ulaşabildiğimiz kadarına uzattık. Bunlar küçümsenecek işler değildi. Özveri
ile karşılık beklemeden, herkesin üzerine düşeni yaptığı bu çalışmaları
küçücük bir yazıya sığdıramayız. Bu bağlamda her türlü yardım ve desteğini
esirgemeyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

SENİ SEVMEK
Seni sevmek bir bitiş miydi? Yoksa yeni bir başlangıç mı?
Kendi benliğinde
kaybolmak mıydı? Yoksa yeni bir kişilik kazanmak mı? Belki hiçbir şeydi, belki de her
şey… Ama asla umutsuzluk değildi. Bir rüya gibiydi belki de… Kelimelerle ifade
edilemeyecek bir güzellik… Varlığı hissedilen ama bir türlü anlatılamayan… Tek sorun
anlatamamak da değildi, senin anlayamaman ya da anlamak istememendi. Oysa bunu
anlaman için şart değildi. "Seni Seviyorum!" demek.
Söylemek de kolaydı; ama cesaret eksikliğiydi tek sebep. Yanına kadar gelip de tek
kelime konuşamamaktı belki de acıların en büyüğü. İçinden her şeyi söylemekti; ama
birini bile yansıtamamaktı sana… Keşke kelimeler suskunluğunu korurken, gözlere
bıraksaydılar yerlerini… O zaman susmalarımızın da bir anlamının olduğuna inanırdım.
Ama olmuyor işte! Ve ben : "Olmuyorsa, olmuyordur" deyip, öylece bırakamıyorum. Belki
budur "Seni sevmek" belki de değildir. Bilemiyorum. Bunun adı sevgi mi? Emin
olamıyorum.
Hani derler ya 'Her bitiş bir başlangıçtır' diye o zaman kendim için yaşamayı bırakıp,
senin için yaşamaya mı başlamaktı 'sevmek' ? Ya da tam kendimi unutmuşken, içimde
sana ait gibi görünen bir kişiliği mi keşfetmekti? Bir yandan hiçbir şeyim olmasını dilerken,
diğer yandan : 'Her şey sensin' diyebilmek miydi? Dağları delebilmek miydi uğruna?
Gerçekten bilemiyorum.
Ama zaten nasıl bilinebilir böyle bir şey? Nasıl anlatılır! Yavaş yavaş esen bir meltemin,
ciltte uyandırdığı o tatlı hissi anlatmak kadar zordu bu. Belki zordan da öte, imkânsız…
Ama vazgeçilemeyecek kadar da güzel bir şeydi : "Seni Sevmek"…
Rumeysa Arslan
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YÜREĞİMDEKİ ÇOCUK
Sen hep böyle uslu musun çocuk?
Canın yanınca ağlamaz mısın?
Geceleri… Geceleri karanlıktan korkmaz mısın?
Sen şimdi hayallere de inanmazsın.
Top oynamaz, düşmez kalmaz.
Annem kim çocuk?
Senin annen kim?
Konuşmaz mısın?
Dur ağlama! Ağlama… Beni de ağlatacaksın.
Koş, düş, oyna.
Uç çocuk, uç…
Git buralardan,
Sen de git.
Arkana bakma, düşersen kalk.
Yaralansan da, korksan da
Durma, çocuk!
Yılma!
Geceleri en azından annene uç.
Git çocuk, git!
Gülbeyaz ARSLA
HALİL ÇİFTÇİ ANADOLU LİSESİ
11/A

