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SİBEL İPEK, BAHÇEHİR KOLEJİ, BURSA BADEMLİ 

 

13.06.2020, 

BURSA 

 
Canım Öğretmenim, 

 

Size bu mektubu Mudanya’daki evimizden yazıyorum. Covid-19 sürecinde biraz uzak 

kaldık ve birbirimizi çok özledik. İyi tarafından bakarsak, Corona Virüs bizlere beraberinde bir 

şeyler de öğretti. Mesela, sevdiklerimize sarılmanın, onları öpmenin ve ayrıca temizliğin ne 

kadar önemli olduğunu bir kez daha fark etmiş olduk. “Virüsün kötü tarafları çok.” dediğinizi 

duyar gibiyim. Olsun biz yine de iyi tarafından bakalım, eğer tedbirlerimizi alıyorsak 

korkmamıza gerek yok ki, moralimizi yüksek tutmalı ve pozitif enerji yüklenmeliyiz. Bu virüs 

beni de üzüyor ama her şeye rağmen yine de gülmeliyiz. Biliyorum bu mektup sizin yüzünüzü 

güldürecek ama hasretimizi gidermeye yetmeyecek. Bazen sokağa çıkma yasağı koyuyorlar 

ama telefon açma yasağımız yok, öyle değil mi? Bu yüzden sevdiklerimizle telefonla ya da 

görüntülü konuşarak hasret giderebiliyoruz. Ayrıca Uzaktan Eğitim sayesinde öğretmen ve 

arkadaşlarımızı bilgisayar ekranından görme şansımız oluyor. Çocuk olmak demek her şeyi 

büyüklerden ya da kitaplardan öğrenmek demek. Covid-19’u biz siz büyüklerden ya da 

kitaplardan öğrenmedik, bu virüsü biz sizinle birlikte yaşayarak öğrenmiş olduk. 

Şimdi sizinle Covid-19 sonrası yaşadıklarımı paylaşmak istiyorum. Hem evde hem 

okulda herkes çok şaşkındı ve bu virüs hakkında bir şey bilmedikleri için korktukları çok belli 

oluyordu. Herkes sürekli elinizi yıkayın deyip duruyordu ve hala aynı şeyi söylemeye devam 

ediyorlar. Sonra bir gün haberlerde hastalığın ülkemize geldiğini duyduk ve bir daha okula 

gidemedik. Bakan amca her gün hasta ve ölenlerin sayısını açıkladı. Sonra alışmaya başladık 

ve bu sayıları eskisi kadar takip etmiyorduk. Sonra bir gün çocukların ve yaşlıların dışarı 

çıkmayacağını öğrendik ve çok üzüldüm. Karşı komşumuz Aymelek Teyze ve Mehmet Amca 

65 yaşın üzerinde oldukları için hiç dışarı çıkamadılar. Onların hissettiklerini en iyi ben anlarım. 

Hafta sonları hiç kimsenin dışarı çıkmayacağını öğrendiğimde, Aymelek Teyze ve Mehmet 

Amcaya her zaman “Bir şey lazımsa alalım.” diye soran annem ve babam artık onların 

ihtiyaçlarını karşılayamayacak diye, çok üzüldüm. Aslında Corona Virüs herkese özgürlüğün 

kıymetini de öğretmiş oldu. 
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İtiraf ediyorum Uzaktan Eğitim benim için hem çok keyifli hem de çok zor oldu. 

Öğrenciler için, aileleri için ve hatta öğretmenlerimiz için yeni bir şeydi. Bence hep birlikte 

üstesinden gelmeyi başardık. Keyifli tarafı evdesin, ailen yanında ve aynı anda öğretmen ve 

arkadaşlarına da canlı bağlanıp yüzlerini görebiliyor, seslerini duyabiliyorsun. Zor tarafı ise 

eskiden okulda ders yapıp evde ailemizle daha çok vakit geçirebiliyorduk. Uzaktan Eğitim’de 

evde sürekli ders ve ödev yapmak hem bizim için hem de ailemiz için çok sıkıcı oldu. En çok 

da annem için… Annem bana yardımcı olurken zorlanıyordu ama bir yandan da “Metodbox’ı 

çok güzel hazırlamışlar, iyi takip et.” diye sıkı sıkı tembihliyordu. İlk haftalarda dersler ve 

ödevler akşam geç saatlere kadar sürdü ama alıştıkça Uzaktan Eğitim daha da kolay gelmeye 

başladı. Okuldayken öğretmenlerime hep “Ne olur teneffüsler biraz daha uzun olsun, biz hangi 

oyunu oynayacağımıza karar vermek için o piti piti yaparken daha, teneffüs bitiyor.” diyordum. 

Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı o kadar çok özledim ki, Covid-19 bir an önce bütün 

Dünya’dan yok olsun ve eskisi gibi okulumuza gidelim (Teneffüsler konusunda fikrim 

değişmedi.) istiyorum. Derslerime okulda devam ederken, akşamları ödevlerimi hemen 

bitiriyordum ve kitap okumak için bol bol zamanım oluyordu. Covid-19’un en sevmediğim 

tarafı evde derslerime ayırdığım süre arttıkça kitap okumaya zamanım kalmadı. Ama olsun yine 

de haftada en az 2 iki kitap bitirmeye çalıştım. İlk okumaya başladığım günden bugüne kadar 

“Cin Ali” kitapları dahil toplam 345 kitap okudum. Bugüne kadar okuduğum her 100 kitap için 

ailem bana bir hediye aldı, İlk 100 kitabımın hediyesi çok güzel bir akvaryumdu. 

200. kitabımın hediyesi piyanoydu. 300. kitabımı Covid-19 sonrası bitirdim hediye olarak 

ismime özel basılmış bir kitap aldılar. 400 ve 500. kitap hediyelerimi şimdiden merak ediyorum. 

500. kitap hediyesinden sonra bana hediye almayacaklarını söylüyorlar. Çünkü ondan sonra 

benim en büyük hediyem kitap okuma alışkanlığı kazanmak olacakmış. Ben de ailemle aynı 

fikirdeyim. 

Covid-19 bitip gitse de onu hiçbir zaman unutmayacağım. Aklımda kalanlar ne mi 

olacak? Sosyal mesafe, maske, sokağa çıkma yasağı, en az 20 saniye el yıkama, kolonya ve 

“Bana yaklaşma.” diyen Bakan amca. İşte böyle öğretmenim. Size benim gözümden Covid- 

19’u anlatmaya çalıştım. 1 hafta sonra 2.sınıfı bitirmiş 3. sınıfa geçmiş olacağım. Karnemi 

okulda, arkadaşlarımla birlikte ve sizin elinizden almayı çok isterdim. İçim buruk ama olsun. 

Ne demiştim? Moralimizi yüksek tutuyoruz ve pozitif enerji yükleniyoruz. 

Sizi çok özledim ve çok seviyorum. 

 
Öğrenciniz 

Sibel İpek DURAL 
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ALİ BUĞRA, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, ÇAMLICA KAMPÜSÜ 
 

 

Ali Buğra’nın odası 12 Haziran 2020 

Sevgili Covit-19, 
 

 

Nasılsın? Seninle tanışmamızın üzerinden tam üç ay geçti. Ondan önce senin hakkında birkaç 

şey duymuştum ama çok araştırmamıştım. Bizden çok uzaktaydın. Bizi etkilemiyordun ama 10 

Mart 2020 akşamında sen benim dünyama girdin. Ben, bir sonraki gün olacak tiyatro 

prömiyerimin son provalarını yaparken, annem de arkadaşlarıyla konuşuyordu. Birden “ 

Eyvah!” dedi. Annenin sesini duyar duymaz koşarak yanına gittim. Annemin güzel yüzü asıktı 

ve üzüntülüydü. Ona ne olduğunu sorduğumda “ Tiyatroya gelecek okullar Covit -19 nedeniyle 

tiyatromuza gelemeyeceklerini söyledi” dedi. Çok üzüldüm. İşte seninle gerçek tanışmamız 

orada oldu. Sen benim hayallerimin artık tam ortasındaydın. Hemen Google’dan seni 

araştırmaya başladım yeni arkadaşım Covit-19 ( Latince:Orthocoronavirinae). Bir canlıya 

ihtiyaç duyan, 30 kilo bazdan fazla uzunluğunda,minik sopa gibi çıkıntıları olan , mikroskop ile 

görebildiğimiz küre şeklinde bir arkadaşmışsın. Güneşin taç küresine benzediğin için adını 

Corona(Latince) koymuşlar. Çin’nin Wuhan kendinden havalanıp arkadaşlarınla birlikte 

arkadaşlarında kara bulutlar gibi dünyanın üstüne çökmüşsünüz. İnsanlar sevdiklerimin 

boynuna sarılmaya, nefes almaya korkmaya başladık. 

Tüm gece Allah’a dua ettim tiyatrom ertelenmesin diye duam kabul oldu ertelenmedi. Kozzy 

AVM’de 450 kişilik tiyatro salonu boştu ama biz yine de sevdiklerimize tiyatromuzu 

oynadık,eğlendik ama akşam eve geldiğimde birden her sey değişti..Ah be arkadaşım artık eve 

kapanacaktık. Her yerde artık senle arkadaşların vardı. Tüm dünyamızı kaplamıştınız. Herkes 

sizden korkuyordu. Görünmeyen minik düşmanlarımız. İnsanlar artık evlerinden, çıkamıyorduk 

yaşlılara ve çocuklara sokağa çıkma yasağı gelmişti. Birden okullarımız kapanmıştı. İnsanlar 

işlerine gidemiyordu. Online dersler, online çalışma başlamıştı. Arkadaşlarımla artık Zoom’dan 

Whatapp’tan görüşüyordum. Tiyatro gösterilerim ,kurslarım. iptal olmuştu. Birden bambaşka 

bir hayatım olmaya başlamıştı. 

Seninle birlikte hayatımıza birden endişe, korku, kolonya, öksürük, pandemi, C vitamini , 

bağışıklık, DNA RNA ,sabun, karantina ,yasaklar, kokusundan nefret ettiğim çamaşır suyu, 

maske girdi. Her yerde artık senle arkadaşların vardı. Tüm dünyamızı kaplamıştınız. Herkes 

sizde bahsediliyordu. Seninle hayatımızda çok şeyler değişti. 

Bu üç ayda bazen korkuyorum, sevdiklerimi göremedim, okuluma gidemedim, sokakta 

oynayamadım, arkadaşlarımı özledim. Halamı, babaannemi, dedemi çok özledim. Onlar yaşlı 

oldukları uzun bir süre daha göremeyeceğimi biliyorum. Boyunlarına sarılamayacağım. 

Arkadaşlarımla planladığımız mezuniyet balomuzu yapamadım. Piyano konserimi veremedim. 

Tiyatro oyunlarım ,heyecanla katılmayı beklediğim tiyatro festivali iptal oldu. Babamla gitmeyi 

planladığımız Amerika seyahatimiz iptal oldu. Oysa çok güzel hayallerim vardı. Bu sene 

NASA’ya Harry Potter’a Disneyland’a gitmeyi çok istiyordum. Annemle en 
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çok görmek istediğimiz ülke olan İtalya seyahatimiz iptal oldu. Pisa kulesini , Colesium’u, 

Leonardo Da Vinci’nin, Michelangelo‘ nun eserlerini canlı göremeyeceğim . Venedik 

Kanallarında gezemeyeceğim. Senin sayende sevgili Covit-19 hayal etttiğim , heyecanla 

beklediğim hayal ettiğim çoğu şey olmadı, olmayacak. Daha Uzun süre sevdiklerimin boynuna 

sarılamayacağım, yanaklarından öpemeyeceğim ….. 

Olsun sayende güzel şeyler de var: Karbon salınımı azaldı, hava temizlendi, denizler 

temizlendi, denizler de balıklar çoğaldı. Su parklarında gördüğümüz yunuslar kıyılarda dans 

ediyor. Okula gitmesek de online dersler yaptık. Online kurslar yaptık. Online mezuniyet 

yaptık. Annemle birlikte kendi bahçemizde kendi mezuniyet partimizi yaptık. Kep attık.. 

Amerika’ya ,İtalya’ya bu sene gidemeyeceğim ama kendi yarattığım ülkemde  (Vivaldi Adası) 

arkadaşlarımla birlikte bir sürü maceralar hayal edip yazıyorum. Her gün bir başka şehri 

televizyondan seyrediyorum, araştırıyorum. Sokağa fazla çıkıp gelemiyorum ama Babil Asma 

bahçelerin den kanatlanıp maya piramitlerine uçuyorum. Mariana Çukuru’na dalıyorum 

Niagara Şelalesinden çıkıyorum. Ay Piramit’nin altındaki Yaşam kapısından geçip uzayda 

Jüpiter’i kara delikleri gezip solucan deliğinden girip Vivaldi Adası’na geri dönüyorum. 

Evimizde kapalı kaldık ama internet, Google,YouTube ,İnstagram, Zoom ,Discord sayesinde 

küçük odamızdan tüm dünya ya açıldık. Görmek istediğimiz müzeleri online  ziyaret ettik. 

Gösteriler, tiyatrolar , sinemalar , konserler, baleler canlı olarak evimize geldi.Uzak olan her 

yer bize yakınlaştı. Bu ilk defa olmuyormuş.Tarihde de hep insanların evlerinde kapalı kaldığı 

dönemler olmuş. Örneğin: Newton buluşlarının büyük kısmını çiftliğinde karantina da yapmış. 

William Shakespeare Kral Lear’i, Macbeth’i veba salgını karantinasın da yapmış. Sevgili 

arkadaşım senin sayende bende Vivaldi Adası’nı yazdım. Kayıp kaşifler senaryom ile farklı 

maceralara açılıyorum. Kayıp Kolye’nin sırrı ile senaryoda yarışmasına hazırlanıyorum. 

Aslında hayatın her anın da beklenmedik şeyler olabilir ama biz hayallerimizden 

vazgeçmezsek, koşullar ne olursa olsun onda bir güzellik yakalayabiliriz. 

Sizler hep olacaksınız farklı şekillerde olacaksınız ama biz sizi bilim , inanç, umut ve sevgi 

ile kendimizden uzak tutacağız . Hayatımızda güzellikler yaratacağız. 

Dünyamızdan uzakta kendi dünyanda kal! 

 

 
Ali 
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DOĞA COŞKUN, BAHÇEŞEHR KOLEJİ, AKHİSAR 

Sevgili Covid, 

 
Merhaba. Nasılsın? Şimdi nerelerde dolaşıyorsun? Anlaşılan senin de canın sıkıldı şu an 

bizlerin olduğu gibi. Ta Çin’den kalkıp bütün dünyayı dolaştın. Vermek istediğin mesajı da aldı 

sanırım tüm Dünya. Elinizde olanların kıymetini bilin diyorsun. 

Aslında sana sormak ve söylemek istediğim o kadar çok şey var ki nerden ve nasıl başlasam 

bilemiyorum. Benim annem ve babam doktor. O yüzden bu süreçten herkesten daha çok 

etkilendiğimi düşünüyorum. Evde hep senden konuşuluyor. Onların sözlerindeki endişe ve 

televizyonda izlediklerim zaman zaman beni daha çok korkutuyor. Daha önce sarılıp 

öptüğümüz dedelerimizi, büyükannelerimizi ya pencerenin arkasından gördük ya da telefon 

ekranlarından. Onlara da virüs taşırız diye gitmek istemedik yanlarına. 

Haberin var mı, ben tam 2 ay hiç evden dışarı çıkmadım. Benim gibi oyunu seven bir çocuk 

için bu ne demek sen biliyor musun? Karşı bakkaldan ekmek almayı özleyeceğimi hiç 

düşünmemiştim. İki buçuk yaşındaki kardeşim bile “Sokakta mikrop var, maske takmalıyız” 

diyor bu yaşında. 

Aslında biraz da insanların suçu. Doğayı ve ormanları yok ediyoruz. Her gün binlerce 

hayvana zarar veriyoruz. Çevremizi kirletiyor, geri dönüşüm kutularına atmamız gereken her 

şeyi yere atıyoruz. Denizlerimizin ve doğal su kaynaklarımızın kıymetini bilmiyoruz. Doğanın 

dengesini bozuyoruz. Benciliz. Elimizdeki ile yetinmiyor hep daha fazlasını istiyoruz. 

Tüketiyoruz ama üretemiyoruz. Çok izliyor ama okumuyoruz. Bilime gereken önemi 

vermiyoruz. Evet, bak ben bile bu küçücük yaşımda neler öğrenmişim. Ama senin yaptığın çok 

yanlış. Tüm bunlar aldığın binlerce canın mazareti olamaz. 

Bir ara ne güzel gidiyorsun diye sevindik. Tatil planları yaptık. Ben babaannemin yanına 

gidecektim. Onu çok özledim. Ama fikrini çabuk değiştirdin. Ellerimizi mi yıkamadık? Maske 

takmayı mı unuttuk? Niye geri geldin? Tatil planlarımız iptal oldu. Anneme sordum, “Anne, 

hiç bitmeyecek mi bu pandemi (bunu da öğrendim bu arada)?” “Bilim adamları çalışıyor gece 

gündüz. Bizler çalışıyoruz. Biraz da insanlar üzerine düşeni yaparsa elbette bitecek kızım”, 

dedi. 

Evet sevgili Covid. Bak yaptığın bunca şeye, aldığın bunca cana rağmen sana hala sevgili 

diyorum. Ama artık sabrımı taşırma. Yetti bu kadar gezdiğin. Hadi git evine, gezme sırası bizde. 

Bir daha görüşmemek üzere. 
 

Doğa COŞKUN 
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DURU VATANSEVER, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, YALOVA 

Sevgisiz Korona, 

 
Üzgünüm, mektuplara sevgili diye başlanır ama sana sevgili diyemem. Sen bizi 

sevmiş olabilirsin, çünkü bizi bırakmıyorsun ama biz seni hiç sevmiyoruz ve senden çok 

sıkıldık. Senin yüzünden hiçbir yere; sevdiklerimize, gezmeye ve en önemlisi de okulumuza 

gidemiyoruz. Nasılsın, iyi misin? Umarım kötüsündür. Bizi sorarsan biz de pek iyi değiliz. 

Arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden, akrabalarımızdan ayrı kalıyoruz. Evde 

durmaktan, dışarıda koşup oynayamamaktan, öğretmenlerimi görememekten, sevdiklerime 

kavuşamamaktan çok sıkıldım. Aylardır seninle yaşıyoruz. Maskesiz dışarı çıkamıyoruz. 

Markete giderken bile korkuyoruz. Biliyor musun, parka bile gidemiyorum. Ellerimi 

yıkamaktan ellerim kurudu. Normal hayatımı çok özledim. Artık lütfen bizi bırak, kendine 

başka bir gezegen bul. Senden tek istediğim buradan gitmen. Eğer gidersen hepimiz çok 

mutlu oluruz. 

Mektubumu daha fazla uzatmak istemiyorum. Umarım seni istemediğimizi 

anlamışsındır. Hoşçakal. 

Sevgisizliklerimle 
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EBER EROL, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, AYVALIK 

 

 
Sevgili Gülcan Teyze, 

 
Sana Covid günlerinde yaşadıklarımdan ve biraz daha fazlasından bahsetmek istiyorum. 

 
Covid 19 bir hastalık, bu hastalığın koronavirüs adında bir virüsü var. Çinliler’ in yediği yarasa 

gibi bazı yiyecekler sebep olmuş diye duydum. Neden Çinliler yarasa yiyor ki, yarasa yenir mi 

hiç? Koronavirüs yüzünden çok değişiklikler oldu, okullarda tatil oldu. Bu ilk başta hoşuma 

gitti sonra çok sıkıcı oldu. Çünkü hem sokağa çıkma yasağı oldu hem de internetten ders 

yapmak zorunda kaldık. Bu çok sıkıcıydı. Üstelik çok zordu, her öğretmenin bir sürü ID 

numarası vardı, birde şifresi vardı. Hepsini doğru yapmak zordu. Bazen çok kızdım. Okulun en 

güzel yanı teneffüsler ama online okulda teneffüs yok. Yani Lale öğretmenim teneffüs yapıyor 

ama ekran kapanıyor, konuşamıyoruz arkadaşlarımla. 

Sokakta virüs bulaşmasın diye yaşlılar yani 65 yaşından büyük olanlar ve biz çocukları yani ilk 

başta 20 yaş altı sonra da 18 yaş altını sokağa çıkarmadılar. Sokağa çıkmamak bayağı kötü 

bir histi. Hep evde kaldım. Reklamlarda en çok “evde kal” reklamları ve kargo reklamları 

gördüm. Bir de koronavirüs önlemlerini televizyonda izledim. Orada en sonunda “ Koronavirüs 

alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir.” diyordu. Yani virüs çok bulaşıcı bile olsa tedbirleri 

alırsak bizi yenemez. Bu tedbirler sıkıcı tabi. En güzel tedbir sosyal mesafe ve bu sıkıcı değildi. 

İşte böyle tedbirler aldık. 

Gülcan Teyze sen bir doktorsun. Annem senin çalışmak zorunda olduğunu, istesen bile izin alıp 

bize gelemeyeceğini söyledi. Bana bir keresinde senin resmini gösterdi. Seni tanımadım. 

