
 
 
 
 
 

DETAY PROJESİ 

 

KASIM AYI ÖYKÜ VE ETKİNLİKLER-ORTAOKUL 

 

 

 

 

 

AR-GE 
 

2018-2019 



ORTAOKULLAR YÖNERGESİ 

Birinci pazartesi; okunan öyküler için öğretmenin 

öncülüğünde; öykülerde öne çıkan değer başlıkları 

öğrenciler tarafından tespit edilip tahtaya yazılır. 

Öğrencilerin bu değerleri defterlerine yazmaları sağlanır. 

Öğrenciler öyküleri dönüşümlü olarak veya akıllı tahta 

varsa akıllı tahta eşliğinde okuyacaktır. Değerler Eğitimi 

temsilcilerimiz hikâyeleri okul öğretmenleriyle 

paylaşmalıdır. 

İkinci pazartesi; öğrencilerin not ettiği değerlerden 

istedikleri değerleri seçmeleri ve seçtikleri değere ilişkin 

okuma saatinin ilk 15 dakikasında bir paragraf yazı 

yazmaları sağlanır. Yazdıkları bu paragrafı sınıfta okumaları 

ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları sağlanır. Ayrıca  

uygun olan öyküler için gönüllü olarak drama çalışması da 

yapılabilir. Yapılan çalışmaların görselleri kayıt altına 

alınmalıdır. 

Okuma saatinden sorumlu öğretmen her pazartesi sınıfıyla 

yaptığı çalışmayı Değerler Eğitimi temsilcimize bildirir. Her 

sınıfın kayıtlarını ayrı ayrı tutan değerler eğitimi 

temsilcimiz ayın son haftası kendi çizelgesinden Bingöl 

MEM AR-GE ‘nin gönderdiği FORM’a bilgileri aktarır. Aylık 

Rapor Formunu AR-GE’ye ulaştırır.  
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EMİNE NİNE’NİN “DUA”SI 

- Yine mi anneee? Bari bu hafta sonu gitmesek 

köye, lütfeen… Oraya gitmek istemiyorum, 

orada canım sıkılıyor, hiç gitmesek de 

anneanneme bir yardımcı bulsak olmaz mı?   

- Yavrum, zaten hafta içi Zişan teyzen ilgileniyor 

anneannenle, hafta sonu da biliyorsun ki 

teyzenin atölyede nöbetçi işçi olarak çalışıp para 

kazanması gerekiyor. O bizim annemiz! Ayrıca 

hatırlarsan dedenin üç ay önceki vefatından çok 

etkilendiği için en az bir sene yalnız kalmaması 

gerektiğini söylemişti doktor. Şu an bize ihtiyacı 

var. Bu zor döneminde onun yanında olmamız 

onu mutlu ediyor. Yardımcı tutacak kadar 

paramız olsa bile hafta sonları onu mutlaka 

ziyaret etmeliyiz. Bu bizim vazifemiz canım 

oğlum. Onun yerinde olduğunu düşünsene, 

yaşlısın, henüz eşini kaybetmişsin gün boyu 

evde yapayalnızsın, üstelik hiçbir yakının da seni 

ziyaret etmiyor, ne hissederdin? 

- Tamam, anladım anneciğim, hadi o halde 

gidelim. 



Eşi iki yıl önce çalıştığı hastanede geçirdiği iş kazasında 

vefat etmiş olan Nermin Hanım, oğlu Bilal ile yalnız 

yaşıyordu. Eşinin ailesi kendisini memleketleri olan 

Amasya’ya davet ettikleri halde Nermin Hanım eşiyle 

yaşamış olduğu evi ve hasta annesini terk etmek 

istemediği için Bingöl’de yaşamaya devam etmişti. 