TUTULAN BİR EL DAHA…
Hülya ERDEM
Sosyal Yar. ve Day. Vakıf Müdürü

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı;
Toplumdaki yardıma muhtaç bireylere ulaşmak, onlara daha iyi hayat koşulları sağlamak
amacıyla çalışmalar yapan bir kuruluştur.
Bu anlamda Ceyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın müdüresi
olarak görev yapmaktayım.
Mesleğim dolayısıyla insanlarla gün boyu ilgilenip, sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyorum.
İş çıkışı evime vardığımda çocuklarım ve eşimle yemekten sonra, yüzümde yorgun fakat huzur
dolu bir gülümsemeyle, ulaştığımız, ihtiyaçlarını karşıladığımız aileleri anlatıyorum.
Geçen günlerde, Ceyhan Tut Elimi Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanına gelen bir
mektup aracılığıyla; İlçemizdeki Küçük Camızağılı köyünde bulunan muhtaç bir aileden haberdar
olduk.
Kaymakam beyin talimatıyla köye gittiğimde karşılaştığım manzara içler acısıydı. Karşımda eşini
kaybetmiş, üç çocuklu bir kadın vardı. Köy halkından bir kişinin verdiği, 1 oda, toprak, üstü çinkolu
yıkılacak durumda elektriği, mutfağı, suyu olmayan bir viraneydi. Çocuklar akşamları mum
ışığında ders çalışıyor, anneleri ise çaresiz ve umutsuzdu. Durumu zaman kaybetmeden
Kaymakam Bey'e rapor ettik. Acilen birşeyler yapılması gerekiyordu. Hemen çalışmaları
başlattık. Aileyi barınmaları için köy okulunun lojmanına yerleştirdik. Yaşanabilir bir ev olması için
duvarları boyattık, kapı ve pencereleri değiştirdik. Mutfak dolapları yaptırdık. Sadece bunlar
yetmiyordu. O üç çocuğun ihtiyacı olan çocuk odasını aldık. Oturma odası, beyaz eşyalarını aldık.
Eşyaları yerleştirilirken en küçükleri odasını görünce sevinmek bir yere inanmakta zorluk
çekiyordu. Sürekli "Bunlar bizim mi? Bu eşyalar bizim mi?" diyordu. Mutluluktan gözlerinin içi
gülüyordu.
Babasız büyümekte olan bu üç çocuk, yapılanlar karşısında bundan sonraki hayatlarında
Devletin koruması altında olacaklarını hissetti. Belki nasıl teşekkür edeceklerini bilmiyorlardı.
Çünkü bu zamana kadar onlarla böylesine ilgilenen olmamıştı.
Evlerini hazırladık, eşyalarını aldık. Peki ya bundan sonra ne ile geçineceklerdi? Düşünmemize
fazla zaman olmadı; Kaymakam bey Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden aylık bağlattı.
Ceyhan Tut Elimi Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin başlattığı, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı 'nın desteklediği bu çalışma sonucunda topluma, geleceğe dair umutla bakan
çocuklar kazandırdık.
Bir mesaim daha geride kaldığında; içimde huzur, yüzümde gülümsemeyle evimin yolunu tuttum.

DÜNYA BİR HANDIR
Alev KAYACI
Edebiyat Öğretmeni
Dünya gelip geçici bir handır. Bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkıyoruz. Kimin bu handa ne
kadar kalacağı ve neler yaşayacağı belirsizdir. Hayat denilen bu yolda yaşadığımız birçok olay,
bizim isteğimiz dışında gerçekleşiyor. Doğmak,yaşamak ve en acısı olan ölmek tercihlerimize
göre şekillenmiyor ne yazık ki.
Gün gelir sevdiklerimizi erkenden kaybederiz. Zamansız gelen bu ayrılık birçok özlemi ve
yarım kalmış sevgiyi doğurur. Anne - babasının şefkatli kollarından ayrı kalmış birçok kişi bunun
acısıyla yaşamak zorunda kalır. Hiçbir sevgi, bunun yerini dolduramaz. Ama yine de hayata
tutunabilmek için yakınlarından ilgi ve destek beklerler. Birinin ellerinden tutup şefkatle başlarını
okşamasını, kendilerine yol göstermesini, ışık olmasını isterler. CEYTED'LE tanışınca bu hasretle
yaşayan, ümitle bekleyen pırıl pırıl gençler, çocuklar gördüm. Sevgisini hesapsızca paylaşabilen
insanlar tanıdım. Sevginin paylaştıkça, acıları hafiflettiğini fark ettim.
Bu dernekte az da olsa emeğim varsa, sevgi denizine bir damla da ben katabildiysem ne
mutlu bana…Sevdiklerimin değerini onları kaybetmeden bana gösterdikleri için bu derneğe,
derneğimizin baş tacı çocuklarımıza teşekkürlerimi bir borç bilirim.

BİR YILIN ARDINDAN
Ayşe GÖÇER
Emekli Öğretmen

Ne de çabuk geçermiş meğer yıllar, aylar, haftalar, günler. Kırk iki yıllık meslek hayatımda her
renkten, her kesimden öğrencilerimle çok mutlu olduğumu sanıyordum.
Ancak 2010 yılında, arayış içinde olduğum zamanlarda "CEYTED" (Ceyhan Tut Elimi Eğitim
ve Dayanışma Derneği) ile tanışıp görev aldıktan sonra, kanadı kırık kuşlarımın cıvıltıları
arasında gerçek mutluluğa kavuştuğumu hissettim…
Mutluluğuma vesile olan, öksüz ve yetim çocuklar derneğini kurma fikrini ortaya atan, çok
saygı değer dernek üyelerine, ayrıca bizleri maddi manevi yönden destekleyen kurum ve
kuruluşlara, Ceyhan halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Kanadı kırık kuşlarımız için yapılan etkinlikleri zaman zaman yerel ve ulusal basından,
internetten takip ediyorsunuzdur umarım…
Siz de bu ummana dalmak, mutluluğumuza ortak olmak istemez misiniz?

