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FAALiYET RAPORU

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt İç� Yardımları / 2022
Nisan - Mayıs - Haziran Aylarında
Yapılan Yardımlar

23.409

72.357

7.474

Nakdi Yardım
yapılan kişi sayısı

Gıda Yardımı
yapılan kişi sayısı

Giyim Yardımı
yapılan kişi sayısı

895

120.965

Eğitim Yardımı
yapılan kişi sayısı

Toplam Yardım
yapılan kişi sayısı

584

14.078

2.168

Sağlık Yardımı
yapılan kişi sayısı

Temizlik Yardımı
yapılan kişi sayısı

Eşya Yardımı
yapılan kişi sayısı

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt Dışı Yardımları / 2022
Nisan - Mayıs - Haziran Aylarında
Yapılan Yardımlar

1.390
Hisse 8 farklı
ülkede
Adak, Akika,
Şükür kurbanı
kesildi

4.456
12 ülkedeki
Yetime
Yetim Harçlığı
ulaştırıldı

23
Tır Suriye’ye
İnsani Yardım
ulaştırıldı

729
3 Farklı ülkede
Katarakt
Ameliyatı
yapıldı

Gana’da
Kur-an Öğrenim
Merkezi açılışı
yapıldı

12.710
Aileye
8 farklı ülkede
Gıda Yardımı

910
5 Farklı ülkede
Kur’an-ı Kerim
hediye ettik

179
14 Farklı ülkede
Su Kuyusu açıldı

KÜREKLERE
ASILDIK

Bir yelkenli ile seyir halindeyseniz ve rüzgâr kesilmişse
yapacağınız şey bellidir; küreklere asılırsınız.

katarakt ameliyatları yapmaya ve kalıcı eserler inşa
etmeye devam ediyoruz.

Koronavirüs salgını bütün dünya ekonomilerini sarstı.
Bazı ülkeler bu sarsıntıyı daha fazla hissediyor. Biz de
ülke olarak payımıza düşeni aldık. Özellikle de enerji
konusunda dışa bağımlılığı fazla olan ülkelerin enerji
maliyetlerindeki can yakıcı artış, o ülke insanlarına
sıkıntıyı iliklerine kadar hissettirdi.

Bu dönemde 14 farklı ülkede 179 su kuyusu açtık. 8
ülkede 1390 hisselik adak, akika ve şükür kurbanı keserek hayırseverlerimizin vekâletlerini yerine getirdik. 12
ülkede ise binlerce yetimin harçlığını annelerine teslim
ettik. Yine bu dönemde Suriye içerisindeki mağdur
kardeşlerimize 23 tırlık yardım ulaştırdık.

Neredeyse bütün sektörler artan hayat pahalılığından
ciddi bir biçimde etkilendi. Son iki yıldır çoğu harcama
kaleminde fiyatlar 3-4 kat arttı.

Bu dönemimiz içerisinde Ramazan ayını ve bayramı
idrak ettik.

Ülkemizde yapılan kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki
halkın yüzde 64’lük kesimi bir numaralı sorunumuzun
“hayat pahalılığı” olduğuna inanıyor.
Ülkemizde sayıları birkaç milyon aile olarak ifade edilen
“tuzu kuru” çevreleri dışarda tutarsak geri kalan
milyonlarca aile içinde bulunduğumuz şartlardan
önemli ölçüde etkilenmiş bulunuyor.
En çok canı yananlar ise başta düzenli bir geliri bulunmayan aileler olmak üzere, asgari ücretle geçinmek
zorunda olanlar ve kirada oturduğu halde düşük emekli
maaşı dışında gelirden mahrum ailelerimiz.
Söz konusu ailelerin tamamını bu döneminin dezavantajlı grubu olarak ifade etsek abartmış olmayız.
Derneğimiz özellikle de hiç geliri olmayan, evinde
engelli, hasta ve yaşlı bulunan, kira ödeyen ve ekonomik yönden en dipteki ailelerimizi bir nebze de olsa
rahatlatmanın çabası içerisinde.
Başta nakit olmak üzere, gıda, giyim, eğitim, temizlik
malzemesi, kırtasiye ve ev eşyası yardımlarını ülkemizin dört bir yanındaki ailelere ve dünyanın yoksul
coğrafyalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya
devam ediyoruz.
Dernek merkezimize her ay ulaşan 1500-2000 yeni
ailenin başvurusu titizlikle inceleniyor ve desteğe uygun
görülen ailelerimizin yardımları başlatılıyor. Veri tabanımızda bulunan 800 binin üzerindeki kayıtlı aileden de
her ay belli bir grup aileye yardımlar yapmaya devam
ediyoruz.
Diğer taraftan Nisan, Mayıs ve Haziran 2022 faaliyet
dönemimizde dünyanın mazlum coğrafyalarında nakit,
giyim ve gıda yardımları yanında su kuyuları açmaya,