Saçların yoktu, yani saçında bir şey takılıydı. Yüzünde de maske vardı, gözünde de bir şey 

vardı. Seni tanımak çok zordu, tanıyamadım ben. Annem her gün işe böyle gittiğini söyledi. Bir 

keresinde, hani çocukların çıkabildiği bazı günler, saatler oldu, çarşamba günü, biz o günlerde 

birkaç kez yürüyüşe çıktık, bende maske taktım, ilk başta zevkliydi, sonra çıkardım. Çünkü 

güzel nefes alamadım. Annemde; “Gülcan teyzenle İlker abin bütün gün böyle duruyorlar.” 

dedi. Gülcan teyze siz nasıl duruyorsunuz öyle, regülatör mü var o giydiğiniz beyaz şeyin 

içinde? Ordan mı nefes alıyorsunuz? Bende regülatör almak istiyorum, para biriktiriyorum ama 

ben dalış yapmak için alacağım. Seninkini kullanabilir miyim? Yani gösterebilirsen bende 

ondan alırım belki. Regülatör var değil mi içinde, yoksa nefes alamazsın, çünkü o yüzündeki 

şeyler çok sıkı, hava geçmez bence oradan… 

Koronavirüs eminim yakında geçer. Umarım Cumhurbaşkanları okulları açmazlar, yazın okula 
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gitmek çok sıkıcı olur. Sizde bize gelirsiniz, bizde size. Biz Zeynep ve Can ile oyunlar oynarız 

sizde sohbet falan edersiniz. Bazı kişiler endişeleniyorlar ama ben yakında  geçeceğine 

inanıyorum. Umarım Çinliler bir daha öyle saçma sapan şeyler yemezler. 

Ben büyüyünce aklımdakileri gerçekleştiren bir araç tasarlayacağım. Kodlama öğretmenim var 

ya Fevziye öğretmen, hani sen de tanıyorsun Zeynep’le benim öğretmenim. İşte ona 

söyleyeceğim, belki birlikte planlarız. Mesela o zaman içimden koronavirüs bitsin diyeceğim 

ve hemen bitecek. Böyle saçma bir virüs olmayacak. Çok iyi fikir değil mi? 

Şimdilik mektubum bu kadar. Sonra yine yazarım, sana istediğim 3 şeyi yazacağım ama sonra. 

Sevgilerimle
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HÜMEYRA NİL ALTUNKAYNAK, UĞUR OKULLARI, ÇAMLICA 

 
Sevgili Karabaş, 

 
Umarım iyisindir. Koronavirüs çıktığı için şehirdeki herkes evlerinin içinde karantinada kalmaya 

başladı. Ama duyduğuma göre sizin köyde hiç koronavirüs yokmuş. Bu yüzden ben de yaşadıklarımı 

sana anlatmak için bir mektup yazmaya karar verdim. Karantina günlerinde insanlar hiç dışarı çıkmadığı 

için biz hayvanlar yiyecek bulamadık. Ama iyi insanlar kapılarının önlerine biz kediler ve köpekler için 

su ve yem koyuyorlar. Kuşlar için ise camlarının önlerine ekmek kırıntıları koyuyorlar. Bu yüzden biz 

hayvanlar çok aç kalmıyoruz. Eskiden fabrikalardan ve arabalardan çok duman çıktığı için dünyamız 

kirleniyordu. Karantina günlerinde fabrikalar durduğu için ve insanlar arabalarıyla bir yere gitmediği 

için dünyamız temizlendi. Bu da hayvanlar için iyi oldu. Ama çocuklar dışarı çıkmadığı için onları çok 

özledim. Keşke gelip beni sevseler, okşasalar. Umarım bir daha bu kadar kötü bir hastalık olmaz. Bu 

hastalık olduğundan beri her şeyin kıymetini anladım. Sen de kendine dikkat et. Patilerini sık sık 

dezenfekte et. 

Seni çok seven arkadaşın Tekir 
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2.SINIFLAR MEKTUP 

DERECELERİ 
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SİBEL İPEK, BAHÇEHİR KOLEJİ, BURSA BADEMLİ 
 

13.06.2020, BURSA 
 

Canım Öğretmenim, 

 
Size bu mektubu Mudanya’daki evimizden yazıyorum. Covid-19 sürecinde biraz uzak 

kaldık ve birbirimizi çok özledik. İyi tarafından bakarsak, Corona Virüs bizlere beraberinde bir 

şeyler de öğretti. Mesela, sevdiklerimize sarılmanın, onları öpmenin ve ayrıca temizliğin ne 

kadar önemli olduğunu bir kez daha fark etmiş olduk. “Virüsün kötü tarafları çok.” dediğinizi 

duyar gibiyim. Olsun biz yine de iyi tarafından bakalım, eğer tedbirlerimizi alıyorsak 

korkmamıza gerek yok ki, moralimizi yüksek tutmalı ve pozitif enerji yüklenmeliyiz. Bu virüs 

beni de üzüyor ama her şeye rağmen yine de gülmeliyiz. Biliyorum bu mektup sizin yüzünüzü 

güldürecek ama hasretimizi gidermeye yetmeyecek. Bazen sokağa çıkma yasağı koyuyorlar 

ama telefon açma yasağımız yok, öyle değil mi? Bu yüzden sevdiklerimizle telefonla ya da 

görüntülü konuşarak hasret giderebiliyoruz. Ayrıca Uzaktan Eğitim sayesinde öğretmen ve 

arkadaşlarımızı bilgisayar ekranından görme şansımız oluyor. Çocuk olmak demek her şeyi 

büyüklerden ya da kitaplardan öğrenmek demek. Covid-19’u biz siz büyüklerden ya da 

kitaplardan öğrenmedik, bu virüsü biz sizinle birlikte yaşayarak öğrenmiş olduk. 

Şimdi sizinle Covid-19 sonrası yaşadıklarımı paylaşmak istiyorum. Hem evde hem 

okulda herkes çok şaşkındı ve bu virüs hakkında bir şey bilmedikleri için korktukları çok belli 

oluyordu. Herkes sürekli elinizi yıkayın deyip duruyordu ve hala aynı şeyi söylemeye devam 

ediyorlar. Sonra bir gün haberlerde hastalığın ülkemize geldiğini duyduk ve bir daha okula 

gidemedik. Bakan amca her gün hasta ve ölenlerin sayısını açıkladı. Sonra alışmaya başladık 

ve bu sayıları eskisi kadar takip etmiyorduk. Sonra bir gün çocukların ve yaşlıların dışarı 

çıkmayacağını öğrendik ve çok üzüldüm. Karşı komşumuz Aymelek Teyze ve Mehmet Amca 

65 yaşın üzerinde oldukları için hiç dışarı çıkamadılar. Onların hissettiklerini en iyi ben anlarım. 

Hafta sonları hiç kimsenin dışarı çıkmayacağını öğrendiğimde, Aymelek Teyze ve Mehmet 

Amcaya her zaman “Bir şey lazımsa alalım.” diye soran annem ve babam artık onların 

ihtiyaçlarını karşılayamayacak diye, çok üzüldüm. Aslında Corona Virüs herkese özgürlüğün 

kıymetini de öğretmiş oldu. 

İtiraf ediyorum Uzaktan Eğitim benim için hem çok keyifli hem de çok zor oldu. 

Öğrenciler için, aileleri için ve hatta öğretmenlerimiz için yeni bir şeydi. Bence hep birlikte 

üstesinden gelmeyi başardık. Keyifli tarafı evdesin, ailen yanında ve aynı anda öğretmen ve 
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arkadaşlarına da canlı bağlanıp yüzlerini görebiliyor, seslerini duyabiliyorsun. Zor tarafı ise 

eskiden okulda ders yapıp evde ailemizle daha çok vakit geçirebiliyorduk. Uzaktan Eğitim’de 

evde sürekli ders ve ödev yapmak hem bizim için hem de ailemiz için çok sıkıcı oldu. En çok 

da annem için… Annem bana yardımcı olurken zorlanıyordu ama bir yandan da “Metodbox’ı 

çok güzel hazırlamışlar, iyi takip et.” diye sıkı sıkı tembihliyordu. İlk haftalarda dersler ve 

ödevler akşam geç saatlere kadar sürdü ama alıştıkça Uzaktan Eğitim daha da kolay gelmeye 

başladı. Okuldayken öğretmenlerime hep “Ne olur teneffüsler biraz daha uzun olsun, biz hangi 

oyunu oynayacağımıza karar vermek için o piti piti yaparken daha, teneffüs bitiyor.” diyordum. 

Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı o kadar çok özledim ki, Covid-19 bir an önce bütün 

Dünya’dan yok olsun ve eskisi gibi okulumuza gidelim (Teneffüsler konusunda fikrim 

değişmedi.) istiyorum. Derslerime okulda devam ederken, akşamları ödevlerimi hemen 

bitiriyordum ve kitap okumak için bol bol zamanım oluyordu. Covid-19’un en sevmediğim 

tarafı evde derslerime ayırdığım süre arttıkça kitap okumaya zamanım kalmadı. Ama olsun yine 

de haftada en az 2 iki kitap bitirmeye çalıştım. İlk okumaya başladığım günden bugüne kadar 

“Cin Ali” kitapları dahil toplam 345 kitap okudum. Bugüne kadar okuduğum her 100 kitap için 

ailem bana bir hediye aldı, İlk 100 kitabımın hediyesi çok güzel bir akvaryumdu. 

200. kitabımın hediyesi piyanoydu. 300. kitabımı Covid-19 sonrası bitirdim hediye olarak 

ismime özel basılmış bir kitap aldılar. 400 ve 500. kitap hediyelerimi şimdiden merak ediyorum. 

500. kitap hediyesinden sonra bana hediye almayacaklarını söylüyorlar. Çünkü ondan sonra 

benim en büyük hediyem kitap okuma alışkanlığı kazanmak olacakmış. Ben de ailemle aynı 

fikirdeyim. 

Covid-19 bitip gitse de onu hiçbir zaman unutmayacağım. Aklımda kalanlar ne mi 

olacak? Sosyal mesafe, maske, sokağa çıkma yasağı, en az 20 saniye el yıkama, kolonya ve 

“Bana yaklaşma.” diyen Bakan amca. İşte böyle öğretmenim. Size benim gözümden Covid- 

19’u anlatmaya çalıştım. 1 hafta sonra 2.sınıfı bitirmiş 3. sınıfa geçmiş olacağım. Karnemi 

okulda, arkadaşlarımla birlikte ve sizin elinizden almayı çok isterdim. İçim buruk ama olsun. 

Ne demiştim? Moralimizi yüksek tutuyoruz ve pozitif enerji yükleniyoruz. 

Sizi çok özledim ve çok seviyorum. 

 
Öğrenciniz 

Sibel İpek DURAL 
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ELA EKEN, UĞUR OKULLARI, AYVALIK 

Yaramaz Corona, 

Öncelikle merhaba sana kendimi tanıtayım. Ben 7 yaşında bir çocuğum ve tüm 

dünyanın seni tanıdığı gibi ben de biliyorum. 

Senin adını duyduğumda ilkbahar henüz yeni gelmişti. Okula gidip gelirken okullar 

birden tatil edildi. Ben ve annem evde kapalı kaldık. Okula gidemedim, arkadaşlarımla, 

Öğretmenlerimle ve çok sevdiğim aile büyüklerim ile görüşemez olduk. Yasak geldi. Bizleri 

korumak içinmiş ve çevremdeki herkesin hatta tüm dünyada olduğu gibi herkesin iyiliği için 

adını ilk kez duyduğum ve hiç unutmayacağım karantinadaymışız. Sık sık ellerimi yıkadığım 

ve çok sevdiğim abur cuburlara bile dokunmak yasak oldu. Beni çok üzdüğünün farkında 

mısın?23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını evde kutladım. Ramazan Bayramını 

evde kutladık. Dedemin İstanbul’dan gelip bana söz verdiği Rüya evini alamadım. Çünkü 

başka şehirlere gidip gelmek de yasak oldu. Ben okulumu, arkadaşlarımı, anneannemi, 

babaannemi, teyzelerimi, halamı ve kuzenlerimi çok özledim. Parkı, bisiklet sürmeyi, 

gezmeyi dolaşmayı çok özledim. Tamam, tamam bir tek iyiliğin babamı çok görmem oldu. 

Sadece bu yüzden sana teşekkür ederim. 

Yaramaz Corona, mektubumu bitirirken artık bu dünyayı terk etmeni istiyorum. Bak 

artık yaz geldi. Dedemin gelmesini ve bana Rüya evini almasını istiyorum. Rüya demişken 

bunun artık bitmesini istiyorum. Şimdi yaramazlığı bırak ve iyi biri ol. Ben artık sadece izin 

günleri çıkmak istemiyorum. Dünya nefes alsın. Umarım mektubu yazdığımda sen çoktan 

gitmiş olursun. 

Sevgilerimle… 

Ela EKEN 
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HARUN BEKİR ÇAKIR, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, TOKAT 

11/06/2020 -Tokat 

MERHABA ANNEANNE! 

 
Nasılsın ? İyi misin? Beni soracak olursan çok iyiyim.Bayramda korona yüzünden 

gelemediğiz için mektup yazmak istedim.Okuyup mutlu olursun diye.Dedem ve teyzem 

nasıl ? Onlar da iyi mi? Erzincan’da da virüs var mı? Dışarı çıkabiliyor musunuz? Çocukların 

dışarı çıkması yasak olduğundan ben dışarı sadece çocukların dışarı çıkma gününde 

çıkabiliyorum. . Devamlı evde olmaktan çok sıkılıyorum. . Babam sıkılmamam için balkona 

bahçe yaptı.Balkon bahçemde mandalina , kum kat,domates, salatalık ,çilekler var. Mandalina 

ve kum kat çiçek açtı. Domateslerin meyveleri olmaya başladı .Salatalıklar ve çilekler oldu , 

ben onlardan her gün yiyorum çok lezzetliler! Annemle de pastalar yapıyoruz . Hatta annem 

dışarı çıkıp ekmek alamayız diye ekmek bile pişirdi.Çok güzel oldu.Bazen kuşum Çıtır’la 

oyun oynuyorum ,iyice bana alıştı.Ona bakıyorum yemini veriyorum.Evde kalmak bazen de 

güzel oluyor ,istediğin kadar uyuyabiliyorsun .Beden eğitimi dersinden de kurtuldum.!!!!! 

 

Anneanne! Sabahları dersim oluyor . Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı görebiliyorum 

; Keşke gerçeklerini görsem! Bazen tablete bakmaktan gözlerim yoruluyor. Ama onları 

görmek mutlu ediyor beni. Öğleden sonra ödevlerim oluyor onları yapıyorum . Bazen oyun 

oynuyor , bazen kitap okuyorum . Resim de yapıyorum  pek güzel olmasa da ... Dualar da 

öğrendim .Bu virüsün geçmesi , hastaların iyileşmesi için dua ediyorum.Bir de babama 

sarılmak için dua ediyorum . Babam her gün dışarıda yaşlılara yardım ediyor. İstediklerini 

evlerine götürüyor.Virüs evimize getirebilir .Bazen korkuyorum .O yüzden de ona 

sarılmıyorum Çocukların dışarı çıkma gününde maske takıyorum . Çok sıkıcı ama hasta 

olmamak için takmak zorundayım .Ellerimi sık sık yıkıyorum . Mikrop varsa gitsin diye. Siz 

de kendinize dikkat edin ,dışarı çıkmayın! Dışarı çıkarsanız bile yüzünüze maske takın. 

Korono en çok yaşlıları hasta ediyormuş. Siz hasta olursanız çok üzülürüm. 

 
Anneanne! Yaz tatiline gelmemize az kaldı. Gelince bağımıza gidelim. Koşmak 

oynamak istiyorum. Kiraz ağaçlarına çıkıp kiraz toplayacağım .Mangal da yap bana tamam 

mı? Bir de bana telefondan resim olarak attığın bayram harçlığımı isterim . Ama el öpmem 

ben de virüs varsa size geçebilir.Tokat’tan istediğiniz bir şey var mı ? Gelirken getirelim. Size 

gelirken getireceğim bir sürü hediyeler aldım. Getirdiğim zaman görürsünüz. Şimdi 

söylemem , sürprizi kaçmasın. 

 
Benim yazacaklarım bitti . Dedeme ve teyzeme selam gönderiyorum .Senin ,dedemin 

ve teyzemin ellerinden öpüyorum .Kendinize iyi bakın. 

 

SEVGİLERİMLE…Harun 
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3.SINIFLAR 

MEKTUP 

DERECELERİ 
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DOĞA ÇOŞKUN, BAHÇEŞEHR KOLEJİ, AKHİSAR 

Sevgili Covid, 

 
Merhaba. Nasılsın? Şimdi nerelerde dolaşıyorsun? Anlaşılan senin de canın sıkıldı şu an 

bizlerin olduğu gibi. Ta Çin’den kalkıp bütün dünyayı dolaştın. Vermek istediğin mesajı da aldı 

sanırım tüm Dünya. Elinizde olanların kıymetini bilin diyorsun. 

Aslında sana sormak ve söylemek istediğim o kadar çok şey var ki nerden ve nasıl başlasam 

bilemiyorum. Benim annem ve babam doktor. O yüzden bu süreçten herkesten daha çok 

etkilendiğimi düşünüyorum. Evde hep senden konuşuluyor. Onların sözlerindeki endişe ve 

televizyonda izlediklerim zaman zaman beni daha çok korkutuyor. Daha önce sarılıp 

öptüğümüz dedelerimizi, büyükannelerimizi ya pencerenin arkasından gördük ya da telefon 

ekranlarından. Onlara da virüs taşırız diye gitmek istemedik yanlarına. 

Haberin var mı, ben tam 2 ay hiç evden dışarı çıkmadım. Benim gibi oyunu seven bir çocuk 

için bu ne demek sen biliyor musun? Karşı bakkaldan ekmek almayı özleyeceğimi hiç 

düşünmemiştim. İki buçuk yaşındaki kardeşim bile “Sokakta mikrop var, maske takmalıyız” 

diyor bu yaşında. 

Aslında biraz da insanların suçu. Doğayı ve ormanları yok ediyoruz. Her gün binlerce 

hayvana zarar veriyoruz. Çevremizi kirletiyor, geri dönüşüm kutularına atmamız gereken her 

şeyi yere atıyoruz. Denizlerimizin ve doğal su kaynaklarımızın kıymetini bilmiyoruz. Doğanın 

dengesini bozuyoruz. Benciliz. Elimizdeki ile yetinmiyor hep daha fazlasını istiyoruz. 

Tüketiyoruz ama üretemiyoruz. Çok izliyor ama okumuyoruz. Bilime gereken önemi 

vermiyoruz. Evet, bak ben bile bu küçücük yaşımda neler öğrenmişim. Ama senin yaptığın çok 

yanlış. Tüm bunlar aldığın binlerce canın mazareti olamaz. 

Bir ara ne güzel gidiyorsun diye sevindik. Tatil planları yaptık. Ben babaannemin yanına 

gidecektim. Onu çok özledim. Ama fikrini çabuk değiştirdin. Ellerimizi mi yıkamadık? Maske 

takmayı mı unuttuk? Niye geri geldin? Tatil planlarımız iptal oldu. Anneme sordum, “Anne, 

hiç bitmeyecek mi bu pandemi (bunu da öğrendim bu arada)?” “Bilim adamları çalışıyor gece 

gündüz. Bizler çalışıyoruz. Biraz da insanlar üzerine düşeni yaparsa elbette bitecek kızım”, 

dedi. Evet sevgili Covid. Bak yaptığın bunca şeye, aldığın bunca cana rağmen sana hala sevgili 

diyorum. Ama artık sabrımı taşırma. Yetti bu kadar gezdiğin. Hadi git evine, gezme sırası bizde. 

Bir daha görüşmemek üzere. 

 

Doğa COŞKUN 
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ZEYNEP GÜÇLÜ, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, FLORYA 

11.06.2020/İSTANBUL 

Corona, 

 
Tanıştığımıza pişman olduğum bir misafirsin. Evet kötü bir misafirsin ama bana güzel şeyler 

öğrettin. Sıradan sandığım şeylerin ne kadar değerli olduğunu öğrettin. Senden önce ne kadar 

zengin olduğumu bilmiyormuşum. Evet zengindim; çünkü sevdiklerime sarılabiliyordum, 

onları öpebiliyordum. Sen gelince sarılmak, öpmek, dokunmak bitti. Şimdi artık daha önce 

hiç duymadığım sosyal mesafeyi çok iyi öğrendim. Mesela öpmek yerine ayaklarımızı 

tokuşturuyoruz. Sarılmak yerine ellerimizi kalbimize dokunduruyoruz; çünkü temas yok ve 

sen her yerde olabilirsin. 

Senden önce özgürce parka gider, sallanır, kayar, mısır yerdim. Sen gelince mısır yemek yok; 

çünkü ağzım burnum maske ile kapalı. Salıncak kapma yarışı ne güzelmiş. Sen geldin 

salıncaklar boş ama binemiyorum çünkü sen her yerde olabilirsin. 

Sen yokken sınıfta en çok sevdiğim neydi biliyor musun? Hasta olduğumda öğretmenimin: 

‘’Zeynep hasta görünüyorsun, gel bir alnına bakayım ateşin var mı? ‘’ demesiydi. Ama sen 

geldiğin için öğretmenim beni Zoom’da birçok arkadaşımın görüntüsü ile aynı anda küçük 

görüyor. Hepimizin kamerası kapalı mı, sesi açık mı diye takip ediyor. Çünkü o öğretmen. 

Onun için her yer sınıf, ister yüz yüze ister online olsun. Onun tek bir amacı var, öğretmek. 

Korona sen gelince okulda yiyeceklerimi, sevinçlerimi, süslü silgilerimi paylaşmanın ve değiş 

tokuş yapabilmenin, çılgınca eğlenmenin, çocuk kalbimin en kıymetli zenginliği olduğunu 

anladım. Çok güzelmiş yerden yüksek oynamak, mızıkçılık yaptın diye küsmek ve sonra 

sarılıp barışmak. 

Sen gelmeden önce doktora gitmekten çekinirdim. Hemşireyi iğne yapacak diye görmek 

istemezdim. Eczanedeki ilaç kokusunu beğenmezdim. Oysa hepsi sağlıklı ve mutlu 

yaşayabilmemiz için ne kadar gerekliymiş. Akşam annemin işten eve gelmesi çok sıradan bir 

olaydı. Şimdi ise akşam anne hoş geldin deyip sarılıp öpmenin ne kadar da kıymetli olduğunu 

öğrendim. 
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Korona sen gelince doğaya ne kadar zarar vermişiz görebildim. Sokağa çıkma yasağı ile hava 

kirliliği azaldı. O kadar azaldı ki meğer bizim evimizden Uludağ görünüyormuş. Beş yıldır ilk 

defa görebildik. 