Eşinin işi gereği kendilerine sitede verilen lojmanda 

yaşıyorlardı. Sağlık Sitesi’nin yönetimi iş kazası sonucu 

vefat eden Cevat Bey’in ailesini mağdur etmemek için 

diledikleri kadar lojmanda kalabileceklerini ifade 

etmişlerdi. Oğluyla birlikte yeşilliği bol, geniş oyun ve 

yaşam alanlarıyla oldukça nezih tasarlanmış bu sitede 

oturan Nermin Hanım devlet desteğiyle aldığı iş 

makinalarıyla dışarıdan sipariş alıp evde dikiş-nakış 

yapıyor, kendi kazancı ve eşinin maaşıyla geçimini 

sağlıyordu. Hafta sonları burada arkadaşlarıyla birlikte 

vakit geçirmek varken Bilal anneannesinin köyüne 

gitmek istemiyordu.  Ama annesi onu burada yalnız da 

bırakamazdı. Nermin Hanım bir ara annesine, 

bulundukları sitede kendileriyle birlikte yaşamayı teklif 

etmiş ama “Ömrümün son demlerini köyümde ve 

babanın anılarıyla geçirmek istiyorum yavrum, Allah 

razı olsun.” cevabını almıştı. Bu hafta sonu Bilal, 



istemeden de olsa hazırlanmış, yanına iki gün boyu 

okumak için 10 kitap içeren bir set almıştı. Bu gidişinde 

futbol topunu hiç almayacaktı çünkü bu hafta boyunca 

kendini çok yorgun ve halsiz hissetmişti. Uzandığı 

yerden sadece kitap okuyacaktı. İki-üç gündür azıcık 

yemek yiyor, kahvaltı yapmayı ise kesinlikle 

reddediyordu. Annesi Bilal’in iştahsızlık, kilo kaybı ve 

bacağındaki döküntülerden dolayı çocuk doktoruna 

pazartesi gitmek üzere randevu almıştı. Okul başarısı 

gayet iyi olan Bilal bu hafta hızlı okuma yarışmasında 

1. bile olmuştu. Ama nedense bu aralar hiç iştahı 

yoktu, benzi solmuş ve geceleri çok terliyordu. Her 

ihtimale karşı Nermin Hanım yanına ateş düşürücü 

şurupla ev yapımı elma sirkesi almıştı. Sabah 07.00 

servisine binmiş, yarım saat sonra da köye varmışlardı. 

Anneanneyle selamlaşmış birbirlerine özlemlerini dile 

getirmişlerdi. Emine Hanım torununa sarılmış ve uzun 

uzun koklamıştı. “Benim vefalı torunum, her hafta 

arkadaşlarını ve oyunlarını bırakıp beni görmeye 

geliyorsun, senin ve annenin bu hakkını ödemeyi 

Rabbim bana nasip etsin yavrucuğum. Rabbim seni 

sevsin ve korusun Bilal’im.” derken gözyaşlarını gizlice 

silmişti. İlaçlarını alması için anneannenin kahvaltısını 



sabah namazından hemen sonra veren Zişan teyze, 

ablası ve yeğeniyle yapacağı kahvaltıyı büyük bir zevkle 

hazırlamış ve beklemeye koyulmuştu. Tereyağı-

çökelek, köy yumurtası ile yapılmış menemen yanında 

kavurmayla müthiş bir kahvaltı sofrası donatmış, 

ayrıca tam ortadaki servis tabağına da sabah 

namazından sonra bahçeden topladığı domates, 

salatalık, taze soğan, nane, maydanoz, roka, yeni 

bahar ve reyhan karışımı harika bir salata koymuştu. 

Kaya tuzu, ev yapımı zeytinyağı ve saksıda 

yetiştirdikleri limonun sos olarak eşlik ettiği salata 

inanılmaz davetkar duruyordu. Tabi yanına sabah 

tandırda pişirdiği ekmek ve keçiden henüz sağdığı sıcak 

süt vs… Aman Allah’ım, yeme de yanında yat!  