Derneğimiz 2022 Ramazan ayında Türkiye ve 27 farklı
ülkede ihtiyaç sahibi aileler, yetimler ve savaş mağduru
455.281 kardeşimize Ramazan ayının bereketini yaşattı.
Ramazan ayı boyunca ülkemizin dört bir yanında şube
ve temsilciliklerimiz ile gönüllülerimiz sosyal incelemeleri yapılan ailelerimize yardım ulaştırmaya hız
katarak devam etti. Bu kapsamda ülkemizde 55.086
kişiye gıda yardımı, 16.488 kişiye nakdi yardım, 10.269
kişiye temizlik yardımı, 6.924 kişiye giyim yardımı olmak
üzere toplamda 88.767 ferde iyilik ulaştırdık.
Deniz Feneri Derneği olarak 2022 Ramazan ayında
Afganistan, Bangladeş, Benin, Bosna Hersek, Burundi,
Endonezya, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filipinler, Moro,
Filistin, Gana, Kamerun, Kenya, Lübnan, Mali, Nijer,
Pakistan, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Suriye,
Tanzanya, Togo, Uganda, Yemen ve Zimbabve olmak
üzere 27 farklı ülkede yardım çalışmalarımızı sürdürdük.
Ramazan ayı boyunca 27 farklı ülkede 58.235 yetime
iftar yemeği, 22 farklı ülkede 10.234 kişiye bayram
harçlığı, 18 farklı ülkede 165.123 kişiye gıda yardımı, 15
farklı ülkede 125.742 kişiye nakdi yardım, 9 farklı
ülkede 7.180 kişiye adak dağıtımı olmak üzere toplamda 366.514 fert ile bağışçılarımız arasında iyilik köprüsü
olduk.
Salgın yıllarında daha çok insana ulaşıp daha fazla
mağduru sevindirmemiz gerektiği için biz de bu
dönemde küreklere daha fazla asıldık.
Bütün bağışçılarımıza, gönüllülerimize ve iyilikseverlere yüzlerini güldürdüğümüz ihtiyaç sahibi insanlar
adına teşekkür ederiz.
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NAKDi YARDIMLAR
İhtiyaç sahiplerinin tüm eksiklerini karşılamak için birçok
alanda yardım çalışmaları gerçekleştiren derneğimiz, kendi
özel ihtiyaçları yahut kira, fatura gibi borçları olan ihtiyaç
sahiplerine de nakdi yardımlar ile destek olmaya devam
ediyor. Nakdi yardımlar sayesinde binlerce ihtiyaç sahibinin
gıda, giyim gibi zaruri ihtiyaçlarının yanında özel ihtiyaçları
da karşılanmış oluyor.

23.409 Kişiye
Nakdi Yardım

denizfeneri.org.tr
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GIDA YARDIMLARI
Maddi sıkıntılarından ötürü evinin gıda ihtiyacını
karşılamakta zorlanan yardıma muhtaç ailelerimize gıda
yardımları, derneğimizin kurulduğu günden itibaren
ulaştırılmaya devam ediliyor. Derneğimize gelen talepler ve
sosyal incelemeler sonrasında tespit edilen ihtiyaç sahibi
ailelere teslim ettiğimiz gıda kolilerinde bir ailenin geçimi
için gerekli temel gıda malzemeleri bulunuyor.

