YOLCULUK
Gözlerini açtığında
hiç bir
gelmişti buraya , hatta kendi adı neydi?

şey hatırlamıyordu .

Neredeydi neden buradaydı, nasıl

Beyni bu sorularla çatlayacak gibiydi . Burası bambaşka bir ülke olmalıydı. Binalar sokaklar çok
başkaydı .İnsanlar anlamadığı bir dil konuşuyordu. Yoksa yıllardır burada yaşıyordu da onu da mı
unutmuştu.
bu

Zihni daha da bulanıklaştı . Beyni dayanılmaz
haldeydi, buradaydı .Bundan bir hafta kadar önceydi...

Türkiye’den yurt dışına tatil için gidiyordum. Uçuş güzel
uçak sarsılmaya başladı ve tedirgin bir anons duydum .

derecede

zonkluyordu . Ne olmuştu da

ve bir o kadar rahat gidiyordu , biraz sonra

Uçağımız düşmek üzereydi.En son hatırladığım şey buydu. .Sonra anladım ki uçak düşmüştü ve ben çok
acı çekiyordum.Bu bir mucizeydi uçak düşmüştü ve ben yaşıyordum sadece vücudumda ağrı
hissediyordum.Etrafımız insanlarla doluydu, insanlar bilmediğimiz bir dil konuşuyordu. Benim yanıma bir
adam yaklaştı ,elinde su vardı ve Türkçe konuşuyordu.
-Su içer misin?
Ben de teşekkür ederek suyu içtim . Bana ismimi sordu.
-Ben Asya , tanıştığıma memnun oldum diyerek kendini bana tanıtmaya başladı.
-Ben Kemal doktorluk yapıyorum burada .Kötü görünüyorsun seni çadıra götürmeliyiz .Benim
koluma girerek çadıra götürdü .Benim ,yaramı temizledi ve sardı aklımdaki en önemli soruyu o an sordum
. Burası neresi? cevap karşısında şaşkınlığımı gizleyemedim,burası Suriye’ydi.Onu hemşire çağırdı ve gitti
.Biraz dinlendim sokaklara cıktım, dolaşmaya başladım .Hiç görmediğim bir yerdi burası ayrıca
konuştukları dilİ anlamıyordum.Sokaklar enkazlarla dolu ve kalabalıktı, kadın ve çocuk doluydu
sokaklarda , çocukların insanlardan korktuğu yüzlerinden belliydi. Savaşın etkisi sürüyordu.O anda karar
verdim gönüllü olarak mesleğime, öğretmenliğe, burada devam edecektim buradaki çocuklara umut
olacak onları bu hayattan az da olsa uzaklaştıracaktım .Arapçayı öğrenmeye başladım. Öğretmenlik
yaparak çocuklarla
iyi vakit geçirdim ve bu sırada Arapçamı iyice geliştirdim .Öğrencilerim arasından
ailesiyle birlikte Türkiye’ye eğitim için ve başka sebeplerle gidenler oldu. .Kemal ve ben evlendik
.Kemal’le Suriye’de bir süre daha kaldık birçok insana umut olduk ve buradaki görevimiz bitince
Türkiye’ye döndük .