SEVGİNİN BAŞLADIĞI YER
Muhibet KARAGÖKTAŞ
CEYTED Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

16.10.2010 Tarihinde Ceyted derneği olarak Konya iline bir gezi
düzenlemiştik. Konya il sınırlarında bulunan Meke Gölü'ne gelince
otobüsten indik. Rehber öğretmenimiz. Kübra Öztürk, Meke Gölü'nün
uzaydan görünüşünün parmaktaki bir yüzük gibi olduğunu anlatıyordu.
Ben de huni şeklindeki adaya ve etrafındaki suya dalmıştım, bir an elimde
bir sıcaklık hissettim Mertcan, usulca gelip elimi tuttu duygulanmıştım.
O anı ne Mertcan ne ben anlatabilirim, çünkü o an SÖZÜN BİTİP,
SEVGİNİN BAŞLADIĞI YERDİ. Bir çocuk sevdiği, güvendiği birinin elini
tutmak ister. Acaba elini tutmamızı isteyen kaç çocuğumuz var dı? Ya siz? Siz
elinizi uzatacak mısınız? Binlerce çocuğumuz güven veren o eli bekliyorsa!!
ÇOCUK YAŞADIĞINI ÖĞRENİR
Eğer Bir çocuk sürekli eleştirilmiş ise
Kınama ve ayıplanmayı öğrenir.
Eğer Bir çocuk alay edilip aşağılanmış ise sıkılıp utanmayı öğrenir.
Eğer Bir çocuk kin ortamın da büyümüş ise
Kavga etmeyi öğrenir.
Eğer Bir çocuk devamlı utanç duygusuyla eğitilmiş ise
Kendini suçlamayı öğrenir.
Eğer Bir çocuk hoşgörü ile yetiştirilmişse
Sabırlı olmayı öğrenir.
Eğer Bir çocuk desteklenip yüreklendirilmiş ise
Kendine güven duymayı öğrenir.
Eğer Bir çocuk övülmüş ve beğenilmiş ise
Taktir etmeyi öğrenir.
Eğer Bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüş ise
Adil olmayı öğrenir.
Eğer Bir çocuk güven ortamı içinde yetişmiş ise
İnançlı olmayı öğrenir.
Eğer Bir çocuk kabul ve onay görmüş ise
Kendini sevmeyi öğrenir.
Eğer Bir çocuk ailesi içinde destek ve arkadaşlık görmüş ise
Dünyada mutlu olmayı öğrenir
Kısaca biz neysek çocuk o olur.
DAVİD D.NOLTE

Ceyhan'dan yola çıkıp ilk önce Yılankale'ye
gittik. Sonra Misis Mozaik Müzesine,
Atatürk Evine, Et-Balık Kurumuna gittik.
Daha sonra Taş Köprü'ye oradan da
Merkez Cami'ye gidip oradaki oyuncak
trenle tur yaptık. Baraj gezisi ile gezimiz
son buldu. Çok eğlendik, mutlu olduk.
Cihangir BOZÇALAR
Bizim ailemiz üç kişi: annem, ben ve
dedem. Babam vefat ettiği için dedem
bizim geçimimizi sağlıyor. Bunca zor
yaşantımın arasında ben bu gezide
çok eğlendim. Yılankale' ye hiç
gitmemiştim. Bu geziyi
düzenleyenlere, bize bu gezider
ihtiyaçlarımızı karşılayanlara teşekkür
ederim.
CEYTED; sen bizim hayatımızın tek umudu
oldun. Tam hayattan kopmuşuz derken bizi
hayata bağladın. Bize korkularımızı yenmeyi,
hayata karşı direnmeyi öğrettin. Anamız,
babamız oldun. Yoksulların, yardıma muhtaç
olanların yardımına koştun. Öksüz ve yetim
olanlara önem göstermeye çalıştın. İşte bunları
yaparak bizi can damarlarımızdan vurdun.
Sevgili Ceyted üyeleri ve değerli
yardımseverler; kalbimizde o kadar büyük bir
yer kapladınız ki bunu siz bile anlayamazsınız.
Yaralı ceylan gibi ortalıkta iyileşebilmek için
yardım ararken, bizim yaralarımıza merhem
oldunuz. Bize anamızın, babamızın olmadığını
hiç hissettirmediniz bile. O küçücük kalplerinizin
kocaman sevgileri yetti bize. İleride biz de sizin
bu emeklerinize layık olmaya çalışacağız.
Hayatımıza bir günde girdiniz, ama ömür boyu
çıkmayacaksınız. Artık elimiz kolumuz oldunuz.
Sayenizde kalplerimiz cıvıl cıvıl oluyor.
Mutluluktan heyecan kaplıyor her yerimizi. Sizi
çok seviyoruz.
Mehmet YILMAZ- Hürü DEVECİ