Ellerini yıkayıp üstlerini değiştirdikten sonra bahçe 

masasına kurulmuş olan sofraya oturmuşlardı. Egzoz 

dumanlarından uzak bu sabah serinliğinde yüzlerini ve 

saçlarını yalayan tertemiz bir hava vardı. Bir haftadır 

birbirlerini görmeyen kardeşler kahvaltı yaparken tatlı 

bir sohbet eşliğinde hasret gideriyorlardı. Anneanne 

sütünü yudumlarken kızlarına bu derin kardeşlik ve 

evlat olma bilincini veren Rabbine şükrediyordu.   Bilal 

ilk defa çok sevdiği menemeni reddetmiş, teyzesinin 



ısrarıyla tandır ekmeğiyle azıcık tereyağı-çökelek yemiş 

yarım bardak süt içmişti. Tertemiz köy havasına 

rağmen iştahının açılmaması Nermin Hanım’ı şaşırtmış 

ve endişelendirmişti. Bilal yorgun ve uykusu olduğunu 

söyleyerek müsaade istemiş ellerini yıkayıp dişlerini 

fırçaladıktan sonra yatmaya geçmişti. Kahvaltı sofrası 

toplanmış, bulaşıklar bile yıkanmıştı. Öğlen yemeği için 

çıkarılan malzemelerden Nermin Hanım bugün 

kavurmalı börek, ayran çorbası ve nefis bir salata 

hazırlayacaktı. Yarın akşama kadar atölyede nöbeti 

olan Zişan teyzenin de nihayet iş servisi gelmişti. 

Nermin Hanım kolaylıklar dileyerek kardeşini uğurladı. 

Annesiyle birlikte çay içmiş az bi muhabbet etmişlerdi. 

Tavukların yumurtalarını toplamış, inekleri sağmış ve 

öğlen yemeğini hazırlamıştı. Neredeyse öğlen ezanı 

okunacaktı, Bilal hala uyuyordu. Yeterince dinlenmiştir 

düşüncesiyle namaza uyandırmak için Bilal’in odasına 

giren Nermin Hanım Bilal’in hafifçe inlediğini fark etti. 

Ateşini yoklayıp ölçtü, aman Allah’ım 39.5’tu. Şimdi ne 

yapacaktı? Derhal baygın yatan Bilal’i banyoya taşıdı, 

hafif hareketlerle uyanmasını sağladı, tabureye 

oturtup ılık bir duş aldırdı. Hemen ardından ağrı kesici 

şurup verdi, sirkeli suda ıslattığı çorabı giydirdi, alnına 



ve koltuk altına sirkeli mendiller vs. Hayır ateş bir türlü 

düşmüyordu. Hafta sonu olduğu için Sağlık Ocağı da 

kapalıydı ve köyün doktoru acil bir işi için şehir 

dışındaydı. Telefonda doktorun söylediklerini harfiyen 

uygulamış ancak ateşi kontrol altına alamamıştı. 