Korona keşke sen gelmeden önce dünyadaki güzel şeyleri görebilseydik. Korona sen 

gideceksin biliyorum. Okulumuz seslerimizle coşacak. Daha çok sarılacağım öğretmenlerime, 

arkadaşlarıma ve sevdiklerime. Ders dinlemenin tadını çıkaracağım. Gezeceğim, 

eğleneceğim. Evet, sen gideceksin ve bir daha gelmeyeceksin. 

VE 

DÜNYAYI MİKROPLAR DEĞİL SEVGİ SARACAK. 

 
Zeynep GÜÇLÜ 
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AZRA DEREN KARACI, UĞUR OKULLARI, YAŞAMKENT 

KÖTÜ CORONACIK, 

Merhabalar… Aslında senin adını bile söylemek istemiyorum ama öğretmenim senin 

yüzünden yaşadıklarımızı yazmamızı istedi. Bende tüm şeyleri sen yaşattığın için sana 

yazıyorum. Umarım artık tüm enerjin bitmiştir ve hemen yok olup gidersin. Keşke hiç 

gelmeseydin. Tanıştığımızdan beri senden hiç hoşlanmadım hatta nefret ettim. Çin’den 

geldiğinden beri bize hem çok kötü hem de güzel şeyler yaşattın. Bizim bu hayatta neyin önemli 

olduğunu anlamamızı sağladın. Bunlar neler mi? Önce yaşattığın kötü şeyleri sana söyleyeyim; 

Senin yüzünden okulumdan, öğretmenlerimden, arkadaşlarımdan ayrıldım. Derslerimi 

dijital ortamda yapmak zorunda kaldım. Okulumda teneffüslerde koşup oynayamadım. 

Gofret’i sevemedim. Lalemin büyüdüğünü göremedim, hatta kurumuş bile. En sevdiğim drama 

ve beden eğitimi dersini yapamadım. Yemekhanede keyifle yemeklerimi yiyemedim. Bize 

yardımcı olan hizmetli ablalarımla sohbet edemedim. Bu sene abişimin okulda son senesiydi, 

onunla aynı okulda olmayacağım artık zaten. Off, hepsi senin suçun! Karnemi de dijital 

ortamda alacağım. Senin yüzünden arkadaşlarıma ve öğretmenlerime sarılıp öpemeyeceğim. 

Bu çok kötü karne aldıktan sonra arkadaşlarım ve anneleri ile birlikte gezmeye de 

gidemeyeceğiz. Artık babamı gidip göremiyorum. Ona da kötü bir şey yapmandan çok 

korkuyorum git artık buradan! Evin her yeri benim oyun alanım oldu ama yine de çok 

sıkılıyorum. Annem maske takıp markete gidiyor. Aldıklarını da abime taşıtmıyor. Bizi 

uzaklaştırıp onları temizliyor. Ben anneme bir şey olmasından çok korkuyorum. Mehtap 

Teyzemi diğer teyzelerimi, anneannemi, dedemi, dayımı ve kuzenlerimi çok özledim. Önceden 

çoğu zaman anneannemde kalıyordum şimdi onlara da bir şey olmasın diye yanlarına gidip 

sarılıp öpemiyorum. Taşıyıcı olabilirmişim bu da çok kötü. Bayramlarını bile kutlayamadım. 

Ama az da olsa iyi şeyler de yaptın. Şimdi hep abişim ve annemle beraberim. Önceden 

okuldan çok geç geliyordum ve annem ve abişimle 4-5 saat görüşüp uyuyordum ve okula 

gidiyordum. Şimdi annemle kurabiyeler yapıyoruz, kitap okuyoruz, oyunlar oynuyoruz. Keşke 

biz evde iken babam da olsa idi ne güzel olurdu. Sayende tüm sevdiklerim ve arkadaşlarımla 

yaşamanın çok güzel olduğunu gördüm. Aslında rahatça hiç maske takmadan, korkmadan 

dışarıda koşup oynamak, parka gitmek, gezmek, tatile gitmek, sevdiklerimi sarılıp öpmek çok 

güzelmiş. Doktor, sağlık çalışanı, kargo görevlisi, market çalışanı olmanın çok önemli ve çok zor 

olduğunu gösterdin. Ben yıllardır babamı istediğim zaman sarılıp göremiyordum. Şimdi sağlık 

çalışanları da çocuklarına sarılamıyor buna çok üzülüyorum. Aslında senden önceki hayatımız 

ne kadar rahat ve güzelmiş onu anladım. 

Kötü Coronacık, yazacak çok şey var aslında, ama daha fazla uzatmayayım. Ben, abişim 

ve annem senden kurtulmak için ve doktorların emeklerini boşa çıkarmamak için mecbur 

kalmadıkça hiç evimizden çıkmıyoruz. Mecbur kalırsak da maskemizi takıyoruz, kolonyamızı 

alıyoruz hiçbir yere dokunmuyoruz, ondan sonra gelince sabunla ellerimizi yıkıyoruz veya 

banyo yapıyoruz, sosyal mesafemizi hep koruyoruz. Senden kurtulmayı ve eski hayatımıza 

dönmeyi dört gözle bekliyorum. Bir daha görüşmemek dileğiyle… 

Azra Deren Karacık 
 

 



22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.SINIFLAR 

MEKTUP DERECESİ



23  

ALİ BUĞRA, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, ÇAMLICA KAMPÜSÜ 

Ali Buğra’nın odası 12 Haziran 2020 
 

Sevgili Covit-19, 

Nasılsın? Seninle tanışmamızın üzerinden tam üç ay geçti. Ondan önce senin hakkında birkaç 

şey duymuştum ama çok araştırmamıştım. Bizden çok uzaktaydın. Bizi etkilemiyordun ama 10 

Mart 2020 akşamında sen benim dünyama girdin. Ben, bir sonraki gün olacak tiyatro 

prömiyerimin son provalarını yaparken, annem de arkadaşlarıyla konuşuyordu. Birden “ 

Eyvah!” dedi. Annenin sesini duyar duymaz koşarak yanına gittim. Annemin güzel yüzü asıktı 

ve üzüntülüydü. Ona ne olduğunu sorduğumda “ Tiyatroya gelecek okullar Covit -19 nedeniyle 

tiyatromuza gelemeyeceklerini söyledi” dedi. Çok üzüldüm. İşte seninle gerçek tanışmamız 

orada oldu. Sen benim hayallerimin artık tam ortasındaydın. Hemen Google’dan seni 

araştırmaya başladım yeni arkadaşım Covit-19 ( Latince:Orthocoronavirinae). Bir canlıya 

ihtiyaç duyan, 30 kilo bazdan fazla uzunluğunda,minik sopa gibi çıkıntıları olan , mikroskop ile 

görebildiğimiz küre şeklinde bir arkadaşmışsın. Güneşin taç küresine benzediğin için adını 

Corona(Latince) koymuşlar. Çin’nin Wuhan kendinden havalanıp arkadaşlarınla birlikte 

arkadaşlarında kara bulutlar gibi dünyanın üstüne çökmüşsünüz. İnsanlar sevdiklerimin 

boynuna sarılmaya, nefes almaya korkmaya başladık. 

Tüm gece Allah’a dua ettim tiyatrom ertelenmesin diye duam kabul oldu ertelenmedi. Kozzy 

AVM’de 450 kişilik tiyatro salonu boştu ama biz yine de sevdiklerimize tiyatromuzu 

oynadık,eğlendik ama akşam eve geldiğimde birden her sey değişti..Ah be arkadaşım artık eve 

kapanacaktık. Her yerde artık senle arkadaşların vardı. Tüm dünyamızı kaplamıştınız. Herkes 

sizden korkuyordu. Görünmeyen minik düşmanlarımız. İnsanlar artık evlerinden, çıkamıyorduk 

yaşlılara ve çocuklara sokağa çıkma yasağı gelmişti. Birden okullarımız kapanmıştı. İnsanlar 

işlerine gidemiyordu. Online dersler, online çalışma başlamıştı. Arkadaşlarımla artık Zoom’dan 

Whatapp’tan görüşüyordum. Tiyatro gösterilerim ,kurslarım. iptal olmuştu. Birden bambaşka 

bir hayatım olmaya başlamıştı. 

Seninle birlikte hayatımıza birden endişe, korku, kolonya, öksürük, pandemi, C vitamini , 

bağışıklık, DNA RNA ,sabun, karantina ,yasaklar, kokusundan nefret ettiğim çamaşır suyu, 

maske girdi. Her yerde artık senle arkadaşların vardı. Tüm dünyamızı kaplamıştınız. Herkes 

sizde bahsediliyordu. Seninle hayatımızda çok şeyler değişti. 

Bu üç ayda bazen korkuyorum, sevdiklerimi göremedim, okuluma gidemedim, sokakta 

oynayamadım, arkadaşlarımı özledim. Halamı, babaannemi, dedemi çok özledim. Onlar yaşlı 

oldukları uzun bir süre daha göremeyeceğimi biliyorum. Boyunlarına sarılamayacağım. 

Arkadaşlarımla planladığımız mezuniyet balomuzu yapamadım. Piyano konserimi veremedim. 

Tiyatro oyunlarım ,heyecanla katılmayı beklediğim tiyatro festivali iptal oldu. Babamla gitmeyi 

planladığımız Amerika seyahatimiz iptal oldu. Oysa çok güzel hayallerim vardı. Bu sene 

NASA’ya Harry Potter’a Disneyland’a gitmeyi çok istiyordum. Annemle en 
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çok görmek istediğimiz ülke olan İtalya seyahatimiz iptal oldu. Pisa kulesini , Colesium’u, 

Leonardo Da Vinci’nin, Michelangelo‘ nun eserlerini canlı göremeyeceğim . Venedik 

Kanallarında gezemeyeceğim. Senin sayende sevgili Covit-19 hayal etttiğim , heyecanla 

beklediğim hayal ettiğim çoğu şey olmadı, olmayacak. Daha Uzun süre sevdiklerimin boynuna 

sarılamayacağım, yanaklarından öpemeyeceğim ….. 

Olsun sayende güzel şeyler de var: Karbon salınımı azaldı, hava temizlendi, denizler 

temizlendi, denizler de balıklar çoğaldı. Su parklarında gördüğümüz yunuslar kıyılarda dans 

ediyor. Okula gitmesek de online dersler yaptık. Online kurslar yaptık. Online mezuniyet 

yaptık. Annemle birlikte kendi bahçemizde kendi mezuniyet partimizi yaptık. Kep attık.. 

Amerika’ya ,İtalya’ya bu sene gidemeyeceğim ama kendi yarattığım ülkemde  (Vivaldi Adası) 

arkadaşlarımla birlikte bir sürü maceralar hayal edip yazıyorum. Her gün bir başka şehri 

televizyondan seyrediyorum, araştırıyorum. Sokağa fazla çıkıp gelemiyorum ama Babil Asma 

bahçelerin den kanatlanıp maya piramitlerine uçuyorum. Mariana Çukuru’na dalıyorum 

Niagara Şelalesinden çıkıyorum. Ay Piramit’nin altındaki Yaşam kapısından geçip uzayda 

Jüpiter’i kara delikleri gezip solucan deliğinden girip Vivaldi Adası’na geri dönüyorum. 

Evimizde kapalı kaldık ama internet, Google,YouTube ,İnstagram, Zoom ,Discord sayesinde 

küçük odamızdan tüm dünya ya açıldık. Görmek istediğimiz müzeleri online  ziyaret ettik. 

Gösteriler, tiyatrolar , sinemalar , konserler, baleler canlı olarak evimize geldi.Uzak olan her 

yer bize yakınlaştı. Bu ilk defa olmuyormuş.Tarihde de hep insanların evlerinde kapalı kaldığı 

dönemler olmuş. Örneğin: Newton buluşlarının büyük kısmını çiftliğinde karantina da yapmış. 

William Shakespeare Kral Lear’i, Macbeth’i veba salgını karantinasın da yapmış. Sevgili 

arkadaşım senin sayende bende Vivaldi Adası’nı yazdım. Kayıp kaşifler senaryom ile farklı 

maceralara açılıyorum. Kayıp Kolye’nin sırrı ile senaryoda yarışmasına hazırlanıyorum. 

Aslında hayatın her anın da beklenmedik şeyler olabilir ama biz hayallerimizden 

vazgeçmezsek, koşullar ne olursa olsun onda bir güzellik yakalayabiliriz. 

Sizler hep olacaksınız farklı şekillerde olacaksınız ama biz sizi bilim , inanç, umut ve sevgi 

ile kendimizden uzak tutacağız . Hayatımızda güzellikler yaratacağız. 

Dünyamızdan uzakta kendi dünyanda kal! 

 

 
Ali Buğra DERE 
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MERYEM ADA SARI, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, BORNOVA 
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ÖYKÜ ÇALIŞKAN, UĞUR OKULLARI, BERGAMA 

Sevgili Dedeciğim ve anneanneciğim, 
 

Ben Bergamadayım. Dedemler beni almaya geldiler ve köye gitmeden önce markete uğradık. 

Köye gittik ve benim geçen yıldan bir civcivim vardı ve büyüdü. Dedemden iki tavuk istedim. 

Dedem de beni kırmadı ve iki tavuk aldı. 

Artık dışarı çıkamıyordum ve çok üzgündüm korona yüzünden sonra babaanneme gittim ve 

onların tavuklarının civcivleri olacakmış. Ama daha yirmi bir gün varmış. Çok sevindim, 

amcam dedemlere yani bana iki civciv verecek. 

Aa bir de ne oldu bilseniz. Annem bir kuş bulmuş uçamıyor daha yavru tutmuş, bize getirdi. 

Çok güzeldi onu çok sevdim bizimle bir iki gün durdu. Dışarıya gittiğimiz bir dün geldiğimizde 

yoktu. Birden cik cik ses geldi meğer balkona kaçmış onu kardeşleri almaya gelmiş uçup gitti. 

Sonra yine bir gün teyzemler geldi. Onların kocaman arabaları vardı. Ve yasağın olmadığı bir 

gün baraja gittik. Teyzemin kızıyla balık tuttuk. 

Aslında daha size çok anlatacak şeylerim var ama şuan annem çağırıyor. Yine size yazarım ve 

her şeyi anlatırım. Derslerimde güzel gidiyor bu arada merak etmeyin çünkü uzaktan eğitime 

giriyoruz. 

Siz de sağlığınıza dikkat edin. Koronaya yakalanmayın. Sizi çok seviyorum. 
 

Öykü Çalışkan
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AYÇA KILINÇ, BAÇEŞEHİR KOLEJİ, İSKENDERUN 

Sevgili Annem , 

Umarım bugün nöbetin iyi geçmiştir. Peki ya ben iyi miyim? Sadece senin için 

endişeleniyorum.Her gün saat 8.20’de endişelerim başlıyor ve saat 16.30’da eve dönüş 

yolunda seni gördüğümde azalıyor ve bir nebze de olsa rahatlıyorum. Bu virüs yayıldığından 

ve hastaneye maskeyle gitmeye başladığından beri endişeliyim.Korkuyorum ve kendime 

soruyorum: Ya olursa? Ya virüs seni bulursa ve seni hasta ederse? Önlem aldığını biliyorum 

ancak o hastanenin her bir metrekaresinde virüs bulunma ihtimali hep aklımın bir köşesinden 

hiç çıkmıyor.Her gün evden çıkışın sanki hiç dönmeyecekmişsin gibi geliyor.Senin de aklında 

aynı düşünceler var ancak sen kendin için değil eve gelince bana bulaştırmaktan 

korkuyorsun.Artık birbirimize sarılamıyoruz bile… 

Bu virüs doğanın bir intikamı gibi. Hava temizleniyor, sokaklar hayvanların oldu… Bizse 

kendi inşa ettiğimiz bu dört duvar arasında kaldık. İlk kez kimse gelecekte ne olacağını 

bilmiyor.İlk kez tüm dünyanın düşüncesi tek bir noktada birleşti: Bize ne olacak? Potanın 

içinde ve risk çemberindesin..Her gün hastaların ağızlarına-virüsün yuvası- bakıyor ve onlar 

için kendini riske atıyorsun.Bunu aklıma getirdikçe korkuyorum.Babam da aynı durumda.Her 

gün hastaneye giderkenki paniği onun bir parçası oldu adeta. Onun hiç bu kadar çok panik ve 

stres yaptığını görmemiştim. Bu davranışları olayın boyutunu anlamamı sağladı.Sen ve babam 

gidince kendimi boşlukta gibi hissediyorum.Bu zamana kadar yalnızlığa alıştım fakat bu 

bilinmezlik hissini hiç tatmamıştım...Ayrıca bu süreçte güzel şeyler de oluyor .Bir de olaylara 

diğer açıdan bakacak olursam evde kendime vakit ayırdım ve eski yoğun okul ortamında 

göremediğim, farkına varamadığım şeyleri fark ettim.Dünyaya ve insanlara daha uzaktan bir 

bakış açısıyla bakma fırsatım oldu.Gördüm ki işte hayat bu kadar.Her şey o kadar yoğun 

giderken her şey olup biterken ve yeni planlar yaparken bir anda tek bir virüs tüm hayatı altüst 

ediyor. Daha önceleri odamın penceresini bile açmazdım. Şimdiyse her sabah penceremden 

bakar ve dışarıya dalıp gidiyorum . Bu arada bu sıralar herkes normale dönüyor, dışarı çıkıyor 

fakat ben normale dönemiyorum.O virüsün aldığı canlar, binlerce ölen insan aklımdan hiç 

çıkmadığı için yine de tedbirli olmayı tercih ediyorum. Hep risk altındaki sen,babam ve diğer 

sağlık çalışanları aklıma geliyor. Çoğu kesim virüse aldırmadan kendi normal hayatına döndü 

bile ama bana bu durum hiç doğru gelmiyor.. Bir çocuk olarak taşıyıcı olmak istemiyorum. 

Düşünsene sen hastalığı atlatıyorsun fakat bulaştırdığın biri hastaneye yatıyor ve belki de 

ölümüne sebep oluyorsun. Kabus gibi… 

Virüsün yayılımı uzun bir süre tamamen durmayacak, biliyorum. Bu süreçte alınan her 

tedbir ve çözüm senin, babamın ve diğer sağlık çalışanlarının biraz daha güvende olduğunu 

düşünmemi sağlıyor. Umarım haklıyımdır. Şimdi tüm ümidimle bütün gücümü topluyorum ve 

hep olumlu düşünüyorum. Şunu bil ki virüs bizi ayıramayacak ve ben senin küçük kızın 

olmaya devam edeceğim.Seni tüm kalbimle seviyorum, kendine iyi bak. 

 

 
Sevgilerimle... 
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GÖRKEM KUTAY NAZLIM, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, ANKARA 50. YIL 

Sevgili Doktor Li, 

 
Bu mektubu neden mi sana yazdım? Çünkü ben kahramanlara hayranım. Mesela, bu 

mektubu yazarken masamın hemen sol tarafında duran Atatürk'le göz göze geldim. Mavi 

gözlerinden aldım ilhamımı. Sağ yanımda Herkül , Promete'yi kurtarmaya hazır bekliyorken" 

Dünya dönüyor." diyen Galileo'yi hatırladım. Sahi kaç kişi inanmıştı ona? Ben olsam inanırdım. 

Ve sen Li, corona denen bir virüsten bahsettiğinde ben inandım. Perdeleri kımıldadı sanki 

odamın. Herkül kılıcına davrandı. Sakin ol, dedim. Bu kılıçla kazanılacak bir savaş değil. Yeni 

karamanlara ihtiyaç vardı Li, senin gibi beyaz gömlekli. Düşman küçüktü, görmek için 

mikroskoplara ihtiyaç vardı. Eski savaşlara benzer tarafları yok değildi. Hastalar ateş altındaydı 

mesela. 40 derecede düşmandan kaçar gibi nefes nefeseydiler. 

İlk başlarda kimsenin umurunda olmadığı için ben de çok umursamadım ama günler geçtikçe 

sayı her gün 5-10 vaka artarken birkaç hafta içinde sayı her gün 1000-3000 arasında artıyordu 

ve virüs ortaya çıktıktan yaklaşık 3 ay sonra Türkiye'ye geldi inanabiliyor musun, Türkiye'de 

ilk vaka çıktığı gün okulları tatil ettiler, okulların kapanması çocukları çok sevindirse de beni 

pek sevindirmedi. Sana yazdığım tarihse haziran. Seni ve dünyada yüz binlerce insanı kaybedeli 

aylar oldu. Kahraman olmak için biri ölmeli mi? Hayır Li, seni de artık diğer karamanlarımın 

yanına koydum. Bu arada çoğunlukla sıkılmış olsam da çok güzel günler de oldu. Doğum 

günümdü, çok kişi yoktu. Anneme babama her zamankinden daha sıkı sarıldım. Efsaneler 

anlattı babam, demir dağını nasıl erittiğimizi falan, ilk kez kek yaptım annemle. Balkona her 

gün kuşların geldiğini gördüm, yem verdim onlara. Önceden de geliyor aç mı dönüyorlardı 

acaba? Biz karnımızı doyurup yatarken onlar açlıktan uyuyamıyorlar mıydı? Ne çok soru 

sordum bu süreçte kendime. Annem destek olmak lazım diyordu işten çıkarılanlara ve ölüm 

haberleriyle gözleri doluyordu. İyi ki doktorlarımız var diyordu, hastanelerimiz var. Ama 

olmayan ülkelerdeki insanlar, mutluluğunu yarım bırakıyordu. Sokaklara bakıyorum herkesin 

maskesi var. Kim güzel, kim çirkin , kim hasta , kim sağlıklı belli değil. Gözler de korku da var 

inanç da. Güneş yüzünü gösterince herkes hastalığı unutmuş gibi, uzmanları dinlediğimizde ise 

hala etrafımız ateş çemberi. Nasıl çıkacağımızı hala bilmiyoruz Doktor Li. Ölenlerin sayısı 

gitgide azalıyor. Bu, beni çok sevindirdi. Savaşı kazanacağımızdan hiç şüphem olmadı. 