SOSYALHAKLAR(SHÇEK)
Sosyal Hizmetler İlçe Müd. V. Recep YaŞ
1- Öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1993 yılından bu yana Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda (SHÇEK) görev yapmaktayım.
2005 yılından itibaren de ilçemizde açılan Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevimi vekâleten
yürütmekteyim.
2- SHÇEK' in amacı hakkında bilgi verir misiniz?
SHÇEK, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi manevi ve sosyal yoksunlukların giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sosyal sorunların
önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesine yardımcı
olarak bu hizmeti uluslar arası standartta sunan bir kurumdur.
3- SHÇEK'in ilçemizdeki
çalışmaları nelerdir?
SHÇEK mevzuatı
doğrultusunda ilçemizde
kurumu temsilen tüm
sosyal hizmet alanında
hizmet vermekte Evlat
edinme, Koruyucu Aile
Hizmetleri, Ayni, Nakdi
Yardım, Yaşlı ve Özürlü
Evde Bakım Hizmetleri,
K a d ı n v e To p l u m
Hizmetleri, Aile Danışma
Hizmetleri gibi hizmetler
s u n m a k t a d ı r. A d a n a
Sosyal Hizmetler
Müdürlüğüne bağlı,
çocuk, genç ve yaşlılara
yönelik 1 adet Sevgi evi ve
çocuk yuvası, 1 adet kız
yurdu, 1 adet erkek
yetiştirme yurdu, 2 adet
Huzurevi Rehabilitasyon Merkezi, 2 adet Toplum Merkezi, 1 adet Gençlik Merkezi,1 adet Engelliler Parkı,1
adet Aile Danışma Merkezi bulunmaktadır.
4-Bazı illerde "Çocuk evleri" projesinin uygulandığını duyduk. İlçemizde de böyle bir çalışma var
mıdır?
Çocuk evleri olarak Adana il merkezinde 5 adet çocuk evi mevcuttur. Her evde 4 çocuk olmak üzere toplam
20 çocuk bulunmaktadır. SHÇEK'te korunma ve bakım altında olan çocukların kaldıkları evler, kiralama
yolu ile farklı mahallelerde ya da okul ile ev ulaşımına yakın güvenli, merkezi mahallelerde tefrişat ve
donanımlı vardiya usulü ile görevli anneler refakatinde rahat edilebilecek bağımsız ev ortamlarıdır.
5-Öksüz ve yetimler ile ilgili sosyal faaliyetler var mıdır?
-Anne babasız, anne veya babasız çocuklara yönelik sosyal faaliyet olarak ilçemizde yatılı yurt olmamakta,
fakat Adana'da mevcut kuruma ait yurtlar-da her türlü sosyal faaliyet yapılmaktadır.
6-Öksüz ve yetimlerin eğitimine ne gibi katkıda bulunuyorsunuz?
Anne veya babasız çocukların eğitimine yönelik, kurum olarak yaklaşık 80 aileye Ayni ve Nakdi Yardımla
(ANY) destek vermekteyiz. ANY mevzuatı doğrultusunda sosyal ekonomik yoksunluk içinde olan ailelerin
tespiti ve sosyal inceleme neticesinde 1 yıl geçici yardım verilmektedir. 1 yıl sonra tekrar durumu
değerlendirilir, 2 yıl uzatmaya gidilebiliyor. Ailede azami 2 çocuğa kadar ANY verilebiliyor. Memur maaş kat
sayısı ile hesaplanıyor. Şuan 1 çocuğa aylık 280, 2 çocuğa 560 olarak kurumdan da nakdi destek
sağlanmaktadır.
7-Bize zaman ayırdığınız ve bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ederiz.
İlçemizde yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteren derneğinizin çalışmaları hem tarafımdan hem de kurumum
tarafından yakinen bilinmektedir. İlçemiz köy ve beldelerindeki ziyaretleriniz ve oradaki çocuklarla birebir
ilgilenmenizden, çalışmalarınızdan, konuya duyarlılığınızdan ve kurumumuz ile göstermiş olduğunuz
örnek işbirliğinden dolayı başta dernek başkanı olmak üzere, yönetimde emekleri geçen tüm duyarlı
insanlara şükranlarımı sunar, başarılarınızın devamını dilerim.
RÖPORTAJI HAZIRLAYAN:MİZGİN KAYA

MEHMET YILMAZ
20.03.2011 günü geziye gidileceği haber edilmişti bize. Üstelik gezinin Ankara olduğu
söylenince çok heyecanlandım ve gezi gününü beklemeye başladım. Gece yarısı saat üçü
gösterdiğinde uyanarak hazırlıklara başladım ve yolculuğumuz saat altıda başladı. Doğrusu ilk
defa Ankara'ya gezmeye gidecektim. Hep istemişimdir bir gün Ankara'ya gitmeyi. En çok da
Anıtkabir'i merak ediyordum. Anıtkabir'i görünce çok şeyler geldi aklıma. Çünkü Anıtkabir'i
insanın kendi gözüyle görmesi bir başkaydı. Daha önce kitapların sayfalarında görmüştüm. Hiç
de kitap sayfalarındaki küçük bir yer değildi. Anıtkabir, genişçe bir avlu içinde birçok bölümleri
olan güzel bir yerdi. Anıtkabir'de beni en çok etkileyen Aslanlı yol olmuştu, çünkü yerlere döşenen
mermersi taşlar aralıklıydı. Bu aralık nedeniyle insanın düşmemesi için başını aşağıya eğmesi
gerekliydi. Onlarda baş aşağı eğmek bir saygıyı ifade ediyordu. Çünkü her medeniyette olduğu
gibi bizlerde de bir saygıyı ifade ederken baş, aşağıya eğilirdi. Ayrıca Ankara'da bir de Anadolu
Medeniyetler Müzesi vardı. Gerçekten çok muhteşem bir müzeydi. Müzedeki dilimler çağlara
göreydi. Burada ise en çok hoşuma giden, beni etkileyen ölenlerin ana karnındaki konumu gibi
defnedilmesiydi. Bence bu defnetme iyi bir düşünceydi. Çünkü ölmek öbür dünyada tekrar
doğmaktı.
DUYGULARIM
Bizlere yapılan tüm yardım ve gösterilen iyilikler beni derinden etkiliyor. İnanın, yapılan
yardımlar bana örnek oluyor. Aklımdan geçiriyorum da büyüyünce kesin iyi bir meslek sahibi
olmalıyım ki ben de insanlara yardım edip onlara elimden geldiğince iyilik yapmalıyım.
Teşekkürler CEYTED, iyi ki varsınız…