72.357 Kişiye
Gıda Yardımı

4
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GiYiM YARDIMLARI

7.474 Kişiye
Giyim Yardımı

Derneğimizin “Geçici Giyim Mağazaları” projesi ve
ülkemizin 12 noktasında yer alan giyim mağazaları ile
binlerce kişiye giyim yardımları teslim ediliyor. Bu
çalışmamız sayesinde giyim ihtiyacı olan kişiler ülkemizin
çeşitli bölgelerinde açılan mağazalarımızda ihtiyaçları olan
giyim malzemelerini beğenip deneyerek alma fırsatı
buluyorlar. Bununla birlikte giyim ihtiyacı olup
mağazalarımızdan uzakta yaşayan kişilere de derneğimiz,
giyim yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

denizfeneri.org.tr

EiTiM YARDIMI
Geleceği imar edecek olan öğrencilerimiz içerisinden
eğitim materyallerini karşılamakta zorluk çekenlere
derneğimiz, eğitim yardımlarını ulaştırıyor. İçerisinde
öğrencilerimizin ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerinin
bulunduğu bir okul çantası ile birlikte ayakkabı, önlük gibi
ihtiyaçlar da öğrencilerimize teslim ediliyor. İhtiyaç sahibi
ailelerimizin yaşadıkları maddi sıkıntıların, çocuklarının
eğitimine engel olmaması için eğitim yardımlarımız devam
ediyor.

895 Öğrenciye
Eğitim Yardımı

5
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SALIK, iLAÇ ve MEDiKAL
MALZEME YARDIMI

584 Kişiye

Sağlık, İlaç ve
Medikal Malzeme
Yardımı

Bağışçılarımızın desteği, derneğimizin vesilesi ile sosyal
güvencesi olmayan yahut maddi zorluklar içerisinde
hayatlarını devam ettirmeye çalışan hasta ve engellilere
destek olmak amacı ile sağlık, ilaç ve medikal malzeme
yardımları yapılıyor. Kimi zaman maddi sıkıntılardan dolayı
ameliyat olamayan bir hastamızı ameliyat ettirmek olarak
gerçekleşen bu yardım kimi zaman da akülü sandalye,
protez desteği gibi medikal malzemelerin temini ile
gerçekleşiyor.

denizfeneri.org.tr

EYA YARDIMI
Sosyal incelemeler sonucunda evlerinde temel ihtiyaç
sayılabilecek eşyaların eksiliği görülen yahut bir doğal afet
sonrasında eşyaları hasar gören ihtiyaç sahibi ailelerimize
eşya yardımında bulunuyoruz. Bağışçılarımızın desteği ile
temin edilen ihtiyaç dahilindeki beyaz eşya, mobilya, halı
gibi eşyalar, yardıma muhtaç durumdaki ailelerimize teslim
ediliyor.

2.168 Kişiye
Eşya Yardımı

7

8
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TEMiZLiK YARDIMLARI
İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, eşya gibi temel ihtiyaçlardan
oluşan yardımlarda bulunan derneğimiz, ev ihtiyaçlarından
olan temizlik yardımlarını da ihtiyaç sahibi ailelerimize
ulaştırmaya devam ediyor. Temizlik malzemelerinden
oluşan yardım kolimizde bir ailenin ihtiyaç duyduğu tüm
temizlik malzemeleri yer alıyor.

14.078 Kişiye

Temizlik Yardımı

denizfeneri.org.tr

9

BiR HAYAT KURTAR
Deniz Feneri Derneği, “Bir Hayat Kurtar” projesi ile
hayatlarının bir eşiğinde sıkıntı ile karşılaşmış ve kendi
imkanları ile bu eşiği aşamamış ihtiyaç sahiplerinin
sorunlarına çare olarak onların hayatlarındaki engeli
ortadan kaldırmaya devam ediyor.
Bu sorun bazen maddi yetersizliklerden ötürü akademik
kariyerine devam etmekte güçlük çeken genç bir öğrenci,
bazen de emeklilik primini ödeyemediği için çalışmak
zorunda kalan ihtiyar bir amca olarak karşımıza çıkıyor.
Hayatlarındaki sıkıntıyı ortadan kaldırmak için bir anda
belirli bir meblağ ödemek durumunda kalan ihtiyaç
sahiplerinin yaraları, bağışçılarımızın katkıları ile sarılmaya
devam ediyor.