Coronayı da verem gibi veba gibi kaybedenlerin mezarlığına yollayacağız. Savaşı 

kazandığımızda Bay Li, sen sadece benim değil dünyanın kahramanı olacaksın. 
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ELVİN DUMAN, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, EREĞLİ ALAPLI 

Sevgili Kuzenim Elif, 

Bugün evdeki 35. günümüz. Seni o kadar özledim ki. Telefonundaki posta kutuna bir 

zarf emojisi ile düşen bu mektubu aslında sana elimle süslediğim zarfla gönderebilmeyi ne çok 

isterdim. Malum pandemi bizleri sosyal mesafe kuralları ile yaşamaya mecbur bıraktı. Umarım 

yazdığımız mektupları yeniden uçak yapıp birbirimize fırlatacağız. Yere düşmesine aldırmadan 

elimize alıp okuyup eğleneceğiz. 

İlk duyduğunuzda deliler gibi sevindiğiniz ama zaman geçtikçe sizi çok üzen, sıkan, 

mutsuz eden bir durumu anlat deselerdi. Aklıma hiçbir şey gelmezdi. Ama şimdi dünyaca bu 

durumu yaşıyoruz. Okulların tatil haberine ne çok sevinmiştik hatırlıyor musun? Şimdi herkesin 

hayalleri gerçek oldu. Ama hiç kimse mutlu değil. Bir insanın hem hayalleri gerçek olur hem 

de nasıl mutsuz olur? İlginç değil mi? 

Annem uzun zamandır okumayı hayal ettiği kitaplarını bitirdi. Hatta yıllardır hayalini 

kurduğu kitabı yazmaya başladı. Babam katılmayı çok istediği dünya bisiklet yarışmasına 

katılıp derece aldı. Ben internette daha çok zaman geçirip arkadaşlarımla sanal oyunlar 

oynayabiliyorum. Anneannem ve dedemim daha sık görüşme hayalleri de gerçek oldu. Annem 

onları her gün arıyor. Ama mutlu değiliz hiçbirimiz. 

Annemle babam hep görünmez olup benimle okulda bir gün geçirmek istediklerini 

söylerlerdi. Hatta babam küçülüp benim sıra arkadaşım olmak istediğini birlikte çok iyi vakit 

geçireceğimizi söyler dururdu. Sınavlarda hatalarım olduğunda annem şu sınavda senin 

gözetmenin olmayı ne çok isterdim. Bu yanlışı yaparken aklın nereye gidiyor diye söylenirdi. 

Annemle babamın bu hayalleri gerçek oldu. Annem benimle birlikte bütün dersler giriyor 

desem yalan olmaz. Ama hiç mutlu değil. 

Babam bisiklete binmeyi çok sever. Bisikletçi olmak onun en büyük hayaliymiş. Ama 

bu hayaline ancak 40 yaşından sonra ulaşabildi. Çeşitli yarışmalara katıldı hatta madalya bile 

aldı. En büyük hayallerinden biri dünya çapındaki bir yarışa katılmaktı. Bu günlerde bu hayali 

de gerçekleşti. Dünya çapında bir yarışa katıldı. Güzel de bir başarı sergiledi. Ama hiç mutlu 

değil. 

Anneannemle dedem en büyük hayallerinin çocuklarını güzel yerlerde görmek 

olduğunu söyler. Buna ulaştıkları için mutlular. Ama başka şehirde yaşadıkları için çok 

görüşememekten yakınır, bizimle her gün görüşebilmeyi hayal ederlerdi. Annem artık her gün 

arıyor onları... Mutlu olmalılar değil mi? Ama hiç mutlu değiller... 

Hayallerimizi gerçeğe dönüştüren şey tüm dünyayı etkisi altına alan salgın bir hastalık. 

Bu yüzden okullar tatil oldu ve biz uzaktan eğitimle dersleri evden takip ediyoruz. Annem de 

beni... Babam bisikletini bilgisayara bağlayıp evimizin salonunda pedal çeviriyor. Sanal 

ortamda düzenlenen dünya çapında yapılan bisiklet yarışlarına katılıyor. Rüzgâra karşı bisiklet 

süremiyor. Anneannem ve dedem kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için evden dışarı çıkmıyor. 

Hayalleri gerçeğe dönen bizler mutlu değiliz. Şimdi hepimiz hayatımızın salgından önceki gibi 

olmasını hayal ediyoruz. 

Hayallerimizin bu şekilde gerçeğe dönüşmesi beni biraz ürküttü. Hemen diğer 

hayallerimi gözden geçirmeye başladım. Mars gezegenine gitme hayalim bir mecburiyet 

sonucu gerçekleşebilir miydi? Dünya’da hayatın son bulup yaşamın tamamen Mars’a taşınma 

olasılığı beni hayalimi düzenlemeye götürdü. Artık hayalim Mars gezegenine turistik seyahat 

yapmak. Gidip görüp geri gelmek en güzeli... Bir de birçok işimi robotlara yaptırma hayalim 
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vardı ki robotların dünyayı ele geçirme riski ile karşılaşmamak adına bu hayalimi de 

düzenleme ihtiyacı duydum. 

Hem kendi sağlığımız hem de insanlığın sağlığı adına evden çıkamıyoruz. Öyleyse bu 

yeni sürece uyum sağlamaya çalışmalıyız. Ama uyum sağlamak çok da kolay değil. İnan annem 

işe giderken bile bu kadar yoğun değildi. Günlük programı o kadar yoğun ki bazen aynı evin 

içinde görüşemediğimiz anlar oluyor. Bugün sabahtan uzaktan eğitim dersleri vardı. Arada 

Frida Kahlo Müzesini gezdi. Öğleden sonra tiyatrosunu izledi. Arada iki canlı yayın, bir canlı 

derse katıldı. Akşam da siber güvenlikle ilgili dersi var. Bu süreçte dijital bir anneye dönüşürse 

şaşırmam. Bu arada okuduğu, yok yok dinlediği kitaplardan bahsetmiyorum bile... 

Annemle ben evdeyiz. Ama biliyorsun babam işe gidip geliyor. Ama ne geliş... 

Annemin onu kapıda karşılayışını bir görsen. Babam temiz adamdır bilirsin ama artık daha 

temiz, çok temiz, tertemiz bir adam oldu. Sanki cilt rengi bile değişti biraz. O buğday tenli 

enişteni beyaz tenli biri olarak görürsen sakın şaşırma bu da kim diye... Annemin bu ultra 

temizlik sevdası ile bizim evin renkleri fotoğraf filtreme programı ile bir ton açılmış gibi oldu 

desem yalan olmaz. Annemin rengi konusunda bir hafta düşündüğü, babamla bana göre 

aralarında hiçbir fark olmayan parkelerimiz artık annemin seçmediği diğer tona dönüşmüş 

durumda. Annem de aslında bu ton daha güzelmiş dedi. Bilirsin hep bir Polyanacılık vardır 

ruhunda. Yere düşse ‘Aslında ben bu çiçeği görmek için düşmüşüm.’ der. 

Bizim evde canlanan tek renk annemin saçları... Kuaförler kapalı olduğundan beri 

saçlarını evde boyuyor. Ama son boyamada boya kutusuna başka bir renk karışmış olmalı ki 

annem artık sarışın değil. Kızıl saçları beyaz yüzüne canlılık kattı. Biz çok güzel oldun dedik. 

Zaten aksini söylemek ne mümkün. Yıllardır bu rengi denemek istemiş gibi çok mutlu. 

Saç demişken 35 günün sonunda bizim sınıfın erkekleri de kapalı berberler nedeniyle 

evde tıraş olmuşlar. Saçları görmeliydin. Hepsi üç numara. Ozan Öğretmen onları öyle görünce 

‘Yaylalar Yayalar’ şarkısını söyledi. Sanki hepsi askere gidecek gibi hazırlardı. Ders boyunca 

gülmekten karnıma ağrılar girdi. 

Ben canlı derslerden arta kalan zamanımda spora sarmaya karar verdim. Ama bizim üst 

katta yaşayan Burak da spora sarmaya karar vermiş olmalı ki... Ben alt kattaki emekli Mehmet 

amca ve Leyla Teyzeyi düşünerek spora sarmaktan vazgeçtim. Evde oldukları bu günlerde 

gürültümle onları rahatsız etmek istemem. Babamın Burak’ın spor gürültüsünü kibarca uyarma 

düşüncesine annem şiddetle karşı çıktı. Çocuk zaten sokağa çıkamıyor. Bırak evde spor yapsın 

diyor. Ben de sanata merak saldım. Yaptığım tabloları bir görsen. Babama göre ‘Kim Bunları 

Evine Asar?’ tabloları sergisi için çok uygunlar ama bence çok güzeller. Babam biraz heves 

kırıcıdır bilirsin. O heves kırıcı bu sözlerine şaka diyor ama her neyse... 

İşte biz de durumlar böyle. Bu zor günlerde az da olsa seni gülümsetmek istedim. 

Corona günlerinde teyzem, eniştem ve diğer tüm sağlık çalışanlarının emeklerini ödememiz 

mümkün değil elbette. Onlar bizlerin kanatsız meleklerimiz. Bizse bu süreçte evde kalarak 

onlara destek olmaya çalışıyoruz. Senin için de onlardan ayrı kalmanın ne kadar zor olduğunu 

tahmin edebiliyorum. Keşke aynı şehirde olsaydık. Beraber kalırdık. Umarım bu kötü günleri 

çok çabuk atlatırız. 

Sağlıklı günlerde kavuşmak, kucaklaşmak dileğiyle… Sevgilerimle… 
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GÖRKEM KUTAY NAZLIM, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, ANKARA 50. YIL 

Sevgili Doktor Li, 

 
Bu mektubu neden mi sana yazdım? Çünkü ben kahramanlara hayranım. Mesela, bu 

mektubu yazarken masamın hemen sol tarafında duran Atatürk'le göz göze geldim. Mavi 

gözlerinden aldım ilhamımı. Sağ yanımda Herkül , Promete'yi kurtarmaya hazır bekliyorken" 

Dünya dönüyor." diyen Galileo'yi hatırladım. Sahi kaç kişi inanmıştı ona? Ben olsam inanırdım. 

Ve sen Li, corona denen bir virüsten bahsettiğinde ben inandım. Perdeleri kımıldadı sanki 

odamın. Herkül kılıcına davrandı. Sakin ol, dedim. Bu kılıçla kazanılacak bir savaş değil. Yeni 

karamanlara ihtiyaç vardı Li, senin gibi beyaz gömlekli. Düşman küçüktü, görmek için 

mikroskoplara ihtiyaç vardı. Eski savaşlara benzer tarafları yok değildi. Hastalar ateş altındaydı 

mesela. 40 derecede düşmandan kaçar gibi nefes nefeseydiler. 

İlk başlarda kimsenin umurunda olmadığı için ben de çok umursamadım ama günler geçtikçe 

sayı her gün 5-10 vaka artarken birkaç hafta içinde sayı her gün 1000-3000 arasında artıyordu 

ve virüs ortaya çıktıktan yaklaşık 3 ay sonra Türkiye'ye geldi inanabiliyor musun, Türkiye'de 

ilk vaka çıktığı gün okulları tatil ettiler, okulların kapanması çocukları çok sevindirse de beni 

pek sevindirmedi. Sana yazdığım tarihse haziran. Seni ve dünyada yüz binlerce insanı kaybedeli 

aylar oldu. Kahraman olmak için biri ölmeli mi? Hayır Li, seni de artık diğer karamanlarımın 

yanına koydum. Bu arada çoğunlukla sıkılmış olsam da çok güzel günler de oldu. Doğum 

günümdü, çok kişi yoktu. Anneme babama her zamankinden daha sıkı sarıldım. Efsaneler 

anlattı babam, demir dağını nasıl erittiğimizi falan, ilk kez kek yaptım annemle. Balkona her 

gün kuşların geldiğini gördüm, yem verdim onlara. Önceden de geliyor aç mı dönüyorlardı 

acaba? Biz karnımızı doyurup yatarken onlar açlıktan uyuyamıyorlar mıydı? Ne çok soru 

sordum bu süreçte kendime. Annem destek olmak lazım diyordu işten çıkarılanlara ve ölüm 

haberleriyle gözleri doluyordu. İyi ki doktorlarımız var diyordu, hastanelerimiz var. Ama 

olmayan ülkelerdeki insanlar, mutluluğunu yarım bırakıyordu. Sokaklara bakıyorum herkesin 

maskesi var. Kim güzel, kim çirkin , kim hasta , kim sağlıklı belli değil. Gözler de korku da var 

inanç da. Güneş yüzünü gösterince herkes hastalığı unutmuş gibi, uzmanları dinlediğimizde ise 

hala etrafımız ateş çemberi. Nasıl çıkacağımızı hala bilmiyoruz Doktor Li. Ölenlerin sayısı 

gitgide azalıyor. Bu, beni çok sevindirdi. Savaşı kazanacağımızdan hiç şüphem olmadı. 

Coronayı da verem gibi veba gibi kaybedenlerin mezarlığına yollayacağız. Savaşı 

kazandığımızda Bay Li, sen sadece benim değil dünyanın kahramanı olacaksın. 
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ARDA EFE ALKAN, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, SALİHLİ 

 
Merhaba İnsan, 

Sana mektubu aylardır hayallerimin ortağı, sıkıntılarımın şahidi, tek eğlencem, içine 

kocaman bir dünyayı sığdırdığım, küçücük balkonumdan yazıyorum. Sokaklar sessiz, sokaklar 

sensiz… Kediler, köpekler dışarıda ama sen yoksun. Martılar, şaşkın şaşkın Konak vapurunu 

bekliyor, bir parça simit için, ama sen yoksun. Ekmekçi diye fırıncının sesi geliyor köşe 

başından, bir de kuş cıvıltıları, ama sen yoksun. 

Sen ki uzaya roketler gönderen, sen ki koskoca dağları delen, sen ki dev gemileri denizde 

yüzdüren… Küçücük, gözünle dahi göremediğin bir organizmanın esiri olmuşsun, çaresizce 

evinin penceresinden izliyorsun milyonlarca yıldır hükmettiğin dünyayı. Okul bahçeleri, 

parklar, Taksim, Times Meydanı, Şanzelize Bulvarı, Kolezyum ıssız ve sensiz. Tekrar 

bulaşacağınız günün özlemiyle saçıyor ışıklarını. 

Çaresizce bekliyorsun. Hani nerede dağlara, taşlara bomba yağdıran uçakların. Hani 

nerede bir kıtadan diğer kıtaya fırlatabildiğin füzelerin. Hani nerede ezip geçen tankların. 

Pervasızca kirletiyordun suları. Şimdi o gözünle göremediğin, minnacık organizma öğretti işte 

sana temiz suyun önemini. 

Ey insan! 

O plastik şişelerle, çöplerle kirlettiğin plajları, piknik alanlarını özlüyor musun şimdi, 

küçük pencerenden izlerken dünyayı? Kamuflajlı, ölüm kusan askerlerine ihtiyaç yok bu 

savaşta. Hipokrat’ın sesi geliyor tarihin derinliklerinden, Nightingale göreve çağırıyor beyaz 

meleklerini. Ve yeni kahramanlar yaratıyor dünya, beyaz önlüklü, hayat alan değil hayat veren 

kahramanlar… Umut oluyorlar o kahramanlar insanlığa. 

Evet, umut var! Romalı Alberto, Newyorklu Jane, Berlinli Müller, Parisli Karolina, 

Tahranlı Zeynep, İstanbullu Mehmet ve dünyanın bütün şehirlerindeki çocuklar! Umut var! 

Nazım Hikmet’in dediği gibi: 

“Elbet bitecek güneşe hasret günler 

Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil 

Güneşin çiçekleri dolduracak yüreğimizi.” 

Seni güneşli ve güzel günlerde, meydanlarda kucaklamak umuduyla… Hoşçakal. 
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ÇAĞAN ÖZKAZANÇ, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, AKSARAY 
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ELVİN DUMAN, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, EREĞLİ ALAPLI 

Sevgili Kuzenim Elif, 

Bugün evdeki 35. günümüz. Seni o kadar özledim ki. Telefonundaki posta kutuna bir 

zarf emojisi ile düşen bu mektubu aslında sana elimle süslediğim zarfla gönderebilmeyi ne çok 

isterdim. Malum pandemi bizleri sosyal mesafe kuralları ile yaşamaya mecbur bıraktı. Umarım 

yazdığımız mektupları yeniden uçak yapıp birbirimize fırlatacağız. Yere düşmesine aldırmadan 

elimize alıp okuyup eğleneceğiz. 

İlk duyduğunuzda deliler gibi sevindiğiniz ama zaman geçtikçe sizi çok üzen, sıkan, 

mutsuz eden bir durumu anlat deselerdi. Aklıma hiçbir şey gelmezdi. Ama şimdi dünyaca bu 

durumu yaşıyoruz. Okulların tatil haberine ne çok sevinmiştik hatırlıyor musun? Şimdi herkesin 

hayalleri gerçek oldu. Ama hiç kimse mutlu değil. Bir insanın hem hayalleri gerçek olur hem 

de nasıl mutsuz olur? İlginç değil mi? 

Annem uzun zamandır okumayı hayal ettiği kitaplarını bitirdi. Hatta yıllardır hayalini 

kurduğu kitabı yazmaya başladı. Babam katılmayı çok istediği dünya bisiklet yarışmasına 

katılıp derece aldı. Ben internette daha çok zaman geçirip arkadaşlarımla sanal oyunlar 

oynayabiliyorum. Anneannem ve dedemim daha sık görüşme hayalleri de gerçek oldu. Annem 

onları her gün arıyor. Ama mutlu değiliz hiçbirimiz. 

Annemle babam hep görünmez olup benimle okulda bir gün geçirmek istediklerini 

söylerlerdi. Hatta babam küçülüp benim sıra arkadaşım olmak istediğini birlikte çok iyi vakit 

geçireceğimizi söyler dururdu. Sınavlarda hatalarım olduğunda annem şu sınavda senin 

gözetmenin olmayı ne çok isterdim. Bu yanlışı yaparken aklın nereye gidiyor diye söylenirdi. 

Annemle babamın bu hayalleri gerçek oldu. Annem benimle birlikte bütün dersler giriyor 

desem yalan olmaz. Ama hiç mutlu değil. 

Babam bisiklete binmeyi çok sever. Bisikletçi olmak onun en büyük hayaliymiş. Ama 

bu hayaline ancak 40 yaşından sonra ulaşabildi. Çeşitli yarışmalara katıldı hatta madalya bile 

aldı. En büyük hayallerinden biri dünya çapındaki bir yarışa katılmaktı. Bu günlerde bu hayali 

de gerçekleşti. Dünya çapında bir yarışa katıldı. Güzel de bir başarı sergiledi. Ama hiç mutlu 

değil. 

Anneannemle dedem en büyük hayallerinin çocuklarını güzel yerlerde görmek 

olduğunu söyler. Buna ulaştıkları için mutlular. Ama başka şehirde yaşadıkları için çok 

görüşememekten yakınır, bizimle her gün görüşebilmeyi hayal ederlerdi. Annem artık her gün 

arıyor onları... Mutlu olmalılar değil mi? Ama hiç mutlu değiller... 

Hayallerimizi gerçeğe dönüştüren şey tüm dünyayı etkisi altına alan salgın bir hastalık. 

Bu yüzden okullar tatil oldu ve biz uzaktan eğitimle dersleri evden takip ediyoruz. Annem de 

beni... Babam bisikletini bilgisayara bağlayıp evimizin salonunda pedal çeviriyor. Sanal 

ortamda düzenlenen dünya çapında yapılan bisiklet yarışlarına katılıyor. Rüzgâra karşı bisiklet 

süremiyor. Anneannem ve dedem kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için evden dışarı çıkmıyor. 

Hayalleri gerçeğe dönen bizler mutlu değiliz. Şimdi hepimiz hayatımızın salgından önceki gibi 

olmasını hayal ediyoruz. 

Hayallerimizin bu şekilde gerçeğe dönüşmesi beni biraz ürküttü. Hemen diğer 

hayallerimi gözden geçirmeye başladım. Mars gezegenine gitme hayalim bir mecburiyet 

sonucu gerçekleşebilir miydi? Dünya’da hayatın son bulup yaşamın tamamen Mars’a taşınma 

olasılığı beni hayalimi düzenlemeye götürdü. Artık hayalim Mars gezegenine turistik seyahat 

yapmak. Gidip görüp geri gelmek en güzeli... Bir de birçok işimi robotlara yaptırma hayalim 
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vardı ki robotların dünyayı ele geçirme riski ile karşılaşmamak adına bu hayalimi de 

düzenleme ihtiyacı duydum. 

Hem kendi sağlığımız hem de insanlığın sağlığı adına evden çıkamıyoruz. Öyleyse bu 

yeni sürece uyum sağlamaya çalışmalıyız. Ama uyum sağlamak çok da kolay değil. İnan annem 

işe giderken bile bu kadar yoğun değildi. Günlük programı o kadar yoğun ki bazen aynı evin 

içinde görüşemediğimiz anlar oluyor. Bugün sabahtan uzaktan eğitim dersleri vardı. Arada 

Frida Kahlo Müzesini gezdi. Öğleden sonra tiyatrosunu izledi. Arada iki canlı yayın, bir canlı 

derse katıldı. Akşam da siber güvenlikle ilgili dersi var. Bu süreçte dijital bir anneye dönüşürse 

şaşırmam. Bu arada okuduğu, yok yok dinlediği kitaplardan bahsetmiyorum bile... 

Annemle ben evdeyiz. Ama biliyorsun babam işe gidip geliyor. Ama ne geliş... 