Derhal Elazığ’da oturan ablası ve eniştesini aramış, 

durumu izah etmiş, Bilal’i hastanenin Acil Servisine 

yetiştirmesi gerektiğini söylemişti. Ablası ve eniştesi 

bir saat sonra köyde idiler. Zühre ablası anneanne ile 

kalmış, eniştesi Nermin Hanım ve Bilal’i alıp Acil’e 

ulaştırmıştı. Acil Serviste gerekli müdahale yapılmış ve 

yapılan tetkikler nöbetçi uzman doktorun bilgisine 

sunulmuştu. Kan değerlerinde dikkatini çeken bir 

durum ve Bilal’in bacaklarında gördüğü iğne ucu kadar 

olan kırmızı döküntülerden dolayı doktor daha detaylı 

tahliller istemişti. Ayrıca Acilde yapılan müdahalelere 

rağmen ateşin düşmemesi, doktorun vakıayı daha 

yakından incelemesini sağlamıştı. Tetkik sonuçlarını 

Dicle Tıp ve İnönü Tıp Fakültesi Hastanelerindeki, 

Hematoloji Bölümlerinde görev yapan arkadaşlarıyla 

da paylaşmış, çok geçmeden akşama doğru Bilal’e 

LÖSEMİ ön tanısını koymuştu. Zaten gergin bir bekleyiş 

içerisinde olan Nermin Hanım bu haberi alınca gözleri 



kararmış ve bayılmıştı. Yapılan müdahale ile kendine 

gelmişti, ancak az önce duyduklarını uygun bir dille 

teyit eden doktora Nermin Hanım boş gözlerle 

bakıyordu. Doktor, Nermin Hanım’ın bir şok yaşadığı 

bilinciyle sağlık personelini çağırmış ve gerekli 

müdahalenin yapılmasını sağlamıştı.  Çok geçmeden 

Zişan teyze de haberi almış, hastaneye gelmişti. Zişan 

teyze oldukça güçlü bir yapıya sahipti, duydukları 

karşısında yüreği yandı, ancak kendini bırakmamalıydı, 

ablasının desteğe ihtiyacı vardı. Bu dönemde güçlü 

durmazsa ablasına kim destek olacaktı? Doktor, Bilal’in 

Dicle veya İnönü Fakültelerinden birine acil yatışını 

istedi. Malatya’da bir ağabeyleri daha vardı Nermin 

Hanımla Zişan teyzenin. Zişan teyze derhal 

Malatya’daki Zülfü ağabeylerini aramış ve durumu 

anlatmıştı. Zülfü ağabey “Yatış İnönü’ye olsun, ben 

ilgilenirim yeğenim ve ablamla.” demişti. Doktor 

“Donörünüz hazır olsun, hiçbir tedavi yöntemini kabul 

etmeyen bir çeşit Lösemi de olabilir bu. Öyle bir 

durumda hasta sadece Donörün kemik iliği ile sağlığına 

kavuşabilir!” açıklamasını yaptığından ailenin bütün 

bireylerine haber verilmiş, herkes Malatya’da Zülfü  

ağabeyin evinde toplanmıştı. Zühre ablanın eşiyle 



yaptığı telefon görüşmelerine şahit olan anneanne, 

yılların sabır abidesi Emine nine de Malatya’ya gelmek 

istediğini belirtmiş, kendisinin de kemik iliğine 

bakılması için kızı ve damadına ısrar etmişti. Donör için 

Sağlık Bakanlığının 60 yaş sınırı olduğunu söyledikleri 

halde Emine Hanım henüz 58 yaşında olduğunu ve 

kemik iliğinin uyuşabileceğini söylemişti. Doktor Bey, 

hala şokun etkisinden kurtulamayan Nermin Hanım’ın 

da oğlunun yanında tedavi görmesi için Malatya İnönü 

Hastanesine, gönderilmesine karar vermişti. Gerekli 

resmi prosedürlerden sonra sağlık ekiplerinin 

gözetiminde ayrı ayrı ambulanslarda anne-oğul 

Malatya’ya götürülmüşlerdi. Zişan teyze, eniştesi, 

Zühre ablası ve annesiyle birlikte Malatya yolunu 

tutmuşlardı. Hematoloji servisine yatışı yapılıp detaylı 

bir şekilde tetkikleri tekrarlanan Bilal’in Lösemi teşhisi  

teyit edilmişti. Bilal’in iki teyzesi, dayısı, Amasya’daki 

üç amcası ve halası kanlarını vermiş sonuç 

beklemişlerdi. Ancak hiçbirinin dokusu uymayınca  

doktor başka akrabalara ve tanıdık, eş dosta haber 

verilmesini istemişti. Nermin Hanım ise psikolojik 

uygunluğu olmadığından test edilememişti. Anneanne 

Emine Hanım’ın yoğun ısrarı üzerine onun da Donör 



olma uygunluğu test edilmişti. Doku uyumu 

araştırılmış, nihayet yapılan inceleme sonucu hasta ile 

Donör tamamen uyumlu bulunmuştu. Yani  sonuç 

pozitif (+) idi. Emine nine dilinden dökülen dualarla 

Rabbine şükrünü sunmuş ve mescide geçip iki rekat 

namaz kılarak şükür secdesi yapmıştı. Bilal müşahede 

odasından uygulamanın yapılacağı müdahale odasına 

alınmış, nakil öncesi vücuduna gerekli ilaçların enjekte 

edilmesi sağlanmıştı. Hastanın vücudu ilik nakli öncesi 

kemoterapi ve gerekirse radyoterapi ile operasyona 

hazırlanacak ve 8 gün sonra nakil gerçekleşecekti. 