19 Ailenin

Hayatına Dokunuldu
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SU KUYUSU
Yeryüzündeki her canlının olduğu gibi insanın da en temel
ihtiyaçlarından biri olan su, Afrika’da hayatını sürdüren
kardeşlerimiz için ulaşılması en zor unsurlardan biri.
Dünya’daki iki milyar insan içilebilir, temiz ve güvenilir suya
ulaşmak için kilometrelerce yol kat etmek zorunda.

14 Farklı Ülkede

179

Su Kuyusu

Bağışçılarımızın vesilesiyle açılan su kuyuları sayesinde
kurak bölgelerde hayatta kalma mücadelesi veren
kardeşlerimizin temiz ve kullanılabilir suya ulaşımı
kolaylaşıyor.

denizfeneri.org.tr

ADAK, AKiKA, ÜKÜR
KURBANLARI
Bağışçılarımızın birbirinden farklı niyetlerle kesme kararı
aldığı adak, akika ve şükür kurbanlarını hem yurt içinde
hem de yurt dışında İslami usullere uygun olarak kesiyoruz.
Kestiğimiz kurbanları 24 saat içerisinde ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıyor, hayır dualarını hayırseverlerimizin hanesine
kazandırıyoruz.
Kesilen kurbanlar sayesinde her yıl yüzbinlerce insanın
sofrasına paylaşmanın mutluluğunun ve bereketinin
taşınmasına vesile oluyoruz.

8 Faklı Ülkede

1.390 Hisse

13
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KATARAKT
Yaşanılan coğrafyanın ve içerisinde bulunulan şartların
etkisiyle ihtiyaç sahibi ülkelerde bazı hastalıklar ortaya
çıkıyor. Katarakt hastalığı da bu hastalıklardan biri ve en
yaygın karşılaşılanlardan.

3 Farklı Ülkede

729 Kişiye

Katarakt Ameliyatı

Maddi imkansızlıklarından dolayı muayene olamayan
insanlar hayatları boyunca bir daha göremeyeceklerini
düşünüyor. Yetkililerimiz tarafından maddi imkânı olmayan
katarakt hastaları tespit ediliyor ve yapılan bağışlar ile
hastalarımız ameliyat ediliyor. Bu sayede her yıl binlerce çift
gözün ışığını yeniden bulmasına vesile oluyoruz.

denizfeneri.org.tr
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BiR YETiM BÜYÜTÜYORUM
Her yıl milyonlarca çocuk savaş, doğal afet, kuraklık ve
yetersiz sağlık koşulları gibi birçok farklı sebepten dolayı
yetim kalıyor. Bağışçılarımızın üstlendiği hamilik görevi
sayesinde yetim kalmış çocuklarımıza maddi destekte
bulunuyor, onların hayır dualarını hayırseverlerimize
iletiyoruz. Yavrularımızın geleceğinin daha emin ellerde,
adımlarının daha kuvvetli olması için hamilerimizin
destekleriyle çalışmaya devam ediyoruz.

12 Faklı Ülkede

4.456 Yetime
Nakdi Yardım

16
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GIDA YARDIMI
Kıtlık ve savaşın ortasında kalmış olan kardeşlerimizin
yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenmeye ihtiyacı var.
Bağışçılarımızın yaptığı bağışlar sayesinde zor şartlar
altında yaşayan milyonlarca insana gıda yardımı
ulaştırıyoruz.