Annemin onu kapıda karşılayışını bir görsen. Babam temiz adamdır bilirsin ama artık daha 

temiz, çok temiz, tertemiz bir adam oldu. Sanki cilt rengi bile değişti biraz. O buğday tenli 

enişteni beyaz tenli biri olarak görürsen sakın şaşırma bu da kim diye... Annemin bu ultra 

temizlik sevdası ile bizim evin renkleri fotoğraf filtreme programı ile bir ton açılmış gibi oldu 

desem yalan olmaz. Annemin rengi konusunda bir hafta düşündüğü, babamla bana göre 

aralarında hiçbir fark olmayan parkelerimiz artık annemin seçmediği diğer tona dönüşmüş 

durumda. Annem de aslında bu ton daha güzelmiş dedi. Bilirsin hep bir Polyanacılık vardır 

ruhunda. Yere düşse ‘Aslında ben bu çiçeği görmek için düşmüşüm.’ der. 

Bizim evde canlanan tek renk annemin saçları... Kuaförler kapalı olduğundan beri 

saçlarını evde boyuyor. Ama son boyamada boya kutusuna başka bir renk karışmış olmalı ki 

annem artık sarışın değil. Kızıl saçları beyaz yüzüne canlılık kattı. Biz çok güzel oldun dedik. 

Zaten aksini söylemek ne mümkün. Yıllardır bu rengi denemek istemiş gibi çok mutlu. 

Saç demişken 35 günün sonunda bizim sınıfın erkekleri de kapalı berberler nedeniyle 

evde tıraş olmuşlar. Saçları görmeliydin. Hepsi üç numara. Ozan Öğretmen onları öyle görünce 

‘Yaylalar Yayalar’ şarkısını söyledi. Sanki hepsi askere gidecek gibi hazırlardı. Ders boyunca 

gülmekten karnıma ağrılar girdi. 

Ben canlı derslerden arta kalan zamanımda spora sarmaya karar verdim. Ama bizim üst 

katta yaşayan Burak da spora sarmaya karar vermiş olmalı ki... Ben alt kattaki emekli Mehmet 

amca ve Leyla Teyzeyi düşünerek spora sarmaktan vazgeçtim. Evde oldukları bu günlerde 

gürültümle onları rahatsız etmek istemem. Babamın Burak’ın spor gürültüsünü kibarca uyarma 

düşüncesine annem şiddetle karşı çıktı. Çocuk zaten sokağa çıkamıyor. Bırak evde spor yapsın 

diyor. Ben de sanata merak saldım. Yaptığım tabloları bir görsen. Babama göre ‘Kim Bunları 

Evine Asar?’ tabloları sergisi için çok uygunlar ama bence çok güzeller. Babam biraz heves 

kırıcıdır bilirsin. O heves kırıcı bu sözlerine şaka diyor ama her neyse... 

İşte biz de durumlar böyle. Bu zor günlerde az da olsa seni gülümsetmek istedim. 

Corona günlerinde teyzem, eniştem ve diğer tüm sağlık çalışanlarının emeklerini ödememiz 

mümkün değil elbette. Onlar bizlerin kanatsız meleklerimiz. Bizse bu süreçte evde kalarak 

onlara destek olmaya çalışıyoruz. Senin için de onlardan ayrı kalmanın ne kadar zor olduğunu 

tahmin edebiliyorum. Keşke aynı şehirde olsaydık. Beraber kalırdık. Umarım bu kötü günleri 

çok çabuk atlatırız. 

Sağlıklı günlerde kavuşmak, kucaklaşmak dileğiyle… Sevgilerimle… 
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DEFNE KAYA, UĞUR OKULLARI, BURHANİYE 

Değerli Doktorumuz Cemil Taşçıoğlu, 

Mektubuma başlamadan önce kendimi tanıtmalıyım size. Çünkü üzülerek ifade ediyorum 

ki sizinle tanışmadık ve zamansız ölümünüzle bu şansı çoktan kaybettim. Adım Defne Kaya. 

Güzel ülkemizin herhangi bir yerinde yaşayan, 12 yaşında bir çocuğum. Bu mektubu size 

yazma nedenim, fotoğraflarınızda gördüğüm gülen yüzünüze karşı edemediğim teşekkürü 

etmek, sizinle duygu ve düşüncelerimi paylaşmak. 

Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Corana virüsü, ülkemizde de kendini 

göstermeye başlamıştı. Ve siz Türkiye’de virüsü tespit eden ilk kişi oldunuz. Karşılaştığınız 

vakaları var gücünüzle muayene ettiniz. Bu sırada büyük risk aldığınızın tabii ki farkındaydınız. 

İnsanları sağlığına kavuşturmak ve virüse bilimsel kalkan geliştirebilmek amacıyla riski 

görmezden gelerek canınızı tehlikeye atmaktan çekinmediniz. Sonradan ismi Covid-19 olarak 

değişen virüs muayene sırasında size geçmiş olmalı ki hastalandınız. Tüm müdahalelere 

rağmen maalesef virüsten kurtaramadığımız canlar arasına girdiniz. Sevenlerinizin, 

tanıdıklarınızın ve hatta tanımadığınız milyonlarca kişinin ardınızdan ne kadar üzüldüğünü 

göremediniz. Evlerde, ekranlarda görünen yüzünüzün ve ölüm haberinizin etkisini, o güne 

dek adınızı duymamış olan anne, babamın ne kadar kederli olduklarını unutmuyorum. Onları 

böyle görünce sizi araştırmış ve tanımaya çalışmıştım. Gördüm ve artık biliyorum ki siz 

gerçekten “Değerli” bir bilim insanıydınız. 

Sizden sonra hepimiz ilk tepki olarak önce şaşırdık, sonra kaybettiğimiz canlar giderek 

artmaya başlayınca korktuk. Daha sonra ise ekranda büyüdükçe büyüyen rakamlar 

korkumuzu üzüntüye dönüştürdü. Çünkü onlar sadece rakam değil, insan hayatlarıydı. 

Zamansız ayrılıklar hepimizi hüzne boğdu. Ancak sizin gibi çalışkan, korkusuz, değerli sağlık 

çalışanlarımızın gayretini görmek, mücadelelerine tanık olmak, bizleri umutsuzluğun ellerine 

düşmekten kurtardı. Herkes gibi ben de onlara minnettarım. Onlar sayesinde virüsü yenen 

insanları görünce nasıl da mutlu olduk, sevindik. Şimdi yazarken fark ediyorum ki ne çok 

duyguyu aynı zamanda yaşamışız geride kalan son iki ayda. Yine farkediyorum ki değişip 

duran sadece duygularımız değil, yaşamlarımızdı da. Biz 18 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü 

nine, dedelerimiz bu süre içinde sokağa çıkamadık. “Maske” ve “tedbir” sözcükleri en çok 

duyduğumuz sözcüklerdi. Kaybettiklerimiz sadece canlar değil, yakınlığımız, sevdiklerimize 

dokunma, sarılma, özgürce hareket edebilme ve alıştığımız, sevdiğimiz yaşam şeklimizdi. 

Hepsi birer birer yok oldu. İş yerleri, okullar kapandı. Okula gidemedim, oynayamadım, 

bisiklete binemedim örneğin, karşılıklı konuşup gülemedim, arkadaşlarımla aramıza sosyal 

mesafeler girdi, öğretmenlerimi özledim. “Sağlık için.”dedik, bizleri sınırlayan tüm kurallara 

uyduk. Tedbiri bırakmadık. Şimdi çok daha iyiyiz. Belki de en başta sizin sayenizde. 

Bütün bu yaşananlar, her türlü kayıplar, bana bir süredir üzerinde durup düşünmediğimiz, 

sonuçlarıyla hayatımızı kolaylaştıran, bu özelliği ile aslında içinde yaşadığımız “bilimsel 

çalışmaların” ne kadar önemli olduğunu düşündürdü. Sanırım herkeste öyle oldu. Virüs 

nedeniyle hayatımıza giren “pandemi”, “sağlık kurulu”, “enfeksiyon”, “filyasyon”, “hijyen” 

gibi sözcükler hep bilime aitti. Bu süreçte biz, bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 

anladık. Ata’mın “Hayatta en gerçek yol gösterici, ilimdir, fendir.” sözünü bir kez daha 
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hatırladık. Ama belki de öğrendiklerimizin en önemlisi, kaybedince anladığımız; sağlık, 

özgürlükmüş meğer. Size verebileceğim söz de bu işte, bu özgürlüğü tekrar kaybetmemek 

için bilimin yol göstericiliğinden ayrılmamak. Huzur içinde kalın Cemil Amca. 

Uğur Okulları Burhaniye Kampüsü Defne Kaya 
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İSMET ÇINAR CEYHAN, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, AYDIN 

 
Covid 19, 8/06/2020, Aydın 

 
Mektubuma “sevgili” ya da “sayın” diyerek başlamam gerektiğini ben de biliyorum. Ne var ki, 

içimden gelmiyor. Ne de olsa dünyanın altını üzerine getirerek, küresel bir salgına neden 

oldunuz. Önümüzdeki günler hala belirsiz. Bu mektubu yazdığım an itibariyle dünyada toplam 

vaka sayısı 7 milyon, 406 bin ölüm, yanı sıra 3.477 milyon iyileşen hasta var. Üstelik dünyanın 

gündemine sadece sağlık açısından değil, ekonomik sebeplerle de oturdunuz, kalkmak da 

bilmiyorsunuz. Şirketler, ibadet alanları, okullar, hayatın tüm renkleri kapandı, sesleri kesildi. 

Asya’nın en dinamik gücü Çin’in Wuhan kentinden çıkıp dünyanın dört bir tarafına ulaştınız. 

Üstelik bu duruma, şahsen benim damak tadıma hiç uymayan yarasa çorbası yüzünden gelindi. 

Ezogelin çorbası içmek dururken... Ayran, kefir denediniz mi hiç? Ayrıca tuhaf bir gen 

diziliminiz var, insanı tedirgin ediyorsunuz. 

 

Size kızgınım çünkü, 12 yaşımı kutlayacağım o canım 11 Mart günü, doğum günümde ülkemde 

ilk covid19 vakası tespit edildi. Kaygı, korku, endişe tavan yapmıştı hepimizde 12. doğum 

günümle ilgili anlatacak bir şey bile yok. Varın gerisini siz düşünün. Aslında şöyle ki, 12 yaşım 

için yeni bir kelime öğrendim: Pandemi. Çok sağ olun diyemeyeceğim, bir an önce pılınızı 

pırtınızı ve o başınıza taç gibi taktığınız dikenlerinizi alıp giderseniz çok memnun olacağım. O 

haftanın sonunda okullar kapandı, lego eğitimi aldığım kursum yarım kaldı. Arkadaşımın 

doğum günü vardı, hediyesini de almıştım tabi kutlama olmadı gidemedim... 

 

Vaka sayıları arttıkça arttı, derken diğer yasaklar geldi. Yasaklar hayatı iyiden iyiye daralttı. 

Eğitim bilgisayar ekranı içinden odama, masama çıkageldi. İşin tek eğlenceli tarafı bu oldu. 

Arka planımda istediğim yerde kendimi konumlayabiliyorum. Bir de ders sırasında ekran 

dondu, bağlantı koptu şakası yapıyoruz. Artık o da kabak tadı verdi. Her şakada bir gerçek payı 

vardır aslında, gerçekten de bağlantı koptu. Evde olmak rahat, güzel, kolay ama hep böyle mi 

olacak? Kardeşimin doğum günü geldi geçti. Ona pasta bile alamadık, evet annem 

evde pasta yaptı ama... Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız için okulda bando takımı 

kurulacaktı ben de içinde yer alacaktım. Provalar, gösteri ne şenlik olurdu ama, olmadı. 

Balkondaydık o gece, hepsi bu. Ben okula giderken mevsim kıştı, bahar geldi geçti, yaz 

başındayız. Maske diye bir kavram girdi hayatımıza, gözlük kullanan biriyim ve maskeyle  çok 

zor oluyor. Gözlüklerim buğulanıyor, maskenin ipi kopuyor, kulağım acıyor ya da maske büyük 

geliyor. Ayakkabım bile küçüldü yenisini alamadık denemeden biraz riskli, gevşeterek 

giyiyorum. Bir keresinde maskemi, gözlüğümü ve şapkamı takıp dışarı çıkmaya 
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hazırlanıyorken ayakkabılarımı giyemedim; bağcıklarımı gevşetmeye çalışırken ellerim çoktan 

kirlenmişti, eğildiğim için maskeden boğulmuştum, aynı anda gözlüğüm, hatta şapkam bile yere 

düşmüştü. Terlemiştim... Siz maşallah ayakkabılarda bir hayli geziyormuşsunuz. Kapı dışında 

kaldınız, hak ettiniz. Bizde ayakkabı ile içeri girilmez. 

 

Kantini özledim! 

 
En güzel martta, en güzel nisanda gırtlağımıza kadar evdeydik! 

 
Anneler Günü geldi, o da geçti. Ramazan Bayramı bile geçti; neneme de, babaanneme de 

gidemedik. Bayram harçlıklarım da kaldı. Kuzenlerimi de göremedim. Okulumu özledim, 

arkadaşlarımı… Bizim okula bir köpek gelmiş adını hep birlikte koyduk. Sevemedim daha, 

göremedim bile... Babamla kalan eşyalarımı almak için bir kere okula gittim o kadar. Bahçe, 

koridor, merdivenler her yer boştu. Biz yoktuk. Ve bunun tek sorumlusu sizsiniz Covid 19. 

 

7 kıtada kontrol edilmeye çalışılan şey sizden uzakta, güvenli, dostane ve maskesiz bir yaşam. 

Bir süre daha mesafeli yaşayabiliriz belki. İşi gücü bıraktık sizinle ve etkilerinizle uğraşıyoruz. 

İstenmiyorsunuz. Hepimiz evimizde güvenli ve hijyenik şartlarda oturuyor olabiliriz ama bunun 

bir sonu olmalı öyle değil mi? 

 

Kendim için 12. yaş, kardeşim için de aynen 5. yaşgünü telafisi, Ramazan Bayramı için af 

niteliğinde kapsamlı bir telafi, 6.sınıf için muafiyet, 41.5 ya da 42 numara yazlık bir ayakkabı 

talep ediyorum. Kaçırdığımız onca gün, onca an için hayattan alacağımız olsun. Annem tatsız 

bir şey olduğunda “evlerden ırak” der. Covid19, evlerden ırak! 

 

Mesafelerimle, 

 
İsmet Çınar Ceyhan
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AYÇA KILINÇ, BAÇEŞEHİR KOLEJİ, İSKENDERUN 

Sevgili Annem , 

Umarım bugün nöbetin iyi geçmiştir. Peki ya ben iyi miyim? Sadece senin için 

endişeleniyorum.Her gün saat 8.20’de endişelerim başlıyor ve saat 16.30’da eve dönüş 

yolunda seni gördüğümde azalıyor ve bir nebze de olsa rahatlıyorum. Bu virüs yayıldığından 

ve hastaneye maskeyle gitmeye başladığından beri endişeliyim.Korkuyorum ve kendime 

soruyorum: Ya olursa? Ya virüs seni bulursa ve seni hasta ederse? Önlem aldığını biliyorum 

ancak o hastanenin her bir metrekaresinde virüs bulunma ihtimali hep aklımın bir köşesinden 

hiç çıkmıyor.Her gün evden çıkışın sanki hiç dönmeyecekmişsin gibi geliyor.Senin de aklında 

aynı düşünceler var ancak sen kendin için değil eve gelince bana bulaştırmaktan 

korkuyorsun.Artık birbirimize sarılamıyoruz bile… 

Bu virüs doğanın bir intikamı gibi. Hava temizleniyor, sokaklar hayvanların oldu… Bizse 

kendi inşa ettiğimiz bu dört duvar arasında kaldık. İlk kez kimse gelecekte ne olacağını 

bilmiyor.İlk kez tüm dünyanın düşüncesi tek bir noktada birleşti: Bize ne olacak? Potanın 

içinde ve risk çemberindesin..Her gün hastaların ağızlarına-virüsün yuvası- bakıyor ve onlar 

için kendini riske atıyorsun.Bunu aklıma getirdikçe korkuyorum.Babam da aynı durumda.Her 

gün hastaneye giderkenki paniği onun bir parçası oldu adeta. Onun hiç bu kadar çok panik ve 

stres yaptığını görmemiştim. Bu davranışları olayın boyutunu anlamamı sağladı.Sen ve babam 

gidince kendimi boşlukta gibi hissediyorum.Bu zamana kadar yalnızlığa alıştım fakat bu 

bilinmezlik hissini hiç tatmamıştım...Ayrıca bu süreçte güzel şeyler de oluyor .Bir de olaylara 

diğer açıdan bakacak olursam evde kendime vakit ayırdım ve eski yoğun okul ortamında 

göremediğim, farkına varamadığım şeyleri fark ettim.Dünyaya ve insanlara daha uzaktan bir 

bakış açısıyla bakma fırsatım oldu.Gördüm ki işte hayat bu kadar.Her şey o kadar yoğun 

giderken her şey olup biterken ve yeni planlar yaparken bir anda tek bir virüs tüm hayatı altüst 

ediyor. Daha önceleri odamın penceresini bile açmazdım. Şimdiyse her sabah penceremden 

bakar ve dışarıya dalıp gidiyorum . Bu arada bu sıralar herkes normale dönüyor, dışarı çıkıyor 

fakat ben normale dönemiyorum.O virüsün aldığı canlar, binlerce ölen insan aklımdan hiç 

çıkmadığı için yine de tedbirli olmayı tercih ediyorum. Hep risk altındaki sen,babam ve diğer 

sağlık çalışanları aklıma geliyor. Çoğu kesim virüse aldırmadan kendi normal hayatına döndü 

bile ama bana bu durum hiç doğru gelmiyor.. Bir çocuk olarak taşıyıcı olmak istemiyorum. 

Düşünsene sen hastalığı atlatıyorsun fakat bulaştırdığın biri hastaneye yatıyor ve belki de 

ölümüne sebep oluyorsun. Kabus gibi… 

Virüsün yayılımı uzun bir süre tamamen durmayacak, biliyorum. Bu süreçte alınan her 

tedbir ve çözüm senin, babamın ve diğer sağlık çalışanlarının biraz daha güvende olduğunu 

düşünmemi sağlıyor. Umarım haklıyımdır. Şimdi tüm ümidimle bütün gücümü topluyorum ve 

hep olumlu düşünüyorum. Şunu bil ki virüs bizi ayıramayacak ve ben senin küçük kızın 

olmaya devam edeceğim.Seni tüm kalbimle seviyorum, kendine iyi bak. 

 

 
Sevgilerimle... 
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YAVUZ SELİM ALBAYRAK, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, TOKAT 

Geleceğime… 

Sevgili geleceğim, sana yıllar öncesinden yazıyorum. Henüz on üç yaşındayken yaşadığım bu kötü 

günleri, büyüyüp hayatın akışına kapıldığımda unutmamak için geleceğime, daha doğrusu gelecekteki 

kendime, bu mektubu yazmaya karar verdim. 

İlkbahar kapımıza kadar geldiğinde, ona sadece camdan bakabileceğimi bilmiyordum o günlerde. 

Zaten kalbim bambaşka bir heyecanla doluydu. Okulumuzun Robotik takımı ile katıldığımız bir 

yarışmada bölge birincisi olmuştuk ve çok yakında yapılması planlanan ulusal turnuvaya gitmeye hak 

kazanmıştık. Bu benim hayatımdaki en büyük hayalimdi. 

Biz turnuva hazırlıkları yaparken, dünyadan salgın hastalık haberleri ülkemize geliyordu. O zamanlar 

sadece adının Covıd-19 olduğunu biliyordum. Sonra bu hastalığın oldukça bulaşıcı ve insanların 

ölümüne yol açabilecek ölçüde tehlikeli olduğunu öğrenmiştim. 

Bu hastalık ilk zamanlar bize hiç dokunamayacak kadar uzaktı sanki. Hayat normal devam ediyordu. 

Bizler endişesiz bir şekilde okul bahçemizde oyunlar oynuyorduk. Önce en büyük hayalim olan ulusal 

turnuva iptal edildi ardından bir akşam haberlerinde okulumuz tatil edildi. Önce iki hafta, sonra birkaç 

hafta daha ve sonra aylarca… 

Gelmeyeceğini sandığımız ölümcül virüs, ülkemize geldiğini böylece hepimize hissettirmişti. Sokağa 

çıkma yasakları geldiğinde ise ilk başlarda evde nasıl duracağımızı hayal bile edemezken sonraları evden 

çıkmayı istemez duruma gelmiştik. Günler geçtikçe bu salgın sürecine hepimiz alışmıştık. Bazen 

dikkatsizce davranan kişiler yüzünden Covıd-19 vaka sayısında artışlar yaşandığını duyuyorduk 

haberlerden. 

Karantina günlerinin en güzel haberini canlı derslerimizin başlayacağını duyduğumda almıştım. Her 

ne kadar sınıfımızdaki tadı alamasak da derslerimiz, arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz sığmıştı işte 

küçücük bir ekrana. 

O zamanlarda en iyi öğrendiğim şey sevdiklerimi özlemek ve sabretmeyi bilmek olmuştu. Meğer ne 

kadar da özgürmüşüm, hayatımı eve sığdırmaya çalıştığımda anladım. Camlardan İstiklal Marşı okurken 

ve bayramlarımızı evde küçücük bir ekrana bakarak kutlamak zorunda kalırken coşku ve burukluğu 

birlikte yaşamıştım. 

Güzel Geleceğim, 

Her şey yolunda giderken acaba hangi mesleği seçeceğim, hangi okulları okuyacağım diye düşünürken 

sana ulaşmak için yaptığım tüm planları durdurdu bu salgın hastalık. Biraz da daha iyi anladım kıymetini 

sahip olduklarımın. Dokunmanın ve sarılmanın kıymetini anladım. Eğer her şey normale dönerse sana 

söz veriyorum, yaşadıklarımdan ders almayı bileceğim. 