Ben yaşamım boyunca ilk kez böyle bir
faaliyette bulundum. Kırk beş yıllık yaşamımda
bu kadar keyif alarak koşmayı hiç
düşünmemiştim. Bu dernekle yaşamım
hareketlendi, oradaki kardeşlerim için bir
şeyler yapıldığında, çok mutlu oluyorum. Ben
ve benim gibi düşünen arkadaşlarımın yolu
açık olsun.
Salı günleri benim için özel bir gün
diyorum. Çünkü salı günleri dernekte kahvaltı
ile başlayan günümüz, kurslar, yardımlar ve
ikramlarla akşama kadar yoğun bir şekilde
devam ediyor. O gün kafamı yastığa
koyduğumda, içimi manevi duygular kaplıyor.
Çok şeyler yazmak istiyorum, fakat kelimeler
kifayetsiz kalıyor. Anlatmak değil ,yaşamak
gerek ve bu tat herkese nasip olsun diyorum…

AYŞE ŞAN
CEYTED DERNEĞİ ÜYESİ

ÖĞRENCİMİZ;
MUHAMMED...
GÜLAY KAMAN
CEYTED YÖNETİM KURULU SAYMANI

Günlerden çarşamba akşamıydı cep telefonum çaldı, bilmediğim bir numara arıyordu. Açtım,
Muhammed adlı bir öğrencimiz benimle görüşmek istedi, beni arar mısınız, dedi ve telefonu
kapattı. Ben de bizim çocuklarımızdan olduğunu anlayıp aynı numarayı hemen aradım.
Muhammed derneğimizin Ankara gezisi düzenlediğini annesinden duymuş, onu da
götürüp götüremeyeceğimizi sordu;
-Tabii ki gelebilirsin, dedim . Muhammed annesinin karnındayken babasını kaybetmiş,
babasını hiç görmemiş, Urfa'da Sağlık Meslek Lisesini kazanmış, okul müdürü ile görüşüp izin
almamı istedi. Okul, ailenin onayı olmadan izin vermiyormuş. Muhammed' in bizi yani
dernektekileri ailesi gibi görmesi beni çok duygulandırmıştı.
Kısacası Muhammed' le telefonda tanıştık ve çok samimi sohbetlerimiz oldu geziye kadar.
Muhammed Ankara'yı ve Anıtkabiri çok merak ettiğini, gezi gününü heyecanla beklediğini sık
sık arayarak 'Beni unutmuyorsunuz değil mi' diye hatırlattı. Ankara gezisine fen lisesinden,
öğretmen lisesinden, Anadolu lisesinden öğrencilerimizde katılmıştı. Öğretmen lisesindekiler
oğlumun arkadaşları olduğu için onlar yalnızlık çekmesin diye oğlum da geziye katılmıştı.
Nihayet gezi günü gelip çatmış, 40 kişilik grubumuz neşe içinde yola çıkmıştık. Bizde
telefonla tanıştığımız Muhammed' le yüz yüze tanışmıştık olduk. Dolu dolu geçen iki günlük
gezimizin son yemeğini Sayın Gölbaşı kaymakamı ve eşi İlkay Hanım organize etmişti.
Yemekte Muhammed'le aynı masaya düşmüştük. Sohbet ederken laf olsun diye
-Oğlumu sevdin mi Muhammed diye sordum.
-Hayır, sevmedim Gülay teyze deyince ben şok olmuştum.
Aklımdan bir aydır telefonda konuştuğum, müdüründen izin aldığım,
gezmeye götürdüğümüz Muhammed film şeridi gibi geçiyordu ama
Muhammed başka şeyler düşünüyordu. Yüzüm şaşkınlıktan ne hale
geldiyse:
- Önce yüzünü düzelt Gülay teyze dedi.
Seni seviyorum diye oğlunu da sevmek zorunda değilim. Onun
halini tavrını beğenmedim dedi. Ben de sordum,
-Sana bir saygısızlığını, bir yaramazlığını mı gördün
Muhammed dedim.
--Hayır, Gülay teyze ben oğlunuzla uyuşamadım dedi. Ama ben
Türkiye'nin neresinde olursanız olun sizi hiçbir zaman
unutmayacağım ve hep seveceğim dedi. O anda gözümün önüne
sevmediği halde seviyorum diye yalan söyleyen ikiyüzlü İnsanlar
geldi.
.
Çocukluktan gençliğe yeni adım atmış Muhammed'in kendine
olan güvenine, dürüstlüğüne ve olgunluğuna hayran kalmıştım.
Gölbaşından Ceyhan' a dönene kadar sohbetimiz devam etti.
Otobüste neşeli sohbetimizi duyan arkadaşlar da sohbetimize katıldı.
Çocuklar gezsin, eğlensin, öğrensin diye çıktığımız Ankara
gezisinden ben de çocuklarımızdan çok şey öğrenmiş olarak döndüm.
SENİ ÇOK SEVİYORUM MUHAMMED başka gezilerde buluşmak
üzere…