8 Farklı Ülkede

12.710 Kişiye
Gıda Yardımı

Gıda paketlerimizin içerisinde bir ailenin bir aylık ihtiyacını
karşılayacak kadar malzeme mevcut. Yardımın ulaştığı
aileler bağışçılarımızın sayesinde bir süre ne yiyeceklerini
düşünmeden hayatını sürdürebiliyor.

denizfeneri.org.tr

SURiYE YARDIMLARI
Suriye’de savaşın başladığı ilk günden beri derneğimiz tüm
imkanlarını kullanarak yardım çalışmalarını sürdürüyor.
Mağdur olan yetim ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize,
kardeşliğimizin bir gereği olarak ülkemizin her ilinden
gönderilen yardımları ulaştırıyoruz.
Gerçekleştirilen yardım çalışmalarımız ülkemize sığınan
muhacir kardeşlerimiz ile İdlib ve Azez’deki kamplarımızda
yaşayan kardeşlerimizi kapsıyor. Yardımlar içerisinde gıda,
giyim, temizlik ve sağlık ihtiyaçları yer alıyor ve yaşanılan
bölgenin getirdiği diğer zaruri ihtiyaçlar da temin ediliyor.

23 Tır

İnsani Yardım

17
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RAMAZAN

Ülkemizde ve
27 Farklı Ülkede

455.281 Kişiye
Ramazan Yardımı

Ramazan’da Ülkemizde ve 27 farklı ülkede, çalışanlarımız
ve gönüllülerimizle birlikte binlerce kardeşimizin Ramazan
sevincine ortak olduk. Bağışçılarımızın emanetleri olan
“fitre, fidye, zekât ve sadakaları” Ülkemiz başta olmak
üzere; Balkanlar’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Uzak Asya’ya
dünyanın dört bir yanına ulaştırdık. Yetimlerimizle “iftar
sofralarında” buluştuk, “Ramazan kumanyası” ile
mazlumların iftar sofralarında tebessüm olduk. Ramazan
Bayramı’nda “bayramlık kıyafetler” ve “bayram harçlığı” ile
yetimlerin yüzlerini güldürdük.

denizfeneri.org.tr

HEDiYELERiN EN GÜZELi
KUR’AN-I KERiM
Afrika’da hafızlık yapan kardeşlerimiz yetersiz imkanlardan
dolayı ayetleri tahta levhaların üzerine yazmakta ve
ezberlerini bu şekilde yapmaktalar. Hediye edilen Kur’an-ı
Kerimler sayesinde Müslüman kardeşlerimizin kutsal
kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’e ulaşımı kolaylaşıyor.
Kendilerine ulaştırılan Mushaflar ezberlerini ve hafızlıkları
sonrası tekrarlarını çok daha kolay yapmalarını sağlıyor. Bu
sayede Afrika’da eğitim faaliyetlerinin de gelişmesine katkı
sağlıyor, kardeş coğrafyalarımızın yarını için umut oluyoruz.

5 Ülkede

910 Kişiye

Kur’an-ı Kerim
Hediye Edildi

19
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KUR’AN KURSU VE MESCT

Gana’da
Kur’an Öğrenim
Merkezi Açıldı

Afrika’nın yardıma muhtaç bölgelerinde yaşayan Müslüman
kardeşlerimizin,
ibadetlerini
yerine
getirecekleri
mescitlere,
Kur’an
okumayı
öğrenecekleri
ilim
merkezlerine ihtiyaçları var. Temel ihtiyaçlarını bile
karşılamakta zorlanan Müslüman Afrika halkları için,
yapılan bağışlar sayesinde Kur’an kursu ve mescitler inşa
ediyoruz. İnşa edilen Kur’an kursu ve mescitlerde
kardeşlerimiz dinlerini daha güzel öğreniyor ve
komşularının İslam’la müşerref olmasını sağlıyorlar.
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PAMUK iPLiiNDEN ÇELiK HALATLAR
Kötü gitmeye görsün insanın kaderi bir kere,
kovalar terslikler birbirini. Bir Nisan öğleden
sonrası çalan bir telefonla tanıştık Birsen Hanımla…Ağlamaktan derdini anlatamayan bir anne
feryadı o günden aklımda tek kalan… ”Yalvarıyorum kurtarın yavrumu, yavrumu kurtarın diyordu.” Yoğun bir çaba sonrası biraz sakinleştirmeyi
başardığım Birsen Hanımın söyledikleri kanımı
dondurmuştu. Yıllardır o sığınma evinden bu
sığınma evine dolanıyorum. İki yavrumda benimle
aynı kaderi paylaşıyor ve artık yorulduk. Kızım,
Hilalim yoruldu en çok da. Ve yoğun bakımda
şimdi ilaç içmiş… Midesi yıkandı şimdilik kurtarıldı belki ama…Ve hıçkırıklara boğuluyor Birsen
Hanım bir daha.
“Yardım edin bana, kurtarın, bir yuva kurayım
yavrularıma, taş taşırım. Burada kalırsak yine
yapar. Kızımı da kaybedersem ayakta duran bu
enkaz da yıkılır yerle bir olurum.” Derdini anlatmaya çalışıyor, yavrusu için çırpınıyor, kendi yara-