Ben her şeyiyle okulumu çok ama çok özledim. 
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ESMA OKÇAL, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, BADEMLİ 

Sevgili Arkadaşım Defne, 

 
Ne kadar da uzun zaman oldu görüşmeyeli değil mi? Birlikte zaman geçirmelerimizi, seninle 

sohbetlerimizi, okulumuzu ve öğretmenlerimi çok özledim. Coronavirüs “Covid 19”denilen bu 

virüs, birbirimize uzak kalmamıza ve hasret kalmamıza neden oldu. Bu sıkıntılı dönemde 

yaşadıklarımı ve hissettiklerimi sana bu mektubumda anlatmak istedim. İnan ki okullar zorunlu 

olarak kapandığından bu yana okulumuzu ve sınıftaki tüm arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, hatta 

kat görevlilerini bile özlediğimi hissediyorum. Bu dönem bana okulun bahçesinde boş boş 

dolaşmanın bile ne kadar büyük bir zevk olduğunu hissettirdi. Seninle bu süreçte teknolojinin 

imkanları sayesinde görüntülü konuşsak da hiçbir şey canlı bir arada olmamızın yerini 

tutamıyor. Covid-19 adı verilen bulaşıcı virüs, hem bulaştığı bünyeleri hem de tüm dünyayı 

etkisi altına aldı. Haberlerden şu ana kadar 350.000 insanın bu virüsten dolayı yaşama veda 

ettiğini öğrendim. Bu virüslü sürecin bizlere olumlu ve olumsuz birçok etkileri oldu ve bu 

etkileri, daha uzun süre de sürecek gibi görünüyor. Her gün uzmanların saatlerce bu virüsten 

bahsetmeleri beni ve ailemi çok tedirgin etti. Eve kapandık, her şeyden kendimizi izole ettik. 

Yukarıda da bahsettiğim gibi binlerce insan hayatını kaybetti ve milyonlarca insan da bu 

virüsün acısını yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Ülkelerin ekonomileri büyük oranda sarsıldı, 

milyonlarca insan işsiz kaldı. Herkes psikolojik olarak yıprandı. Okullar kapandı, dünyada tüm 

öğrenciler süreci uzaktan eğitim alarak devam ettirdiler. Biliyorsun normalde kışın bir iki 

günlük kar tatillerini dört gözle bekleyen biri olarak sevindiğimi bilen ailem bile bu sürecin 

uzamasından duyduğum huzursuzluğumu anlayışla karşıladılar. Biliyorsun okullar zorunlu 

olarak kapatılınca uzaktan eğitimimiz hemen başladı ve hızlıca uyum sağladık. Ancak şunu 

öğrendim ki en iyi uzaktan eğitim bile yüz yüze eğitimin yerini tutamıyor. Ben ve telefondan 

konuştuğum tüm arkadaşlarım okulumuzu, yüz yüze yakın temas içinde olmayı, tahta karşısında 

ders dinlemeyi özledik. Maske yaşamımızın parçası haline geldi. Bu sıkıcı üç ay içinde yirmi 

yaş altına ve 65 yaş üstüne kısıtlamalar beni evde bir mahkûm gibi hissettirdi. Ne zormuş 

dışarıdaki hayattan zorunluluktan uzak kalmak! Şöyle düşünüyorum da bir virüs kocaman 

hayatları ve ülkeleri nasıl da etkilemiş? Bu sürecin olumsuz taraflarının yanı sıra gözlemlediğim 

ve yaşadığım iyi tarafları da oldu: Başta ailemle hiç olmadığı kadar birlikte zaman geçirdik. 

Onlarla işlerinden dolayı normalde akşam birkaç saat birlikte olurken bu süreçte üç ay kadar 

birlikte zaman geçirmenin ne kadar değerli olduğunu anladım. İyi ki babam ve annem bazı 

insanlar gibi panik olmadan ama dikkatli şekilde evden işlerini takip ettiler. Hepimiz temizliğe 

çok dikkat ettik. Hepimiz ayrı odalarda ofiste çalışır gibi çalıştık. 
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Genellikle öğleden sonra birlikte evde etkinlikler planladık ve yaptık. Örneğin: Birlikte tombala 

oynadık, popüler filmler seçtik, özel diziler izledik. Bolca kitap okuma saatleri yapıp sohbet 

ettik. Odalar arası misafirliğe gittik mesafelere dikkat ederek. Annemin ikramlarına burada 

değinmeden olmaz. Babam ve annem bana bu süreçte çok destek oldular. Akrabalarla 

telefondan görüntülü konuştuk. Dedem ve anneanneme süreç daha da uzun gibi gelmiş çünkü 

çok sıkıldılar evlerinde. Mentor öğretmenim ve rehber öğretmenlerimle sık sık yaptığımız 

telefon konuşmaları beni daha da rahatlattı. Okula gidemesek de zoom üzerinden uzaktan 

yaptığımız derslerde öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla birlikte canlı ders yapabildiğim için 

kendimi şanslı hissettim. Sen de farkındasındır, hiçbir şey sanırım 13 Mart’tan önceki gibi 

olmayacak. Maske hayatımızın bir parçası olacak. Evin anahtarını nasıl yanımızda taşıyorsak 

maskesiz de dışarı çıkmamayı öğreneceğiz. Dışarı çıkarken maskesiz çıkılmaması gerektiğini 

tüm toplum da öğrenmeli. Babamdan son günlerde dışarıda maskesiz insanların rahatça 

dolaştığını duyunca şaşırıyorum. Covid-19’un zararlı etkilerini insanların görüp ders alması 

gerek, bu süreci biz yaşayarak öğrendik ve gerekli dersleri çıkarmalıyız. Biz bir daha sokağa 

çıkma yasağı ve ölüm haberleri duymak istemiyoruz. Haber bültenleri savaşsız, virüssüz ve 

kadın cinayeti olmayan haberler versin istiyorum. Herkes mesafesine, maskesine, temizliğine 

dikkat etmeli. Eylül ayında bir aksilik olmayıp okulda arkadaşlarımla yan yana sıralarda ders 

yapmayı diliyorum. Sanırım sen de bana katılıyorsundur benim canım arkadaşım. Sana bu 

anlattıklarım içimi dökmeme, biraz daha rahatlamama katkı sağladı. İyi ki varsın, seni çok 

seviyorum. 
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DERİN BİLGİLİ, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, FLORYA-2 

10.06.2020, İstanbul 

Merhaba Aklım, 

Yerinde misin, merak ediyorum. Bazen yerinden çıkıp gidecekmişsin gibi hissediyorum. Ne olur benimle 

kal, bu sıralar sana daha çok ihtiyacım var. Nefes almak benim için ne kadar istemsizce yapılan, ne kadar 

kolay bir eylemken onun şu an bu nefes için savaştığını, hep gülmekten yaşaran gözlerinin o bitmek 

bilmez öksürük nöbetleri yüzünden damla damla yanaklarına süzüldüğünü bilmek ve en kötüsü de o 

yumuşacık ellerini tutup “Korkma dedeciğim, ben hep yanındayım.” diyememek, beni kahrediyor. 

Eski çınardır o bilirim, ona bir şey olmaz da ya olursa diye içim içimi kemiriyor işte. İnsan sanıyor ki 

sevdiği her şey sonsuza kadar onunla olacak. Ben kaybetmeyi oyunlarda bilirdim ya da okulda 

yaptığımız yarışmalarda. Ben bugün insanları da kaybedebileceğimizi öğrendim ki hiç öğrenmek 

istemezdim. Baksana savaşların şekli değişmiş, görmediğimiz bir şeyle savaşıyoruz ve savaşırken yan 

yana olmak yerine birbirimizden kaçıyoruz. İnsana zorla öğretiyor hayat, aynı sevmediğim dersin 

öğretmenleri gibi. Büyüyor muyum yoksa? Öyle söylerdi ya, acı büyütürmüş insanı. Bir gün “Bacaklarım 

ağrıyor.” demiştim de “Büyüyorsun, ondandır.” demişti. Ben sandım ki acı böyle bir şey. O gün annem 

ilaç vermişti ve geçmişti. Şimdi geçmiyor ki. Dün gece de aldım bir ağrı kesici ama geçmedi acısı 

kalbimin. Gözlerimi de durduramıyorum zaten, hep yaşarıyor işte. Bekliyorum dört gözle dönsün diye. 

Bir ay önce aklımın ucundan bile geçmeyecek şeyler yaşıyorum. Gerçek değildir, diyorum ama her 

sabah bu acı gerçeklere uyanıyorum. Annem dokunmuyor, dokunamıyor bize. İşte o zaman uyanıyorum 

içinde olmaya dayanamadığım gerçekliğe. Odama çekiliyorum, yalnızlığıma, yeni dünyama. Ne 

giydiğimin önemi yok artık, oysaki giydiğimden ibaret zannediyordum hayatı. Ben her istediğimi 

yapacağım, sevdiklerim de bir köşede beni bekleyecek sanırdım. Dünya bendim, her şey etrafımda 

dönerdi. Çocuktum çünkü ben, şimdi neyim bilmiyorum. Baksana aklıma mektup bile yazıyorum. 

Arkadaşlarım diyorlar ki: Okula gitmemek için evde kalma hayali kurarken şimdi okula gitmek istiyoruz. 

Evler kafes olmuş hepsine. Hayatlarının en güzel günlerini kimseyi görmeden evde geçiriyorlarmış. 

Bıkmışlar dizi izlemekten, telefonla konuşmaktan, yiyip yiyip yatmaktan. Dedem bir şeyler yiyebiliyor 

mu acaba? O yatakta da günlerdir yatıyor, sıkılmıştır o. Duramaz ki yerinde. Hiçbir şey bulamasa tavlayı 

koyardı önüme. “Hadi!” derdi, “Tavla bilmeyen adam olamaz.” Tavla oynayan da 
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yok ki artık benimle. Televizyonu da açamıyorum, daha doğrusu açmaya korkuyorum. Verdikleri o 

sayıların içinde olmasından korkuyorum. O sadece bir sayı olamaz ki! Dedem o benim, canım. 

Artık markete bile gidemiyoruz, annem git dediğinde de bin türlü bahane uydururdum, bilirsin. Sonra 

dayanamaz tutar kolumdan dondurma sözüyle götürürdü beni dedem. Belki de diyorum dondurma 

değildi beni o markete sürükleyen, onunla olmanın keyfiydi. Bir kere çok fena grip olmuştu, günlerce 

başında nöbet tutmuştuk. Annem beni okula zorla göndermişti. Şimdi kim nöbet tutuyor başında? 

Yalnız korkmuyordur inşallah! Annem de gizli gizli ağlıyor, biliyorum. Doğru düzgün yemek yemiyor, 

korkuyorum o da hastalanacak diye. Babamsa eve bile gelmiyor çünkü işe gitmek zorunda. İnsan işe 

gittiği için evine gelmez mi? Gelemiyor işte. Bize de bir şey olmasın diye. 

Sonra insanlar ekmek yapıp İnstagram’a atmış, yunuslar Boğaz’da keyif yapmış, hava kirliliği azalmış, 

bir baba işten atılmış, bir anne aç çocuklarını doyuramıyor, bir evlat babasını kaybetmiş ağlıyor. Hayat 

yine herkesin penceresinden bambaşka akıp gidiyor. 

Aklım sen bari kal benimle, gitme! 

 
Derin BİLGİLİ 
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SEZEN SOYDEMİR, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, ANTALYA KONYAALTI 

Canım, 

 
Belki sana hitabımı biraz garip bulmuş olabilirsin ama benim söylediklerimi 

önemseyecek tek kişi sensin. Gelecekteki ben… Biliyorum ki insan en çok kendi dediklerine 

önem verir, önce kendini tanımak ister, önce kendi hayalleri için çabalar. 

Şu günlerde insanlar kendilerini bile dinlemiyor ya da söylediklerini düşünmeden 

söylüyor ve yaptıklarına sebep aramıyor. Belki de inanmıyorlar, umutsuzluğa kapılıyorlar. 

Şimdi de, ülkemizde COVID-19 olduğu için (çoğu ülkede olduğu gibi) umudumuz bizim 

ilacımız yerine geçiyor. Çünkü kurtulacağına inanan insan, şu anda virüsle insanlar arasında 

olan savaşta, kendi tarafını tutar ama şu aralar pek öyle olmuyor. Örneğin, maske takmayı 

bilen sayısı çok az. Burnunu kapatmadan maske takanlar, maskeden ne bekliyor acaba? 

Çalışmadığın bir sınav için “Yaparım zaten!” diye düşünmek gibi ama o sınavda da bir sürü 

yanlışın çıkıyor, şu an ülkemizdeki insanların tutumunda da. Yani bazı şeyler emek istiyor, 

sabır istiyor ve tabii ki de özgüven ve umut istiyor. İnsanlar yapabileceğine inanmalı ki tedbir 

almaya başlasınlar. Çünkü hepsi tedbirleri biliyor ama neredeyse hiçbirinin işine gelmiyor. 

Belki hayattan beklentileri az ya da iyilikleriyle birlikte göçmek istedikleri öbür dünya için bir 

bahane bulduklarını düşünüyorlar. Aslında her şeyin farkındalar, her şeyi yapmış olmak için 

yapıyorlar. 

Bu virüs çıkmasaydı insanların böyle davranışları, gözüme o kadar batmazdı. Belki 

normal karşılardım ya da onlardan biri bile olabilirdim. Evden çıkmam yasak olduğu için 

dışarıdan gözlemleyen biriyim, bir seyirci gibi. İnsanlar verilen senaryoya çok güzel 

uyuyorlar ama eminim ki çoğu senaryoyu anlamaya bile çalışmadı. Anlamaya 

çalışmamalarının sebebi de filmin güzel olacağına inanmamaları. Senden tek isteğim; yarım 

kalmış yollar için “keşke” diye başlayan cümlelerden uzak durman ve yolun devamını kendin 

çizmen. Çünkü kendi çizdiğin yolda ilerlemenin mantıklı olduğuna bütün kalbinle inanacaksın 

ve demir bir yelek kadar sağlam adımlar atacaksın. Yolun sonuna geldiğinde de daha önce 

seyircisi olduğun COVID-19 mücadelesindeki insanların tutumuna bakacaksın ve belki de 

onların bu umutsuzluğuna karşı ağlayacaksın ya da geleceğin umudu sen olacaksın. Şunu 

unutma ki, sen kendi hayatının başrolündesin. Eğer ileride de bir virüs çıkarsa (pes etmek 

yerine) diğer insanlarla birlik olarak virüse karşı bir kalkan olacaksın. 

Vehbi Koç ne güzel anlatmış aslında sağlığın değerini: “Dostum; evin varsa bir sıfır 

koymalısın varlıklar hanene, işin varsa bir sıfır daha koymalısın, iş seninse üç sıfır daha 
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koymalısın, işin iyi gidiyorsa üç sıfır daha, araban varsa bir sıfır daha, yazlığın varsa bir sıfır 

daha… Daha sıralanabilir sıfırlar hanesi. Ancak sağlığın varsa bir koyarsın başına, bütün 

sıfırlar anlamlı bir değere ulaşır. Yoksa sonuç sıfırdır, hiç uğraşmayasın boş yere.” Umarım 

daima mutlu olursun, sağlığına dikkat et! 
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    KEREM YİĞİT, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, BANDIRMA 

 
Sayın Öğretmenim Enver Yücel, 

 
Bilinmeyen her zaman zordur ve biz insanları korkutur. Bu süreç bizim için de pek kolay 

geçmedi. Mental ve duygusal anlamda birçok gidiş gelişlerim oldu. 8. Sınıf öğrencisiyim, 

okulda arkadaşlarım ve öğretmenlerim ile bir sürece en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyorduk. 

1-2 hafta süren haber takibi, en sonunda covid-19 vakasının ülkemizde de görülmesi ve süresi 

belli olmayan bir tatil... 

 

Şimdi düşündüğümde ortaokuldan böyle mezun olacağım aklıma hiç gelmemişti ya da en 

anlaşamadığım arkadaşımı bile özleyebileceğimi... 

Başta siz olmak üzere tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu süreçte hep 

yanımızda oldunuz. Öğretmenlerimiz belki normalden 2 kat fazla efor harcadılar sorularımıza 

cevap olabilmek için. Derslerimiz etütlerimiz aksamadan devam etti. 

 

Uzaktan eğitim sürece böyle zor zamanlarda uygulanması gereken güzel bir süreç bence 

Enver hocam. Gene de öğretmenle yüz yüze arkadaşlarla yan yana ders dinlemenin zevki bu 

süreçte yok. Bana göre insanlar ile aramızdaki sosyal mesafe ne kadar açılırsa içe dönük bir 

insan olarak yaşamamız bu kadar ertelenemez bir gerçek oluyor. 

 

Bu sürecin kötü olduğu kadar iyi yanları da var tabii ki. Ailemizle ilişkilerimiz bu süreçte 

bence tekrar yenilendi. Bu süreçte çevremde gördüğüm bir diğer olumlu gelişme ise artık 

çekilen acılara başkalarının gözünden de bakabilmemiz. Bireysel bencilliklerimizi, 

hırslarımızı bir kenara bıraktık gibi! Lüksün çok da gerekli olmadığını öğretti bize covid-19. 

En önemlisi de elimizdekinin değerini bilmeyi. 

 

Değerli Enver Hocam on senelik bir Bahçeşehir öğrencisi olarak sizinle bu süreçteki 

duygularımı paylaşmak istedim. 

 

Güzel ve sağlıklı günlerde sizle tanışmak dileğiyle... 
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MANSİYONLAR 
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DURU VATANSEVER, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, YALOVA 

Sevgisiz Korona, 

 
Üzgünüm, mektuplara sevgili diye başlanır ama sana sevgili diyemem. Sen bizi 

sevmiş olabilirsin, çünkü bizi bırakmıyorsun ama biz seni hiç sevmiyoruz ve senden çok 

sıkıldık. Senin yüzünden hiçbir yere; sevdiklerimize, gezmeye ve en önemlisi de okulumuza 

gidemiyoruz. Nasılsın, iyi misin? Umarım kötüsündür. Bizi sorarsan biz de pek iyi değiliz. 

Arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden, akrabalarımızdan ayrı kalıyoruz. Evde 

durmaktan, dışarıda koşup oynayamamaktan, öğretmenlerimi görememekten, sevdiklerime 

kavuşamamaktan çok sıkıldım. Aylardır seninle yaşıyoruz. Maskesiz dışarı çıkamıyoruz. 

Markete giderken bile korkuyoruz. Biliyor musun, parka bile gidemiyorum. Ellerimi 

yıkamaktan ellerim kurudu. Normal hayatımı çok özledim. Artık lütfen bizi bırak, kendine 

başka bir gezegen bul. Senden tek istediğim buradan gitmen. Eğer gidersen hepimiz çok 

mutlu oluruz. 

Mektubumu daha fazla uzatmak istemiyorum. Umarım seni istemediğimizi 

anlamışsındır. Hoşçakal. 

Sevgisizliklerimle 
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ZEYNEP GÜÇLÜ, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, FLORYA 

11.06.2020/İSTANBUL 
 

Corona, 

 

Tanıştığımıza pişman olduğum bir misafirsin. Evet kötü bir misafirsin ama bana güzel 

şeyler öğrettin. Sıradan sandığım şeylerin ne kadar değerli olduğunu öğrettin. Senden önce 

ne kadar zengin olduğumu bilmiyormuşum. Evet zengindim; çünkü sevdiklerime 

sarılabiliyordum, onları öpebiliyordum. Sen gelince sarılmak, öpmek, dokunmak bitti. 

Şimdi artık daha önce hiç duymadığım sosyal mesafeyi çok iyi öğrendim. Mesela öpmek 

yerine ayaklarımızı tokuşturuyoruz. Sarılmak yerine ellerimizi kalbimize dokunduruyoruz; 

çünkü temas yok ve sen her yerde olabilirsin. 

Senden önce özgürce parka gider, sallanır, kayar, mısır yerdim. Sen gelince mısır yemek yok; 

çünkü ağzım burnum maske ile kapalı. Salıncak kapma yarışı ne güzelmiş. Sen geldin 

salıncaklar boş ama binemiyorum çünkü sen her yerde olabilirsin. 

Sen yokken sınıfta en çok sevdiğim neydi biliyor musun? Hasta olduğumda öğretmenimin: 

‘’Zeynep hasta görünüyorsun, gel bir alnına bakayım ateşin var mı? ‘’ demesiydi. Ama sen 

geldiğin için öğretmenim beni Zoom’da birçok arkadaşımın görüntüsü ile aynı anda küçük 

görüyor. Hepimizin kamerası kapalı mı, sesi açık mı diye takip ediyor. Çünkü o öğretmen. 

Onun için her yer sınıf, ister yüz yüze ister online olsun. Onun tek bir amacı var, öğretmek. 

Korona sen gelince okulda yiyeceklerimi, sevinçlerimi, süslü silgilerimi paylaşmanın ve değiş 

tokuş yapabilmenin, çılgınca eğlenmenin, çocuk kalbimin en kıymetli zenginliği olduğunu 

anladım. Çok güzelmiş yerden yüksek oynamak, mızıkçılık yaptın diye küsmek ve sonra 

sarılıp barışmak. 

Sen gelmeden önce doktora gitmekten çekinirdim. Hemşireyi iğne yapacak diye görmek 

istemezdim. Eczanedeki ilaç kokusunu beğenmezdim. Oysa hepsi sağlıklı ve mutlu 

yaşayabilmemiz için ne kadar gerekliymiş. Akşam annemin işten eve gelmesi çok sıradan bir 

olaydı. Şimdi ise akşam anne hoş geldin deyip sarılıp öpmenin ne kadar da kıymetli olduğunu 

öğrendim. 