CEYTED DERNEĞİ
İlk başladığımız gün hava rüzgârlı ve
yağmurluydu. O günden bu güne her salı
oraya geldik. Ceyted Derneğinin üyeleri
bize dünyada yapılmayacak, aşılmayacak
şeyleri yaptı. Derdimize ortak olan üyeler,
derneğe gelmek isteyenleri güler yüzle
karşılıyorlar. Biz bu Ceyted derneğinde
hem güldük, hem şaşırdık, hem
duygulandık. Ama artık bizim omzuna
yaslanacak ablalarımız vardı. Herkesin
derdine deva oldular. Bize en güzelinden
kapaklı dolap aldılar. Annem bunu
duyunca çok ama çok mutlu oldu.
Nedense anneler sevinince ben de
seviniyorum. Bana verdikleri çilek eve giderken kıpkırmızı olmuştu, çileği yedim ve yerken
hep bana yapılan iyilikleri düşündüm.
DOĞUKAN 4.SINIF ÖĞR.
Bugün benim için çok güzel bir gün oldu.
Çünkü dernekte bize ders verecek
öğretmenlerle tanıştım. Öğrenciler için
yaptıklarınızı duyunca Ceyhan'ın büyük bir
geleceğinin olduğunu görmüş oldum.
Umarım ben de üniversiteyi kazanıp sizin
gibi insanlarla çalışırım.
Leyla ÖTER

Bugün yaşadıklarımı nasıl yazarsam
yazayım hiçbir şekilde duygularımın
tümünü yazıya dökemem. Bu günleri bize
yaşatan dernekteki bütün saygıdeğer
öğretmenlerimize ve büyüklerimize
teşekkür ediyorum. Her şey için çok ama
çok teşekkür ederim.
Hasan YILDIRIM
Aslında ben bugün buraya gelmek
istemiyordum. Ama iyi ki gelmişim.
Öğrencilere amaçlarını tekrar hatırlatmış
oldunuz. Buraya gelirken hayalimdeki gibi
asık suratlı kişiler bekliyordum. Ancak siz
çok içten davrandınız.
Benim eğitime destek dışında hiçbir isteğim
yok. Derneğinizin desteği ile öğrencilerin iyi
eğitilmesine ön ayak oluyorsunuz.
Teşekkür ederim.
Kübra BAŞIBÜYÜK

Küçük yaşımdan beri (hala çocuk olmama
rağmen) pek çok zorluklardan geçtim. Annemi
ve babamı kaybettikten sonra kendime bir
hedef belirleyip hedefime doğru yürüdüm.
Hayatta en çok istediğim şey okuyup bu zor
günleri aşıp yeni bir hayata imza atmak. Ders
çalışmak için uygun bir yer olmadığı için ders
çalışamıyordum. Bu imkânı da sağladığınız için
teşekkür ederim.
B. A.
Bugün hiç olmadığım kadar mutluyum. Benim
de bir sazım oldu. Çok mutluyum. Ceyted
üyeleri ve yardımseverleri çok seviyorum, sizler
çok iyisiniz. Allah, eminim cennette size bir yer
ayırmıştır. Sizin bu iyiliklerinize karşılık karne
notlarımı hep 5 yapacağım.
Esra TOSUN

Biz bugün sizin yardımınızla ilk defa sinemaya gittik ve şimdi de kafedeyiz. Hem size hem de
bize yardımda bulunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Benim İlköğretimde son senem
ilk defa sizin gibi birileri bizlere böyle bir yardımda bulundu. Hepinize teşekkür ederim.
Gülçin KAYA

GÜL VERİN...
"Gül sunan bir elde daima bir gül kokusu kalır." der
bir Çin Atasözü. Bizler için küçük, ama ihtiyaç
sahipleri için büyük yardımlar yapıldığında gözlerde
görülen mutluluk da bizim için gül kokusu
niteliğindedir. Gülü edinen kişi ne kadar seviniyorsa,
elde kalan gül kokusunu sürekli koklayarak mutlu
olur gülü veren kişi. Eldeki gül kokusu bir süre sonra
yok olmaya yüz tutar, hiçbir zaman o kokuyu
kaybetmemek için sürekli gül vermeye devam
etmek gerekir. Bizlere güller sunma fırsatını
doğuranlara, gülleri aldığında mutlu olanlara ve elde
kalan gül kokusuyla mutlu olanlara selam olsun,
ömrünüz hep gül kokusuyla dolu olsun hatta
ömrünüzün sonu bile güle ulaşmanın mutluluğuyla
dolsun... Gülü verin hiç olmazsa gülüverin...
Mehmet CEBECİ

KÜÇÜK DÜNYALARIMIZA
AÇILAN BÜYÜK PENCERELER...