Donörden ilik alınmış ve kök hücrelerin ayrışması için 

gerekli ortama gönderilmişti. Kendisinden bir ünite 

kan alındığı halde hâlâ zinde görünen Emine nine, 

Nermin kızına bu müjdeyi kendisi vermek istedi. Tüm 

bunların yaşandığı zaman diliminde Nermin Hanım 

Psikiyatri bölümünde idi. Yapılan profesyonel 

müdahaleler henüz sonuç vermiş ve Nermin Hanım 

yavaş yavaş şoktan uyanmıştı. Aldığı haber beyninde 

uğuldamaya başlamış ve beyninin zonkladığını 

hissetmişti. Tam da o esnada doktorun izniyle Emine 

nine kızının bulunduğu odaya girmiş ve diz dize oturup 

ellerini tutarak: 



- Rabbim bu sabahki duama icabet etti kızım;  

Bilal’i koruyup bizlere bağışlayacak inşallah. 

- (…) Nasıl yani anne?  

Yine doktor ve oradaki sağlık ekiplerinin müsaadesiyle 

hastaneye donör olarak gelen herkes odaya girmiş ve 

müjdeli haberin verildiği ana şahit olmak istemişlerdi. 

Zişan teyzenin, “Ablacığım, elhamdülillah annemizin 

kemik iliği Bilal’e tam uydu, haftaya nakil yapılacak ve 

Allah’ın izniyle Bilal sağlığına kavuşacak!” sözleriyle  bir 

kabustan uyanırcasına gözkapakları bütünüyle açılmış, 

ve gözyaşları kontrolsüz boşalmıştı Nermin Hanım’ın. 

“Rabbim sana şükürler olsun.” diyerek annesine, kız 

kardeşine, ablasına, ağabeyine ve görümcesine 

sarılmıştı. Bilal’in amcaları da yengelerine geçmiş olsun 

dileğinde bulunmuş ve Bilal’i bu hayata bağışlayan 

Allah’a şükretmişlerdi. Doktor Bilal’in enfeksiyon 

riskine karşı en az üç ay hijyenik bir ortamda yaşayıp 

tamamen doğal beslenmesi gerektiğini belirtmişti. 

Tertemiz havasıyla organik besinleriyle Emine nine’nin 

köyü ne güne duruyordu? Rabbi duasına icabet etmiş, 

yetim torununu yeniden ona bağışlamıştı. Bu nimetin 

şükrünü daha nasıl eda edebilirdi ki Emine nine?  
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BAZ İSTASYONU 
 

Haftanın ilk günüydü. Zeynep Öğretmen dün aldığı 

haberin hala etkisinde Bilal’in sağlık durumunu sınıfa 

nasıl izah edeceğini düşünüyordu. Bayrak töreninden 

sonra sınıflara girilmiş, 8A sınıfını derin bir sessizlik 

kaplamıştı. Sınıf annesi olan Nermin Hanım, dün kendi 

öğrenci anneleri ile oluşturduğu mesaj grubunda Bilal 

için dua istemişti. Öğrenci anneleri de, “çocukların 

duası kabul olur” düşüncesiyle çocuklarına Bilal’in 

durumunu anlatmış ve onlardan dua etmelerini 

istemişti. Zeynep Öğretmen içeri girip selam verdikten 

sonra yerine oturmuş, yoklama yapıp sınıf defterini 

doldurmuştu. Bütün sınıfı süzmüş, öğrencilerin 

yüzündeki hüznü okumuş, gözleri dolmuş ve oldukça 

zorlanarak: 

- Sınıf tam çocuklar. 

- (…) 

- Bilal hariç… 

Dediği anda tüm sınıfın gözleri dolmuştu. Zeynep 

Öğretmen devamla: 



- Yavrularım, bildiğiniz üzere Bilal Malatya Turgut 

Özal Araştırma Hastanesinde yatıyor şu an.  

Sağlığı oldukça hassas bir sürece girdi. Lösemi 

hakkında yeterince bilginiz var mı bilmiyorum 

ama elhamdülillah Bilal’in dokularına tam uyum 

sağlayan ilik bulunduğu için Bilal lösemi hastaları 

arasında oldukça kısmetli. Bu hafta nakil için 

vücudu hazırlanacak; çok değil, bir hafta sonra 

nakil gerçekleşecek inşallah. Ancak ekim ayı 

boyunca hastane dışarıdan ziyaretçi kabul 

etmiyor. Yani Bilal, bir ay boyunca mikroplardan 

arındırılmış hastanedeki odasında sadece 

hemşire, doktor ve refakatçisi olan annesini 

görebilecek. Yapılan tahlil sonuçlarının 

incelenmesinden sonra enfeksiyonlara karşı 

vücudun direnç kazandığına doktor karar verirse 

bir ay sonra Bilal’i taburcu edebilecek. Yalnız 

taburcu olduktan sonra günlük olarak; bir süre 

sonra da aralıklarla naklin gerçekleştiği 

hastanede tahlilleri yapılıp takip edilecek. Yani 

aşağı yukarı aralık ayının sonuna kadar, üç ay 

boyunca, Bilal aramızda olamayacak. 