Korona sen gelince doğaya ne kadar zarar vermişiz görebildim. Sokağa çıkma yasağı ile hava 

kirliliği azaldı. O kadar azaldı ki meğer bizim evimizden Uludağ görünüyormuş. Beş yıldır ilk 

defa görebildik. 

Korona keşke sen gelmeden önce dünyadaki güzel şeyleri görebilseydik. Korona sen 
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gideceksin biliyorum. Okulumuz seslerimizle coşacak. Daha çok sarılacağım öğretmenlerime, 

arkadaşlarıma ve sevdiklerime. Ders dinlemenin tadını çıkaracağım. Gezeceğim, 

eğleneceğim. Evet, sen gideceksin ve bir daha gelmeyeceksin. 

VE 

DÜNYAYI MİKROPLAR DEĞİL SEVGİ SARACAK. 

 
Zeynep GÜÇLÜ 
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ELİF BİLİR, UĞUR OKULLARI, SEFAKÖY 

 

Canım Arkadaşım, 

 
Her gün sevinçle okula gidip geliyordum ve arkadaşlarımla, öğretmenlerimle çok  güzel zaman 

geçiriyordum. Bir gün haberlerde koronavirüs diye bir hastalık olduğunu öğrendim ama ne 

olduğunu anlamadım. Bir akşam babam haber izlerken bu hastalık yüzünden okulumuzun 

kapandığını söyledi. Bir daha hiç okula gidemedik. Her gün evde olduğum için çok sıkıldım. 

Parka hiç çıkamadık çünkü virüs bulaşırmış. Arkadaşlarımla hiç görüşemedim. Anneannemleri, 

babaannemleri, dayımları, kuzenlerimi hiç göremedim. Sadece telefonla görüntülü konuşma 

yapabildim. Hiç sarılamadım onlara, hiç öpemedim. Gamze Öğretmenim dersleri bilgisayarda 

anlatıyordu ama yanımda olsun istiyordum çünkü onu çok seviyorum. Virüs zamanında annem 

hamileydi sonra benim kardeşim doğdu. Babam bana “Kardeşin doğunca hastaneye gidip onu 

göreceğiz.” diyordu ama virüs olduğu için hastaneye kimse gidemedi. Kardeşimi evde 

beklemek zorunda kaldım. Annem “Kardeşin doğunca herkes onu görmeye gelecek.” diyordu 

ama yine kimse onu görmeye gelemedi. Bu olanlar beni çok üzdü. Annemle babam her gün 

haberleri izliyordu. Virüs hep daha çok artıyormuş. Herkes dışarı 

maskeyle çıkmak zorunda kaldı. Evde çok sıkıldığım zamanlarda parka çıkmak istiyordum ama 

çocuklar için sokağa çıkma yasağı vardı. Tam 50 gün evde oturdum. Dışarı ilk defa çıktığımda 

çok garipti. Ayakkabılarımı giymeyi bile özlemiştim. Maskeyle oyun oynamak çok zordu, nefes 

almakta zorlanıyordum. Artık bu virüs gitsin istiyorum. Okuluma gitmek, arkadaşlarımla 

oynamak istiyorum. İki gün sonra doğum günüm var. Kimseyi çağıramayacağım için çok 

üzülüyorum. Bitsin bu virüs. 

Elif BİLİR 
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RÜZGAR TOPRAK ARSLAN, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, KASTAMONU 
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DENİZ AYAR, UĞUR OKULLARI, ANTALYA MURATPAŞA 

 
Sevgili Korona Virüs, 

Uzun bir zamandan sonra bugün ilk defa dışarı çıktım. Güneşte rahatça oynamayı, 

gezmeyi özlemişim. Okulumuz kapandı, derslerimizi evde yaptık. Arkadaşlarımla oyunlarımızı 

uzaktan oynadık. İlk başta evde kalmamızın sebebini tam anlayamamıştım ama artık 

öğrendim. 

Senin yüzünden.    Biliyorum ki sen üzerinde yaşadığın canlılara, bizlere zarar vermek 

istemiyorsun. 

İstediğin şey, tüm canlılar gibi hayatını devam ettirmek. Ama bizim vücudumuz sana alışık 

değil ve istemeden de olsa bize zarar veriyorsun. 

Aslında senin bu hale gelmene sebep olanlar bizleriz. Yaptıklarımızla doğaya, dünyaya, 

canlılara zarar veriyoruz. Tıpkı senin gibi üzerinde yaşadığımız dünyayı yok ediyoruz. Bir 

araştırmaya göre dünyada insanlar olmasa, dünya daha yaşanılabilir bir yer olurmuş. Bu çok 

kötü bir şey. 

Bizim niyetimiz dünyayı korumak aslında. Ama bazı kişiler kötü niyetli oldukları için bunu 

yapamıyoruz. Onlar, bizden farklı düşünüyorlar. Akıllarını kullanarak elde ettikleri gücü diğer 

canlılara ve doğaya zarar vermek için kullanıyorlar. Balinalar, fok balıkları, gergedanlar, filler, 

kaplanlar, ormanlar… Canlıları, basit zevklerimiz için öldürüyoruz. Savaşıyoruz. Başımıza 

gelenleri hak ediyoruz belki de... 

Çocuklar olarak biz, bu gerçeği değiştirebiliriz. Kendimiz ve dünyamız için. Belki senin 

istediğin de budur. O yüzden biz çocuklara fazla zarar vermiyorsundur. 

İnsanlık, 

Biz bir hata yaptık. Bu salgından sonra yapmamız gereken şey dünyayı daha iyi bir yer 

yapmak. Empati kurmak ve canlıların yaşamlarına saygı duymak. Dünyadaki tüm bilim 

insanlarını toplasak ve onlardan küçük bir sinek yapmalarını istesek yapabilirler mi? Bakın, 

bir virüs karşısında nasıl çaresiz kaldık. Kendimizin güçlü olduğunu sanıyoruz ama sandığımız 

kadar güçlü değiliz. 

Sevgili Korona, 

Biz çok büyük bir hata yaptık, sen de yaptın. Umarım sen de biz de içinde yaşadığımız 

dünyaları yok etmemeyi öğrenebiliriz. 

Sevgilerimle. 
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AZRA AYAZ, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, KARS 

 
Merhaba Covid-19; 

 

Adını televizyonda ilk duyduğumda bizlere yaşatacakların aklımın ucundan bile 

geçmemişti. Bu kadar kötü kalpli olacağını ve bizi evlerimize hapsedeceğini; okulumuzdan, 

arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden ve tüm sevdiklerimizden aylarca mahrum bırakacağını 

hiç tahmin bile edemezdim! Dünyamıza yayılman sonucu yaşadığımız şeyler çok değişikti. 

Sanırım bu sürecin etkileri ömrüm boyu hafızamdan silinmeyecek. Hatta seni ve bu dönemi 

ilerde kendi çocuklarıma hikâye olarak anlatabilirim. Gerçi anlattıklarıma pek inanacaklarını 

sanmıyorum ama... Neyse… 

Seninle ilk tanışmamız haberler vasıtasıyla oldu, haberlerde sürekli senden dolayı 

niyeyse evde kalmamız gerektiği söyleniyordu. Bütün dünyaca evlerimizde hapsolmuştuk. 

Dışarıya ancak izin verildiğinde çıkabiliyorduk. Bu çok kötü bir şey hele de benim gibi sürekli 

parklarda, bahçelerde oyun oynamayı ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok seven bir çocuk 

için… Başlarda neden bunun gerekli olduğuna bir anlam veremiyordum. Sorduğum zaman 

annem ve babam bu durumun sağlığımız için gerekli olduğunu söylüyorlardı. Yine de neler 

olabileceğini aklım pek almıyordu. Evde geçirdiğimiz bu zamanda bu duruma hem biraz daha 

alışmaya hem de senin üzerinde düşünmeye başladım. Öncelikle özgürlüğün ne kadar güzel bir 

şey olduğunu öğrettin bana. Okuluma ve istediğim her yere özgürce gidebilmenin, 

arkadaşlarımla özgürce oyun oynayıp vakit geçirebilmenin, sevdiklerime kucak dolusu 

sarılabilmenin değerini gösterdin sen bana. Doğayı ve bizim dışımızdaki tüm canlıları aslında 

ne kadar düşüncesizce incittiğimizi gösterdin sen bana. Hayatın ne kadar değerli ve güzel 

olduğunu gösterdin sen bana. Sağlığın ve temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdin sen 

bana. Bilimin, bilginin ve bilim insanlarının, doktorların ve tüm sağlıkçıların ve işini iyi  yapan 

herkesin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdin sen bana. Milletçe birlik ve beraberlik içinde 

olmanın ve yardımlaşmanın güzelliğini gösterdin sen bana. Bu sürecin sanırım tek iyi olan yanı 

bizleri evlere kapatman sonucu 24 saati ailelerimizle geçirebilmemizdi. Okula devam ettiğim 

zamanlarda ailemi günde ancak 3-4 saat görebiliyordum ama şimdi 24 saatin hepsi ailemle 

benim. Buna çok mutlu oldum ve sayende ailemle beraber çok güzel vakit geçirdik. Ama artık 

gitmeni istiyorum çünkü aslında seni sevmiyorum Covid-19! Artık hayatımızdan çık ve eski 

güzel hayatlarımızı bize geri ver lütfen! 

Bir kerecik bile olsa kendini bizim yerimize koy; ne kadar sıkıcı sürekli evde kalmak 
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öyle değil mi? İnanabiliyor musun, sen ülkemize geldiğin andan itibaren ben evden ancak 62 

gün sonra çıkabildim! Lütfen artık bizi özgür bırak; doğaya, okuluma, arkadaşlarıma, 

öğretmenlerime ve tüm sevdiklerime kavuşmak ve hepsine doya doya sarılmak istiyorum artık! 

Bize öğrettiğin her şeye, kıymetini bilmemizi sağladığın bütün değerlere hep sahip çıkacağıma 

emin olabilirsin ama artık gitmenin vakti geldi bence. 

Bir daha görüşmemek üzere, elveda Covid-19! 

 

 

AZRA AYA 
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LİDYA AKDOĞAN, UĞUR OKULLARI, BURSA ÖZLÜCE 

Sevgili Zhu, 

İki yıl önce seninle Marmaris Turgutköy'de tanışmıştık. İngilizce konuşarak anlaşmayı başarmıştık. 

Sahilde voleybol oynamıştık. Ailenle kaldığın karavanda yemek yemiştik. Birlikte bir yengeç yakalmış, 

biraz oynadıktan sonra serbest bırakmıştık. Bir sürü dondurma yemiştik. Kardeşini salıncakta 

sallamıştk. Denizde oyunlar oynamıştık üçümüz. Ama dört gün sonra gideceğini söyleyince çok 

üzülmüştüm. O dört günü çok iyi geçirmiştik. Ama siz gidince kendimi yalnız hissetmiştim. Yaklaşık yüz 

yirmi gündür zor bir süreçteyiz. Sen de Wuhan'da yaşadığını söylemiştin. Covid19'un ilk görüldüğü yer 

orası. Televizyonda yaşadığın şehirle ilgili haberler çıktıkça seni çok merak ettim. Hastalandın mı? Bir 

sürü iğne mi yaptılar? Oksijen maskesi mi taktılar? Aklımda daha birçok soru var. Türkiye'de, sokağa 

çıkma yasağı vardı. Sizin şehrinizde de çok sıkı yasaklar olduğunu televizyondan öğrendim. Hatta 

drone görüntüleri çok korkutucuydu. Bir kişi bile yoktu Wuhan caddelerinde. Ben bu virüsten çok 

korktum. Ama herkes sakin olmamız gerektiğini, on dört kurala uymamız gerektiğini söyledi. 

Anlatacağım olay benim için bir dönüm noktası olmuştu. Gittiğimiz parkta daha sonradan 

öğrendiğimiz kadarıyla üç kişi hastalığa yakalanmış. Ama neyse ki yanımda hareket etmeyi sevmeyen, 

bilgisayara bakmayı çok seven bir arkadaşım vardı. Parkta oynamamıştık bile. Maskelerimizle 

oturmuştuk. Eğer yanımda oyun seven bir arkadaşım olsaydı, şu an burada olmayabilirdim. Umarım 

senden haber alabilirim. Sen gittikten sonra senin telefonunu ve adresini almadığımı fark edince daha 

da üzülmüştüm. Belki bu yaz yine Marmaris'e gelme fırsatınız olur. Ben orada olacağım. Eğer bir daha 

karşılaşırsak yaşadığımız bu zor günlerden sonra arkadaşlığımızı mutlaka devam ettireceğim. 

Wuhan'da artık hastalık kalmadığını, hayatın normale döndüğünü öğrendim. Okullar açılmış. Herkes 

eski hayatına dönmüş ama çok dikkat ediyormuşsunuz. Ne yazık ki Türkiye'de durum tam olarak 

düzelmedi. İnsanlar çok dikkatsiz. Seni gördüğümde anlatacağım o kadar çok şey var ki! Umarım her 

şey düzelir. Her yıl görüşürüz. 

Sevgiler Lidya AKDOĞAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66  

DEFNE KAYA, UĞUR OKULLARI, BURHANİYE 

Değerli Doktorumuz Cemil Taşçıoğlu, 

Mektubuma başlamadan önce kendimi tanıtmalıyım size. Çünkü üzülerek ifade ediyorum 

ki sizinle tanışmadık ve zamansız ölümünüzle bu şansı çoktan kaybettim. Adım Defne Kaya. 

Güzel ülkemizin herhangi bir yerinde yaşayan, 12 yaşında bir çocuğum. Bu mektubu size 

yazma nedenim, fotoğraflarınızda gördüğüm gülen yüzünüze karşı edemediğim teşekkürü 

etmek, sizinle duygu ve düşüncelerimi paylaşmak. 

Çin’de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Corana virüsü, ülkemizde de kendini 

göstermeye başlamıştı. Ve siz Türkiye’de virüsü tespit eden ilk kişi oldunuz. Karşılaştığınız 

vakaları var gücünüzle muayene ettiniz. Bu sırada büyük risk aldığınızın tabii ki farkındaydınız. 

İnsanları sağlığına kavuşturmak ve virüse bilimsel kalkan geliştirebilmek amacıyla riski 

görmezden gelerek canınızı tehlikeye atmaktan çekinmediniz. Sonradan ismi Covid-19 olarak 

değişen virüs muayene sırasında size geçmiş olmalı ki hastalandınız. Tüm müdahalelere 

rağmen maalesef virüsten kurtaramadığımız canlar arasına girdiniz. Sevenlerinizin, 

tanıdıklarınızın ve hatta tanımadığınız milyonlarca kişinin ardınızdan ne kadar üzüldüğünü 

göremediniz. Evlerde, ekranlarda görünen yüzünüzün ve ölüm haberinizin etkisini, o güne 

dek adınızı duymamış olan anne, babamın ne kadar kederli olduklarını unutmuyorum. Onları 

böyle görünce sizi araştırmış ve tanımaya çalışmıştım. Gördüm ve artık biliyorum ki siz 

gerçekten “Değerli” bir bilim insanıydınız. 

Sizden sonra hepimiz ilk tepki olarak önce şaşırdık, sonra kaybettiğimiz canlar giderek 

artmaya başlayınca korktuk. Daha sonra ise ekranda büyüdükçe büyüyen rakamlar 

korkumuzu üzüntüye dönüştürdü. Çünkü onlar sadece rakam değil, insan hayatlarıydı. 

Zamansız ayrılıklar hepimizi hüzne boğdu. Ancak sizin gibi çalışkan, korkusuz, değerli sağlık 

çalışanlarımızın gayretini görmek, mücadelelerine tanık olmak, bizleri umutsuzluğun ellerine 

düşmekten kurtardı. Herkes gibi ben de onlara minnettarım. Onlar sayesinde virüsü yenen 

insanları görünce nasıl da mutlu olduk, sevindik. Şimdi yazarken fark ediyorum ki ne çok 

duyguyu aynı zamanda yaşamışız geride kalan son iki ayda. Yine farkediyorum ki değişip 

duran sadece duygularımız değil, yaşamlarımızdı da. Biz 18 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü 

nine, dedelerimiz bu süre içinde sokağa çıkamadık. “Maske” ve “tedbir” sözcükleri en çok 

duyduğumuz sözcüklerdi. Kaybettiklerimiz sadece canlar değil, yakınlığımız, sevdiklerimize 

dokunma, sarılma, özgürce hareket edebilme ve alıştığımız, sevdiğimiz yaşam şeklimizdi. 

Hepsi birer birer yok oldu. İş yerleri, okullar kapandı. Okula gidemedim, oynayamadım, 

bisiklete binemedim örneğin, karşılıklı konuşup gülemedim, arkadaşlarımla aramıza sosyal 

mesafeler girdi, öğretmenlerimi özledim. “Sağlık için.”dedik, bizleri sınırlayan tüm kurallara 

uyduk. Tedbiri bırakmadık. Şimdi çok daha iyiyiz. Belki de en başta sizin sayenizde. 

Bütün bu yaşananlar, her türlü kayıplar, bana bir süredir üzerinde durup düşünmediğimiz, 

sonuçlarıyla hayatımızı kolaylaştıran, bu özelliği ile aslında içinde yaşadığımız “bilimsel 

çalışmaların” ne kadar önemli olduğunu düşündürdü. Sanırım herkeste öyle oldu. Virüs 

nedeniyle hayatımıza giren “pandemi”, “sağlık kurulu”, “enfeksiyon”, “filyasyon”, “hijyen” 
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gibi sözcükler hep bilime aitti. Bu süreçte biz, bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 

anladık. Ata’mın “Hayatta en gerçek yol gösterici, ilimdir, fendir.” sözünü bir kez daha 

hatırladık. Ama belki de öğrendiklerimizin en önemlisi, kaybedince anladığımız; sağlık, 

özgürlükmüş meğer. Size verebileceğim söz de bu işte, bu özgürlüğü tekrar kaybetmemek 

için bilimin yol göstericiliğinden ayrılmamak. Huzur içinde kalın Cemil Amca. 

Uğur Okulları Burhaniye Kampüsü Defne Kaya 
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İSMET ÇINAR, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, AYDIN 

 
Covid 19, 8/06/2020, Aydın 

 
Mektubuma “sevgili” ya da “sayın” diyerek başlamam gerektiğini ben de biliyorum. Ne var ki, 

içimden gelmiyor. Ne de olsa dünyanın altını üzerine getirerek, küresel bir salgına neden 

oldunuz. Önümüzdeki günler hala belirsiz. Bu mektubu yazdığım an itibariyle dünyada toplam 

vaka sayısı 7 milyon, 406 bin ölüm, yanı sıra 3.477 milyon iyileşen hasta var. Üstelik dünyanın 

gündemine sadece sağlık açısından değil, ekonomik sebeplerle de oturdunuz, kalkmak da 

bilmiyorsunuz. Şirketler, ibadet alanları, okullar, hayatın tüm renkleri kapandı, sesleri kesildi. 

Asya’nın en dinamik gücü Çin’in Wuhan kentinden çıkıp dünyanın dört bir tarafına ulaştınız. 

Üstelik bu duruma, şahsen benim damak tadıma hiç uymayan yarasa çorbası yüzünden gelindi. 

Ezogelin çorbası içmek dururken... Ayran, kefir denediniz mi hiç? Ayrıca tuhaf bir gen 

diziliminiz var, insanı tedirgin ediyorsunuz. 

 

Size kızgınım çünkü, 12 yaşımı kutlayacağım o canım 11 Mart günü, doğum günümde ülkemde 

ilk covid19 vakası tespit edildi. Kaygı, korku, endişe tavan yapmıştı hepimizde 12. doğum 

günümle ilgili anlatacak bir şey bile yok. Varın gerisini siz düşünün. Aslında şöyle ki, 12 yaşım 

için yeni bir kelime öğrendim: Pandemi. Çok sağ olun diyemeyeceğim, bir an önce pılınızı 

pırtınızı ve o başınıza taç gibi taktığınız dikenlerinizi alıp giderseniz çok memnun olacağım. O 

haftanın sonunda okullar kapandı, lego eğitimi aldığım kursum yarım kaldı. Arkadaşımın 

doğum günü vardı, hediyesini de almıştım tabi kutlama olmadı gidemedim... 

 

Vaka sayıları arttıkça arttı, derken diğer yasaklar geldi. Yasaklar hayatı iyiden iyiye daralttı. 

Eğitim bilgisayar ekranı içinden odama, masama çıkageldi. İşin tek eğlenceli tarafı bu oldu. 

Arka planımda istediğim yerde kendimi konumlayabiliyorum. Bir de ders sırasında ekran 

dondu, bağlantı koptu şakası yapıyoruz. Artık o da kabak tadı verdi. Her şakada bir gerçek payı 

vardır aslında, gerçekten de bağlantı koptu. Evde olmak rahat, güzel, kolay ama hep böyle mi 

olacak? Kardeşimin doğum günü geldi geçti. Ona pasta bile alamadık, evet annem 
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evde pasta yaptı ama... Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız için okulda bando takımı 

kurulacaktı ben de içinde yer alacaktım. Provalar, gösteri ne şenlik olurdu ama, olmadı. 

Balkondaydık o gece, hepsi bu. Ben okula giderken mevsim kıştı, bahar geldi geçti, yaz 

başındayız. Maske diye bir kavram girdi hayatımıza, gözlük kullanan biriyim ve maskeyle çok 

zor oluyor. Gözlüklerim buğulanıyor, maskenin ipi kopuyor, kulağım acıyor ya da maske büyük 

geliyor. Ayakkabım bile küçüldü yenisini alamadık denemeden biraz riskli, gevşeterek 

giyiyorum. Bir keresinde maskemi, gözlüğümü ve şapkamı takıp dışarı çıkmaya 

hazırlanıyorken ayakkabılarımı giyemedim; bağcıklarımı gevşetmeye çalışırken ellerim çoktan 

kirlenmişti, eğildiğim için maskeden boğulmuştum, aynı anda gözlüğüm, hatta şapkam bile 

yere düşmüştü. Terlemiştim... Siz maşallah ayakkabılarda bir hayli geziyormuşsunuz. Kapı 

dışında kaldınız, hak ettiniz. Bizde ayakkabı ile içeri girilmez. 