larını unutmuş deva arıyor kınalı kuzularına. Uzun
bir telefon konuşmasından sonra önünde eğilesi,
eli öpülesi bu annenin yüreğine biraz da olsun su
serpiyoruz. Zira anlattıkları sonrasında araştırılarak doğruluğu belgeleniyor.
Küçük yaşta evlatlık verilmiş Birsen Hanım.
Sorunlu bir aileden yine sorunlu bir aileye.Yılları
hep mücadeleyle geçmiş. Alkolik bir babadan
kaçarken sığındığı liman hiç de farklı olmamış.
Sorunlu evliliğini dünyaya gelen dört çocuğunun
hatırına ayakta tutmaya çalışırken çektiği acıyı
hep içine atmış. Aldatmalar, dayaklar. Eşinden
gördüğü bu muamele sığındığı baba evinde de
devam etmiş. Babalığı çocukları hırpalıyor, aşağılıyor dahası onur ve gururlarıyla oynuyormuş. Ve
daha önce kızının denediği yola başvurmuş aslan
gibi delikanlı. İntihar eden 19 yaşında oğluyla
birlikte hayatta olsalar da artık kendisi için ölü
sayılan babasını ve eşini de toprağa gömmüş. Yeni
evlendirdiği büyük kızını bu sorunlardan uzak