Bu geziye katıldığımız için öncelikle çok
teşekkür ederiz. Çok sevindik, yeni dostlar
edindik. Sizlerle beraber büyük bir aile keyfi
yaşadık…
Çok güzel iki gün geçirdik. Böyle bir tecrübe
ve olanak sağladığınız için çok teşekkür
ederiz. Size borcumuzu nasıl öderiz
bilmiyoruz. Herkesin farklı fikirleri olabilir,
ama en çok kaldığımız yeri beğendik ikimiz.
Böyle bir etkinlik gerçekleştirdiniz, bunca
yük ve sorumluluk taşıdınız, hiçbir şeye öf
püf demediniz ve her şeyi bizim küçük
dünyalarımızı mutlu etmek için
başardınız. İşinizi o kadar güzel ve
aksatmadan yaptığınız için size
özeniyoruz. Ayaklarımızın üzerinde
durmaya başladığımız zaman, umarım
sizin gibi öksüz yetimi, yardıma muhtaç
olan çocukları olabildiğince mutlu
edebilmeye çalışacağız. Sizleri seviyoruz
ve sizlere çok özeniyoruz.
Rümeysa ARSLAN ve Hatice KAYA

Gezi bana göre çok keyifliydi. Gezdik,
dolaştık, çok eğlendik. Denizin yanına
gidip deniz kabuğu toplamak hepsinden
güzeldi. Kısacası Ceyted in götürdüğü her
gezi benim için çok güzel bir gezi oluyor.
Herkese çok teşekkür ediyorum. Geldiğim
için çok mutluyum.
Özlem DEVECİ
Ben bu gezide ilk olarak Botaş'ı gezdim.
Botaş çok güzel bir yerdi. Botaş' ta ceylanları
gördüm. Ceylanlar çok güzel sekiyordu. Sonradan Yumurtalık
'ı gezdik. Yumurtalık'ta balıkları gördük ve teknenin içini
gezdik. Deniz kıyısına gidip çok eğlendik. Bu günümü Ceyted
üyelerine borçluyum.
Hürü DEVECİ
Sevgili Ceyted üyeleri, hani ben hiç fıkra
anlatamayan sessiz olanım. Ben ilk defa
böyle bir toplumda çok güzel bir şekilde
ağırlandım. Sizleri tanıdığım için çok
mutlu oldum. Yumurtalık ve Botaş'ta
bizlerle ilgilenen herkesi çok sevdim.
Kadir AĞAR

16 bahar geçirdim, hep aynı… Çiçek açar,
meyve ağaçları tomurcuk verir, yaprakları
yavaş yavaş çıkar… Ama bu bahar çok farklı
geçti. Çünkü bu bahar yalnız doğa değil, bu
geziyle birlikte benim gönlüm, ufkum, hayalim,
yüzüm çiçek açtı. Hiç düşünemezdim
Ankara'ya geleceğimi, Ankara'yı göreceğimi…
Bu gezi beni hedefime odakladı. Ne yapmam
gerektiğini, önceliğimi bir daha hatırlattı.
Benim bu duyguları yaşamama imkân
sağlayan, vesile olan Tut Elimden Derneği
ekibine çoook teşekkür ederim.
Mehmet ERGİN

Bu yaz tatilimi değerlendirdim. Çünkü dernekte
verilen gitar kursuna geldim. Sıkıntılarımı,
üzüntülerimi gitarla unutuyorum. Ben lise 3.
sınıfa gidiyorum. Hedefimi her zaman yüksek
tuttum, tutacağım da. Babamı 2 yıl evvel
kaybettim. Annemden başka ilgi gösterenim
yoktu. Artık benim iki ailem var: biri evim, diğeri
derneğim. Dernekteki bütün çalışanlara ve
emeği geçenlere, yani hepinize çok teşekkür
ederim.
Mehmet ERGİN

BENİ DE SEVİN
ADAM OLMAK
Büyüyünce doktor olacağım,
Gemi pilotu olacağım, ya da polis.
Ama babam diyor ki "Önce adam ol."
Nasıl adam olunur ki,
Büyüyünce mi?
Sonra mı doktor, polis olunur?
Ben ikisi de olacağım diyorum.
"İşte o zaman büyük adam olursun."
Diyor babam.
Dr. ADEM YILMAZ

Ben de bir çocuğum diğerleri gibi
Şefkatle sevilmek, öpülmek isterim,
Ellerimden tutsunlar büyüklerim.
Annesinin elinden tutan bir çocuk görsem,
Acıyla dolar, yaşlanır gözlerim.