Hastaneden taburcu olduktan sonraki iki ayı 



Malatya’da, dayısının evinde geçirecek. Naklin 

gerçekleşeceği ve onu kesinlikle ziyaret 

edemeyeceğimiz bu hastane sürecinde Bilal’i 

çok özleyeceğiz, değil mi canlarım?    

- Eveeet öğretmeniiimm! 

- O halde size bir teklifim var. Ama öncelikle bir 

şey daha sormak istiyorum. Birinin size dua 

ettiğini hiç hissettiniz mi? Hissettiyseniz örnek 

verebilir misiniz? 

Sevgican heyecanla parmağını kaldırmıştı.  

- Evet öğretmenim, hem de çok yakında 

hissettim. Bu cumartesi sabahı babamla birlikte 

çarşıdaydık, bana ayakkabı bakıyorduk. 

Beğendiğim ayakkabının ödemesini yapmak 

üzere babam kartını uzatmıştı, yanında nakit 

para yoktu çünkü pos cihazı kartın bozuk veya 

bloke olduğu uyarısını verdi defalarca. Veresiye 

de kabul etmeyen bir mağazada olduğumuz için 

veresiye teklif edemedik. O çok beğendiğim 

ayakkabıyı bıraktık, tam çıkacakken, yönetim 

odasından gelen bir telefonla durdurulmamız 

istendi. Mağaza sahibi kasiyeri aramış, “Bugün 



kuruluşumuzun 10. yıl dönümü, biliyorsun tüm 

ürünler bugüne has %50 indirimli, ama dün 

söylemeyi unutmuştum, ilk alışveriş yapan 

müşteriye de hangi marka olursa olsun aldığı 

ayakkabı bugüne özel hediye edilecek. “Şu ana 

kadar herhangi bir müşteri geldi mi?” demişti. 

Günün ilk müşterisi olduğumuz için de 

durdurulmuştuk.  Geçen Kurban Bayramı’nda 

köyümüzdeki yoksul bir kız çocuğuna yeni 

aldığım ayakkabımı hediye etmiştim de annesi 

yaşlı gözlerle bana dua etmişti. Kasiyer bizi 

durdurup o açıklamayı yaptığı an öğretmenim, o 

annenin gözleri gözümün önüne gelmiş ve 

“Rabbim seni darda komasın yavrum.” şeklinde 

yapmış olduğu dua kulağımı çınlatmıştı.  

- Yani o annenin yaptığı duanın, Allah’ın izniyle 

imdadına yetiştiğini o anda hissetmiştin. 

- Aynen dediğiniz gibi hissetmiştim öğretmenim. 

- O anne senin o anını görmedi, ama sana yaptığı 

dua senin kendini ona yakın hissetmeni sağladı. 

En önemlisi bunu sana Allah hissettirdi. Şu 

halde, Bilal’in ne kadar kritik ve zor bir durumda 

olduğunu biliyorsunuz değil mi canlarım? 



- Eveet öğretmeniiimm! 

- Onu ziyaret de edemeyeceğimize göre ona nasıl 

yardım edebilir, ona nasıl kendimizi, 

yakınlığımızı, sevgimizi hissettirebiliriz? 

- “DUA”yla öğretmeniiimm! 

- Yaptığımız duayla Bilal, bizi yakınında hissedecek 

yavrularım. Sürekli duamızda olduğundan biz de 

onu unutmayacağız ve hep aramızda olduğunu 

hissedeceğiz. Ayrıca yaptığımız duayla Rabbimiz 

hem bizi daha çok sevecek, hem de inşallah 

Bilal’e şifa verecek.  

- İnşallah öğretmeniiimm! 