denizfeneri.org.tr

tutmak kendi yaşadıklarını ona yaşatmamak
adına geride kalan iki evladıyla sığınma evinin
kapısını çalmış. O gün bu gündür yuvası oralar
olmuş. Yaşadığı hayattan çıkardığı dersleri oraya
sığınmış genç kadınlara örnek alsınlar göz göre
göre hata yapmasınlar diye anlatmış durmuş.
Birsen Hanım ablası olmuş her gittiği evin. En son
yerleştiği yerde yaklaşık altı aydır misafir ve
süresi dolmak üzere olduğundan yakında buradan da ayrılmak zorunda. Bunca sıkıntıyı Birsen
Hanım yavruları için kaldırmış belki ama Hilal
artık pes etmiş. Aylardır dillendirdiği her defasında annesinin ciğerini yakan oğlunu aynı şekilde
kaybeden Birsen Hamımın korkulu rüyası olan
intihar girişimini gerçekleştirmiş. Kurtarılmış çok
şükür ama tekrar denemesinden korkuyor anne.
Buradan ayrılmalı değişik bir hayat kurmalıyım
onlara yoksa yoksa.
Birsen Hanımın “yoksalarla” geçiştirdiği endişeleri hiç de yabana atılacak cinsten değildi. Omuzlarındaki yükün altında artık bir adım daha atacak
gücü kalmamış bu annenin tutulmalıydı yükünün
bir kenarından öyle de yaptık. Çok geçmeden bir
ev buldular. Yüksekti biraz kirası ama bekleyecek
vakit yoktu. Tutuldu ev, dayandı döşendi. Temizlik
işleri çıktıkça koştu Birsen Hanım. Hep kötü
gitmeyecekti ya kaderleri, kendisiyle tanışmamıza vesile olan telefon bu kez onlar için tutuşturulan aydınlık gelecek meşalesinin daha güçlü
yanmasına vesile olacak kişiyle tanışmamızı
sağladı. “Benim iki şubeli dershane de diye bileceğimiz ama birebir ders verilen eğitim merkezim
var. Eşimle düşündük burada çay ve temizlik
işlerinde bize yardımcı olacak sizin yönlendireceğiniz bir bayana iş vermek istiyoruz.” Diyor sonradan adının Gülşah olduğunu öğrendiğimiz telefondaki sesin sahibi hanımefendi. Heyecanlanıyorum zira Birsen hanımla yaptığımız görüşmenin
üzerinden daha 24 saat bile geçmemişken böyle
bir gelişme. Hemen Birsen hanımdan bahsediyorum Gülşah Hanıma, randevu ayarlanıyor, gidip
tanışılıyor ve artık Birsen Hanımın bir işi var.
Bütün bu gelişmeler üç günde tamamlanıyor.
İkinci Bahar dedikleri bu olsa gerek ve değişen
talih. Şimdi o günleri hatırlamak bile istemiyor.
Yönlendirdiğimiz iş yerinden sık sık teşekkür telefonları alıyoruz. Gülşah Hanım da Birsen hanımın
güzel yüreğini fark etmiş olacak ki ona Birsen
anne diye hitap ediyor.
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Bir öğle sonrası bir buket çiçekle odamın kapısında bir bayan belirdi… Daha önce hiç görüşmemiş
olsam da sanki tanıdıktı. Ağzından dökülen ilk
kelimeyle sesinden bu misafirin Birsen Hanım
olduğunu anladım. “Teşekkür etmek için rahatsız
ettim sizi” dedi mahcup bir ses tonuyla. “Ve size
anlatmak istediğim başka şeyler de var.” Teşekkür ve hal hatır sorma faslından sonra beni ikinci
kez şok etti Birsen Hanım. Ve anlattıklarından
sonra böyle bir insan için ne yapılsa azdır diye
geçirdim içimden. İyi ki o günkü telefon bana bağlanmış, Birsen Hanım ve yavrularının bu günlere
gelmesine iyi ki vesile olabilmişiz.
Birsen Hanım, bir hafta önce kendisinin her türlü
acıyı çekmesine neden olan eşini kaybetmiş. Ve
dahası ömrünün son on gününde hastanede
yatan eşi zor gününde tüm akrabalarınca terk
edilince hastaneden Birsen Hanıma haber
vermişler ve onca şeye rağmen boşanma aşamasında oldukları oğlunun öldüğü gün onunla birlikte toprağa verdim dediği çocuklarının babalarının
bakımını bağrına taş basarak gerçekleştiriyor.
Öyle büyük bir yürek ki, öyle merhamet sahibi ve
tarifsiz bir affedicilik. Ve Yaradan’ın en büyük
sınavı belki de hem Birsen Hanım hem de eşi için.
Hayatını zehir eden o adam son nefesinde son
yudum suyunu ellerinden içiyor. Göçüp gittiği bu
dünyada satıp savdıklarından arta kalan birkaç
daire ve dükkan bırakıyor. Veraset işlemleri sürüyor şimdi. “Hele bir bitireyim şu işleri sizin
yönlendireceğiniz bir aileyi oturtacağım dairelerden birine” diyor. “Benden daha iyi kim bilebilir ki
çaresizliği.”
Yapılan her şey karşılığını bulur inancında ve
bunu sık sık yineliyor. “Yeni birini kendi ellerimle
bulana kadar Gülşah kızımın işini bırakmam onu
madur sizi de mahcup edemem” diyor. Etmiyor
da, yeni birini bulup iş başı yaptırdığımız güne
kadar aksatmıyor işini. Ve şimdi, hukuki işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.
Evlatlık Birsen, evlatları için verdiği mücadeleden
“Pamuk ipliğiyle ördüğü çelik halatlara” tutunarak hayata kardelen misali onuru ve gururuyla
alnı ak başı dik çıkmanın sevinç ve gururunu
yaşıyor şimdi Kocaman Yüreğiyle…
Remzi GÜMÜŞ
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