Ben de bir çocuğum diğerleri gibi,
Neşeyle gülmek isterim.
Bir sevgi denizinde,
Mutlu yarınlara doğru…

Ninnilerle şarkılarla büyümek,
Bayramlarda herkes gibi bayram yapmak,
Her çocuk gibi benim hakkım.

Sıcak bir yuvadır düşlerim,
Ne olur, beni de görün.
Beni de sevin büyüklerim.
Dr. ADEM YILMAZ

GENÇLİK VE GÜNEŞ'İ
Güneş, Samsun'dan doğdu, ama
bu doğuş her zamankinden daha
farklı daha aydınlık doğuştu.
Sadece ışık saçmıyordu;
umutsuzlara,
umut saçıyordu,
Türk halkına özgürlük vaat
ediyordu, birlikte parıldayalım
diyordu adeta coşkun ve
umutlarını bir çiçek gibi gönlünde
büyüten Anadolu halkına. Diyordu
çünkü biliyordu, Mustafa Kemal
Türk Gencine inanıyor ve
güveniyordu.
Güneş her battığında mutlaka
g e r i d o ğ a r, a m a k i m i ç i n
doğacağını kim bilebilir ki? Bu kez
biliyorduk, Türklerin karanlığını
aydınlığa çevirmek için doğacaktı.
Buna da güven tamdı.
Samsun'dan doğan güneşe
inandığı için de başardı bu
kazanılması zor zaferi, çocuk
yaştaki kocaman yürekler.
Bu
kocaman yüreklerin acaba,
diyerek kaybedecek zaman yoktu;
umudu vardı, yere dökülen onca
kanı vardı, istiklâl uğruna bir
istikbal savaşı vardı. Bunca sebep
vardı işte, kaybetmek
düşünülemezdi ve düşünmedi de
Türk Genci. Asırlardır dünyaya
nam salmış; inançta, ülküde hep
bir olmuş özgürlük için çarpan
yüreklerin yine birdi emeli, bu emel de kurtuluş zaferiydi.
Esaret… Bunu kabullenebilir miydi Türk milleti? Böyle bir şeyi benimsemek ya da
aklından geçirmek, damarlarında taşıdığı kana bir ihanet olmaz mıydı? Olurdu elbet.
Bunu biliyordu, o ihaneti yapmadı zaten yapamazdı. Bu inanç ki Anadolu'yu yeniden
doğurdu küllerinden. Toparlandı dağılan ve paramparça olan namerde karşı ovaları dahi
dağ gibi heybetli olan Anadolu.
O parıl parıl parlayan güneş, gözyaşları eşliğinde batıyordu artık. Ama ışık
saçmaktan vazgeçmeden son anına dek parıldayarak. Ve gözü hiç arkada kalmadı.
Çünkü o son ışıklarını saçarken en az kendisi kadar parlak yıldızlar gördü. Ve bu yıldızlar
adeta karanlığa meydan okuyordu, gün geçtikçe sayıları artıyordu.
Onlar şanlı Türk gençleriydi.
Şanlıydılar çünkü vazgeçmediler, şanlıydılar
çünkü ihanet etmediler, şanlıydılar çünkü
başardılar, şanlıydılar çünkü onlar Türk'tü. Ve
onların çocukları, çocuklarının çocukları da
Türk olacaktı. Evet, Anadolu ve onun cesur
yürekleri şanlıydı, ŞANLI KALACAKTI.
GÜLBEYAZ ASLAN
HALİL ÇİFTÇİ ANADOLU LİSESİ 11/A
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DESTEK VEREN KAMU ÖZEL KURUMLAR
KAMU KURUMLARI

ÖZEL KURUMLAR

Ÿ CEYHAN KAYMAKAMLIĞI

Ÿ CEYNAK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.

Ÿ CEYHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

MÜDÜRLÜĞÜ
CEYHAN DEVLET HASTANESİ
CEYHAN İLÇE EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜ
BOTAŞ
BİL
ÇUKUROVA ÜNİV. CEYHAN MESLEK
YÜKSEK OKULU
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
CEYHAN İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ
CEYHAN HALK EĞİTİM MERKEZİ
ÇUKUROVA TARIM İŞLETMELERİ
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
ZİRAAT BANKASI CEYHAN ŞUBESİ

Ÿ CEYHAN TİCARET ODASI
Ÿ TEMA VAKFI
Ÿ İSKEN
Ÿ ELİF OPTİK
Ÿ İNCİ TUHAFİYE
Ÿ TÜRK ANNELER DERNEĞİ
Ÿ ÖZEL ARTI DERSHANESİ
Ÿ MUHAMMED BULUT POLİS DERNEĞİ

BAŞKANI, KÖY MUHTARI
Ÿ CRT
Ÿ CEYHAN KÜLTÜR SANAT VE YARDIMLAŞMA

DERNEĞİ
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