Arkadaşlarına yönelik gösterdikleri duyarlılık Zeynep 

Öğretmen’i çok mutlu etmişti. Bütün öğrencilerin 

yüzündeki az önceki hüznün yerini hafif bir tebessüm 

almıştı şimdi. “Umut” sahibi olmak nasıl da yüreklerini 

yenilemişti yavrucakların! Derya parmak kaldırmıştı: 

- Öğretmenim, dün gece babam, bir Hematoloji 

uzmanı olarak, Bilal’in durumu ile ilgili bize bazı 

açıklamalar yapmış ve yaptığı açıklamaları da 

sizlerle paylaşmamı istemişti. Bildiğiniz üzere, 

içinde yaşadığımız site 5 sene önce inşa edildi. 



Site inşa edilmeden önce site bahçesine 50 

metre uzaklığa inşa edilmek üzere, cep 

telefonlarına sinyal sağlayan bir baz istasyonuna 

karar verilmişti. Yalnız site sakinleri bunu 4 sene 

boyu kabul etmedikleri için bekletmeye 

alınmıştı. Ancak geçen sene nasıl olduysa - 

sitenin inşasından önce ihalesi yapıldığı 

gerekçesiyle- baz istasyonu kuruldu. Bir senedir 

aslında tüm site olarak oldukça güçlü bir 

radyasyon etkisi altındayız. Babam yaptığı 

araştırmaların sonuçlarını bizlere açıkladı. Baz 

istasyonları genellikle sitelerin ve yerleşim 

yerlerinin oldukça uzağında kurulmalıymış. 

Çünkü güçlü radyasyonun etkisinde kalan 

insanlarda beyin tümörü, kanser, lösemi gibi 

hastalıkların gelişme riski yüksekmiş. Bundan 

dolayı hastanelerdeki röntgen odalarına bile 

radyasyon koruyucu cihaz taşıyan sağlık 

personeli ve hastalar dışında girilmesi yasakmış. 

Bilal’in lösemi olmasını birçok etken tetiklemiş 

olabileceği gibi “baz istasyonunun” da etkili 

olma ihtimalini gözetmeli, diyor babam. Ayrıca, 

baz istasyonu kaldırılmazsa buradan taşınmamız 



gerektiğini bile söylüyor. Şu durumda hepimiz 

tehlike altındayız, sizce ne yapabiliriz 

öğretmenim? 

- Öncelikle bunları bizlerle paylaştığın için çok 

teşekkür ederim Deryacığım. Uzun zamandır 

benim de eşimle birlikte üzerinde 

düşündüğümüz bir konuydu bu.  Sitenin Aile 

Sağlık Merkezi (ASM), site yönetimi, sitenin (ilk-

orta-lise) bütün okul idareleri, camisi, alışveriş 

merkezi ve derneği ile bir araya gelip bu sorunu 

çözmeliyiz. Katılacağı toplantılarla bütün bu 

odakları baban elindeki belgelerle bilgilendirirse,   

biz de sitenin bütün sakinlerinden imza toplarız 

ve bu sorunu Valilik gündemine taşırız. Ne 

dersiniz canlarım? Teker teker görüşlerinizi 

almak istiyorum. 

 Sınıf başkanı olarak Selma parmak kaldırmış, 

“Öğretmenim, yapılması gereken her şeyi belirttiniz. 

Sağlığımız için sınıfı temsilen “evet” diyorum. 

Öğretmenden müsaade isteyen bir göz ifadesiyle tüm 

sınıfa yönelerek onu onaylamalarını istedi ve “Siz de 

evet diyor musunuz arkadaşlar? Tüm sınıf hep bir 



ağızdan, “evet” deyince öncelikle bu durumu Müdür 

Bey ile görüşmesi gerektiğini belirten Zeynep 

Öğretmen Derya’ya yöneldi ve “Bu akşam babanın 

müsait olduğu bir vakit beni aramasını söyler misin?” 

dedi. Derya da “Elbette öğretmenim!” cevabını verince 

Zeynep Öğretmen tekrar sınıfa yöneldi ve: 

- Canlarım, hepinize çok teşekkür ediyorum, 

söylediklerimi dikkatlice dinleyip beni anladınız. 

Bir hafta boyu, merkezde sitenin derneğini 

tutarak, bu imza toplama çalışmasını yapacağız. 

Bu konu hakkında Site Derneğinin tüm çocuk 

kulüplerini bilgilendirmenizi istiyorum. Yalnız 

bunu, sizden bir kişinin başkanlığında 

yapmalısınız. Bu çalışmaya kim başkanlık 

yapmak ister? 

Derhal parmak kaldıran Derya, “Öğretmenim babam 

yetişkinleri bilgilendirirken ben de çocuk kulüplerini 

bilgilendirebilirim. Hem babam onlara nasıl 

anlatacağımı da bana anlatır.” deyince Zeynep 

Öğretmen, “Ne dersiniz, Derya bu çalışmaya başkanlık 

etsin mi, yani tamam mı?” diye sınıfa sorar. Sınıf hep 

bir ağızdan, “Tamam” deyince, “Peki o halde çocuklar, 



ben bu konuyu teneffüste Müdür Bey’le görüşürken 

siz de Derya’nın başkanlığında nasıl bir çalışma 

yürüteceğinize karar verin.” Saatine bakarak, “Zilin 

çalmasına on beş dakika var. Okuma saatinde bu hafta 

okuyacağınız kitapları çıkarın, 2. dersteki hızlı okuma 

yarışmasına biraz hazırlık yapın.” şeklinde Zeynep 

Öğretmen konuşmasını sonlandırmıştı. Öğretmenliğin 

yanısıra Sitenin Dernek Başkanlığını da yürüten Zeynep 

Öğretmen durumu akşam eşiyle de görüşmüş, bu 

çalışmaları dernek üzerinden organize etmenin 

mantıklı olacağı kararına varmışlardı. Zeynep 

Öğretmen derneğin tüm yönetim kurulunu akşam 

olağanüstü bir toplantıya çağırmış, Derya’nın babası 

olan Dr. Nevzat Bey’in açıklamalarını kendilerine 

dinletmiş ve site yönetimi olarak her koldan  

yapacakları çalışmaları planlamışlardı. Bir hafta boyu 

okul sonrası, ikindi akşam arası, bilgilendirme 

çalışmaları yapılmış, nihayet çocuk kulüplerinin de 

organizesinde baz istasyonunun siteden kaldırılması 

için tüm site sakinlerinden imza toplanmıştı. Zeynep 

Öğretmen Bingöl’deki diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının 

tamamıyla da bu durumu görüşmüş ve bu konuda 

kendilerini desteklediklerine dair onların da imzasını 



almıştı. Yanısıra Bilal’in lösemi tanısı almış olmasından 

dolayı LÖSEV ile de irtibata geçmiş ve tüm şubeleriyle 

LÖSEV’in kendilerini desteklediğini belirten beyanlarını 

da almıştı. Ayrıca Sitenin Derneği adına, yasal anlamda 

bütün süreci takip edebilecek bir avukat da tutmuş ve 

Bingöl Valiliğindeki yetkili birimle görüşmek üzere 

randevu almıştı. Tüm bu belge ve destek beyanatlarını 

değerlendirmeye alan Valilik gerekli yasal işlemleri 

başlatmış ve baz istasyonunun servis sağlayıcısı olan 

operatörle temasları başlatmıştı. Mahkeme için 

haftaya çarşambaya gün verilmişti. Sonuç itibariyle 

mahkeme kararı baz istasyonunun kaldırılması 

yönünde olmuş ve çarşamba akşamı tüm sitede şenlik 

havasında geçmişti. Tabi bu yolla tüm site sakinleri 

Bilal’in, yetim Bilal’in, durumundan haberdar olmuş ve 

Bilal’e yapılan “dua zincirine” onlar da katılmıştı. Öyle 

ya “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” idi. Perşembe 

günü baz istasyonu kaldırılmış ve site rahat bir nefes 

almaya başlamıştı. Cumartesi bu müjdeyi nineye, 

torununun sağlıklı bir ortama dönmesini isteyen Emine 

nine’ye vermek için, Zeynep Öğretmen çocuklarıyla 

birlikte Bilal’in anneannesinin köyünü ziyarete gitmişti.     