 

Kantini özledim! 

 
En güzel martta, en güzel nisanda gırtlağımıza kadar evdeydik! 

 
Anneler Günü geldi, o da geçti. Ramazan Bayramı bile geçti; neneme de, babaanneme de 

gidemedik. Bayram harçlıklarım da kaldı. Kuzenlerimi de göremedim. Okulumu özledim, 

arkadaşlarımı… Bizim okula bir köpek gelmiş adını hep birlikte koyduk. Sevemedim daha, 

göremedim bile... Babamla kalan eşyalarımı almak için bir kere okula gittim o kadar. Bahçe, 

koridor, merdivenler her yer boştu. Biz yoktuk. Ve bunun tek sorumlusu sizsiniz Covid 19. 

 

7 kıtada kontrol edilmeye çalışılan şey sizden uzakta, güvenli, dostane ve maskesiz bir yaşam. 

Bir süre daha mesafeli yaşayabiliriz belki. İşi gücü bıraktık sizinle ve etkilerinizle uğraşıyoruz. 

İstenmiyorsunuz. Hepimiz evimizde güvenli ve hijyenik şartlarda oturuyor olabiliriz ama bunun 

bir sonu olmalı öyle değil mi? 

 

Kendim için 12. yaş, kardeşim için de aynen 5. yaşgünü telafisi, Ramazan Bayramı için af 

niteliğinde kapsamlı bir telafi, 6.sınıf için muafiyet, 41.5 ya da 42 numara yazlık bir ayakkabı 

talep ediyorum. Kaçırdığımız onca gün, onca an için hayattan alacağımız olsun. Annem tatsız 

bir şey olduğunda “evlerden ırak” der. Covid19, evlerden ırak! 

 

Mesafelerimle, 

 
İsmet Çınar Ceyhan 
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DERİN BİLGİLİ, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, FLORYA-2 
 

10.06.2020, İstanbul 
 

Merhaba Aklım, 

 
Yerinde misin, merak ediyorum. Bazen yerinden çıkıp gidecekmişsin gibi hissediyorum. Ne olur benimle 

kal, bu sıralar sana daha çok ihtiyacım var. Nefes almak benim için ne kadar istemsizce yapılan, ne kadar 

kolay bir eylemken onun şu an bu nefes için savaştığını, hep gülmekten yaşaran gözlerinin o bitmek 

bilmez öksürük nöbetleri yüzünden damla damla yanaklarına süzüldüğünü bilmek ve en kötüsü de o 

yumuşacık ellerini tutup “Korkma dedeciğim, ben hep yanındayım.” diyememek, beni kahrediyor. 

Eski çınardır o bilirim, ona bir şey olmaz da ya olursa diye içim içimi kemiriyor işte. İnsan sanıyor ki 

sevdiği her şey sonsuza kadar onunla olacak. Ben kaybetmeyi oyunlarda bilirdim ya da okulda 

yaptığımız yarışmalarda. Ben bugün insanları da kaybedebileceğimizi öğrendim ki hiç öğrenmek 

istemezdim. Baksana savaşların şekli değişmiş, görmediğimiz bir şeyle savaşıyoruz ve savaşırken yan 

yana olmak yerine birbirimizden kaçıyoruz. İnsana zorla öğretiyor hayat, aynı sevmediğim dersin 

öğretmenleri gibi. Büyüyor muyum yoksa? Öyle söylerdi ya, acı büyütürmüş insanı. Bir gün “Bacaklarım 

ağrıyor.” demiştim de “Büyüyorsun, ondandır.” demişti. Ben sandım ki acı böyle bir şey. O gün annem 

ilaç vermişti ve geçmişti. Şimdi geçmiyor ki. Dün gece de aldım bir ağrı kesici ama geçmedi acısı 

kalbimin. Gözlerimi de durduramıyorum zaten, hep yaşarıyor işte. Bekliyorum dört gözle dönsün diye. 

Bir ay önce aklımın ucundan bile geçmeyecek şeyler yaşıyorum. Gerçek değildir, diyorum ama her 

sabah bu acı gerçeklere uyanıyorum. Annem dokunmuyor, dokunamıyor bize. İşte o zaman uyanıyorum 

içinde olmaya dayanamadığım gerçekliğe. Odama çekiliyorum, yalnızlığıma, yeni dünyama. Ne 

giydiğimin önemi yok artık, oysaki giydiğimden ibaret zannediyordum hayatı. Ben her istediğimi 

yapacağım, sevdiklerim de bir köşede beni bekleyecek sanırdım. Dünya bendim, her şey etrafımda 

dönerdi. Çocuktum çünkü ben, şimdi neyim bilmiyorum. Baksana aklıma mektup bile yazıyorum. 

Arkadaşlarım diyorlar ki: Okula gitmemek için evde kalma hayali kurarken şimdi okula gitmek istiyoruz. 

Evler kafes olmuş hepsine. Hayatlarının en güzel günlerini kimseyi görmeden evde geçiriyorlarmış. 

Bıkmışlar dizi izlemekten, telefonla konuşmaktan, yiyip yiyip yatmaktan. Dedem bir şeyler yiyebiliyor 

mu acaba? O yatakta da günlerdir yatıyor, sıkılmıştır o. Duramaz ki yerinde. Hiçbir şey bulamasa tavlayı 

koyardı önüme. “Hadi!” derdi, “Tavla bilmeyen adam olamaz.” Tavla oynayan da 
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yok ki artık benimle. Televizyonu da açamıyorum, daha doğrusu açmaya korkuyorum. Verdikleri o 

sayıların içinde olmasından korkuyorum. O sadece bir sayı olamaz ki! Dedem o benim, canım. 

Artık markete bile gidemiyoruz, annem git dediğinde de bin türlü bahane uydururdum, bilirsin. Sonra 

dayanamaz tutar kolumdan dondurma sözüyle götürürdü beni dedem. Belki de diyorum dondurma 

değildi beni o markete sürükleyen, onunla olmanın keyfiydi. Bir kere çok fena grip olmuştu, günlerce 

başında nöbet tutmuştuk. Annem beni okula zorla göndermişti. Şimdi kim nöbet tutuyor başında? 

Yalnız korkmuyordur inşallah! Annem de gizli gizli ağlıyor, biliyorum. Doğru düzgün yemek yemiyor, 

korkuyorum o da hastalanacak diye. Babamsa eve bile gelmiyor çünkü işe gitmek zorunda. İnsan işe 

gittiği için evine gelmez mi? Gelemiyor işte. Bize de bir şey olmasın diye. 

Sonra insanlar ekmek yapıp İnstagram’a atmış, yunuslar Boğaz’da keyif yapmış, hava kirliliği azalmış, 

bir baba işten atılmış, bir anne aç çocuklarını doyuramıyor, bir evlat babasını kaybetmiş ağlıyor. Hayat 

yine herkesin penceresinden bambaşka akıp gidiyor. 

Aklım sen bari kal benimle, gitme! 

 
Derin BİLGİLİ 
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İNANÇ KAYAN, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, AKSARAY 
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TUNA GÜL, UĞUR OKULLARI, BURSA ÖZLÜCE 

Kötü Virüs Korona; 

 
Hayatımızı ele geçirdin ve özgürlüklerimizi elimizden aldın bir anda. Ama düşünüyorum da suç 

senden çok bizde gibi. Senin yayılman için sanki herkes çabalıyor. 

Sitenin bahçesine neredeyse tüm çocuklar çıkıyor, ama maalesef maske takmıyorlar ve sosyal 

mesafeye uymuyorlar. Yaşlılar seni hafife alıyor. AVM'ler açıldığı için herkes sanki çok acilmiş gibi 

oraya gidiyor. 

Garip olan, yayılmana sebep olan bu insanlar senden daha çok şikayet ediyor! 

 
4 aydan fazla oldu dışarı çıkıp oynamayalı ya da bir yerlere gitmeyeli. Küçücük balkonumuzda 

top oynamak zorunda kalıyorum. Anneannemleri, babaannemleri çok özledim ama onlara dahi 

gidemiyorum. Sakın üzerine alınma, sebebinin sen değil insanların sorumsuzluğu olduğunun 

farkındayım. 

Ne zaman bizi terk edeceğini bilmiyorum, ama emin olduğum tek bir şey var; bu ayrılık 

zamanını belirleyecek olan tek şey biziz. 

Tuna GÜL 
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FULYA SARIERLER, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, AYDIN 

Sevgili Mektup Arkadaşım 

 
Benim adım Fulya ve dördüncü sınıfa gidiyorum. Öncelikle umarım iyisindir ve ailende ve 

çevrende Covid-19 dan etkilenen hiç kimse yoktur. 

Covid-19 sürecinde evde kalmak bence çok ama çok sıkıcıydı. Hele benim gibi ilkokuldan 

mezuniyet aşamasına gelmiş dördüncü sınıf bir öğrenci için daha da sıkıcıydı. Sınıf 

arkadaşlarımla vedalaşamadık bile. Her ne kadar ben okul değiştirmeyecek olsam da belki de 

bazı arkadaşlarım okul değiştirecek ve onları seneye göremeyeceğim. Bu dönemde ev 

değiştirmeye karar verdiğimiz için annem ve babam genellikle dışarıda zaman geçirmek 

zorunda kaldılar. Çünkü her gün ev eşyası seçmeye ve yeni evdeki tadilat işlerini yaptırmak 

zorundalar. Onlar mecbur olsa da bu durum benim yalnızlığımı daha da artırdı. Tek çocuğum 

ve annem ve babam da gidince kedim ve kuşum dışında evde oynayabileceğim hiç kimse 

kalmıyor. Ben de kendi kendime resim yapıyorum, oyun oynuyorum, kitap okuyorum ama bir 

süre sonra sıkılıyorum. Keşke şu an okul açık olsa. Dördüncü sınıf olmam nedeniyle bu yıl 

mezuniyet törenim olacaktı ve bunun için çok heyecanlıydım ama maalesef Covid-19 nedeniyle 

iptal edildi. Bahar geldiğinde okulumuz çok eğlenceli aktiviteler düzenliyordu. Bahar şenliği 

için halat çekme yarışı yapılacaktı, halk oyunları gösterimiz olacaktı, 23 Nisan’da sınıfımızı 

süsleyecektik, şarkılar, şiirler, marşlar söyleyecek, dans edecektik. Keman dinletimiz olacaktı, 

resim dersinde tişört boyama etkinliği yapılacaktı, karne alma heyecanı yaşayacaktık. Sınıfça 

çok güzel bir mezuniyet etkinliğimiz ve mezuniyet gecemiz olacaktı. İngilizce dersinde 

öğretmenimiz gitar çalacak, biz de İngilizce şarkılar söyleyerek ona eşlik edecektik. Hepimiz 

çok heyecanlıydık, ama bu Covid-19 büyük bir oyunbozan gibi ortaya çıktı ve her şey bir anda 

iptal oldu. 

Covid-19 süresince en çok özlediğim şey arkadaşlarımla yüz yüze görüşmek oldu. Onlarla 

telefonla görüştüm ama yüz yüze birlikte oyun oynamanın tadını alamadık tabi ki. Bu salgın 

Dünyamızdan bir an önce yok olsun istiyorum. Her ne kadar ailemle oyunlar oynayıp bazı 

etkinlikler yapsak da arkadaşlarımla oynamak gibi olmuyor. Evde çok sıkılıyorum. 

Covid-19 süresince evde kendimi eğlendirebilmek ve zaman geçirmek için yaptıklarım 

arasında; şarkı söylemek, oyun oynamak, bahçede voleybol oynamak, günlüğüme yazı yazmak, 

resim çizmek, kitap okumak, dans etmek, telefonda arkadaşlarımla görüşmek, ailemle patlamış 

mısır yiyerek sinema gecesi etkinlikleri sayılabilir. Ayrıca evde eğlenmek için el işleri yaptım. 

Legolardan evler yaptım. Annemle birlikte pizza ve kurabiyeler yaptım. Babam ve annemle 
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birlikte evimizin duvarlarını bile boyadım, çok da eğlenceliydi. Hatta bu arada kedim “Şeker” 

boya kutusunun içini merak edince boyadan da nasibini aldı ve çok güldük. Bir süre kırmızı 

burun ve kırmızı bıyıklarla dolaşmak zorunda kaldı. Ancak, tüm bunları bir hafta yaptım, iki 

hafta yaptım, üç hafta yaptım, ama artık çok sıkıldım. Bu günlerde sokağa çıkma yasağı bitmiş 

olsa da yine de arkadaşlarımla buluşmak ve oyun oynamak Covid-19 nedeniyle çok mümkün 

olmuyor, ailelerimiz de biz de korkuyoruz ve 

yakın temasta bulunmamaya özen gösteriyoruz. Şu Covid-19 bir bitse bütün arkadaşlarıma tek 

tek, sıkı sıkı sarılacağım. 

Neyse ki bu süreçte yeni eve taşınma heyecanı, sıkıntımı birazcık hafifletiyor. Taşınmak 

istiyorum, çünkü yeni evimizin bir sitede olması nedeniyle daha çok eğleneceğimi 

düşünüyorum. Orada yeni arkadaşlar edinebileceğimi, onlarla birlikte sitenin yüzme 

havuzunda, spor ve oyun alanlarında güzel vakitler geçirebileceğimi düşünüyorum. Ayrıca bana 

göre taşınmak hem zor hem de heyecan verici. Yeni bir ev, yeni bir oda bana eğlenceli geliyor. 

Hatta odama bir kaç yeni eşya alındı, onları kullanmak için sabırsızlanıyorum. Ayrıca yeni 

evimizde kendime ait bir balkonum olacak oradan dışarıyı seyretmek keyifli olur bence. 

Tabi ki Covid-19 sürecinin bana faydası olan zamanlar da oldu. Babamla birlikte futbol 

oynamaya başladım, böylece biraz da olsa futbol öğrendim. Artık erkek arkadaşlarımla futbol 

oynayabilirim. Temizliğin ne kadar önemli olduğunu daha net bir şekilde gördüm. Bilgisayar 

kullanmayı biraz daha ilerlettim. Zoom ve Google meet programlarında host olarak oturum 

açmayı öğrendim ve böylece arkadaşlarımı davet ederek onlarla online sohbet ettik, oyun 

oynadık ve ders çalıştık. Değişik bir deneyimdi, yüz yüze gibi olmasa da hiç yoktan iyidir diye 

düşünüyorum. Bu süreç teknoloji kullanma anlamında beni geliştirdi. 

Tüm Dünyamızı etkisi altına alan Covid-19, herkesin olduğu gibi benim de hayatımı çok 

etkiledi. Sokakta maskeyle geziyoruz. Çok bunaltıcı ama kendimizi ve çevremizi korumak için 

dikkatli olmak zorundayız. Umarım bu hastalık bir an önce ortadan kalkar ve hayat normale 

döner. Dilerim en kısa zamanda yeniden sokaklarda neşeyle ve korkmadan koşturup oyun 

oynar, arkadaşlarımızla kucak dolusu sarılabilir sevgimizi paylaşabiliriz. 

Bu salgın süresince benim yaşadıklarım bunlardı. Senin mektubunu merakla bekliyorum. 

Sevgiler, 

Fulya SARIERLER 
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MERVE İZCİ, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, MANİSA 

Sevgili Okurlarım, 

Size yazdığım şu günlerde tüm dünyanın gündeminde Korona virüs denen küresel bir 

salgın var.Bu durum beni de bir hayli etkilemiş durumda.Sizlere şu aralar günlerimin nasıl 

geçtiğinden bahsetmek istiyorum. Aslında herkes gibi ben de biraz sıkılmış 

durumdayım.Okula yaklaşık 3 aydır gitmiyoruz, derslerimizden geri kalmamız için bütün 

öğretmenlerimiz çok özverili. Derslerimi ben de aksatmamaya ve okula gidiyormuşçasına 

düzenli çalışmaya devam ediyorum ama arkadaşlarıma çok özlüyorum.Biz okul olarak olarak 

derslere Zoom uygulamasından devam ediyoruz yani derslerde arkadaşlarımı görüyorum fakat 

yine de sınıf ortamının yerini tutmuyor. Havanın da çok güzel olduğu şu günlerde 

arkadaşlarımla okulun bahçesinde oynamayı çok isterdim. Okulların kapanmasının benim 

açımdan tek iyi yanı ablamın da üniversitesinin kapanması sebebiyle eve dönmesi oldu. 

Böylece beraber vakit geçiriyoruz, mesela geceleri genellikle beraber film izliyoruz bazı 

zamanlar annemler de ablam ile bana katılıyor. İkimizde dil öğrenmeye çalıştığımız için 

filmleri İspanyolca ya da İngilizce tercih ediyoruz. Aslında ablam İngilizce filmleri tercih 

ediyor ama benim tercihim hep İspanyolca oluyor bu konuda zaman zaman tartışıyoruz 

sanırım o da bu yüzden şu aralar annemle film izliyor. Dediğim gibi bu süreç beni biraz sıktı 

ve şu an fark ettim ki yazmak bana iyi geliyor. O yüzden mektubu biraz uzatıp diğer aile 

üyelerinden de bahsetmek istiyorum. Zaten bütün gün evde olduğum için onlar dışında 

bahsedebileceğim fazla bir şey de yok. Evde olduğum günlerin benim için tek istisnası 

halamlara ya da teyzemlere gitmek oluyor. İkisinde de çok iyi vakit geçiriyorum ama 

sosyalleşme konusunda en şanslımız küçük kardeşim Hikmet çünkü komşumuzun oğlu onun 

yaşında ve beraber oyun oynayıp iyi vakit geçirebiliyorlar. Aslında onların da görüşmesi bize 

güvenli gelmiyor bu yüzden tedbirler alıyoruz. Bu konu hakkında kötü bir anım var yine bir 

gün Hikmet’in arkadaşı Emir bize geldi ben de yine Emir’in ellerine bolca kolonya döktüm 

daha sonra sanırım Emir gözüne elledi ve ağlayarak yukarı çıktı aslında hiçbir suçum yoktu 

ama kendimi kötü hissetim artık Emir geldiğinde kolonyayı sadece annem sürüyor. Annem 

demişken bence şu aralar evde en çok yorulan o zamanın büyük kısmını genellikle mutfakta 

geçiriyor. Babam galiba bu yüzden mutfaktaki televizyonun yenisini aldı eski televizyonumuz 

temizlik sırasında düşmüştü ve ekranın dörtte biri hep maviydi. Annem şu aralar 

mutfaktayken hep TRT2’ yi seyrediyor açıkçası izledikleri bana çok sıkıcı geliyor. Ablam da 

akşamları annemle televizyon izlemeye başladı artık ablamla eskisi kadar film izleyemiyoruz 

ama onun yerine ara ara bütün aile komedi ya da animasyon tarzı filmler izliyoruz böylece 

babam, Hikmet herkes katılmış oluyor tabi o zaman da ablam odasında oturmayı tercih 

edebiliyor. Babamdan söz edecek olursam o da genellikle evde, işe mecbur kalmadıkça 

gitmiyor olabildiğince işlerini evden hallediyor. Aslında biz de en çok babam için endişe 

ediyoruz çünkü senelerdir sigara kullanıyor ve bu durum beni çok kaygılandırıyor. 

Bu yaz tatile gidebilir miyiz bilmiyorum bahsettiğim gibi biz babamın durumundan dolayı 

hala çok dikkat ediyoruz ülkece normalleşme sürecine girsek de bizim karantinamız büyük 

oranda devam ediyor ama evdeki herkesin bir tatile ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bu yüzden 

bir an önce aşının bulunmasını ümit ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. 
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AHMET RIFAT EGE ÇERÇİ, UĞUR OKULLARI, ÇERKEZKÖY KAMPÜSÜ 

Sevgili Babacığım, 

Sen Erzurum’a gideli üç gün oldu. Giderken seyahat yasağı gelebilir diyordun, dediğin 

oldu. Seni çok özledim ve çok merak ediyorum. Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Dışarıya az 

çıktığımızdan… Zaten sadece annem çıkıyor. Hatta hiç çıkmıyoruz. Ekmek almak için sadece 2 

veya 3 günde bir çıkıyoruz ve uzun süre yetecek kadar ekmek alıyoruz. Dışarı çıksak da zaten 

dışarısı çok soğuk ve yağmurlu. Karmaşık hisler içerisindeyim ve biraz da olsa bunları seninle 

paylaşmak isterim. 

Sanki tüm insanlar birden yağmura yakalandı ve bizler de ıslanmayalım diye evlerimize 

sığındık. Evleri olmayanları görüp onlara bir şemsiye uzatmanın önemini gördük çünkü onlar 

ıslanırsa insanlık ıslanacaktı. Onlar ıslanırsa bu yağmur hiç dinmeyecekti. Sabır etmenin 

kıymetini gördüm bir kez daha o yağmur damlaları cama her vurduğunda sabır ettim. 

Öğrendim ki onlara şemsiye açtığımda bu kara bulutlar geçip gidecek gökkuşağı çıkacak, güneş 

doğacak yeniden. Hatta pencereme gökkuşağı bile astım benim hissettiğim umudu 

arkadaşlarım da hissetsin hiç tanımadığım belki adını bile bilmediğim dostumun 

gülümsemesine sebep olayım evde yalnız olmadığını görsün diye. 

Bilmeni isterim ki bu zorlu süreç bana çok şey kattı. Hayatımda şikâyet ettiğim ne varsa 

değerini anladım ve özledim. Onlara kavuştuğumda bu zorlu günlerin acısını çıkaracağıma 

şüphen olmasın. Evde zaman geçirmek nasıl diye sorarsan keyif almaya başladım bile. Resim 

yapıyor, müzik dinliyor, keman çalıyorum. Hatta senin en çok istediğin şeyi yapmaya şiir 

yazmaya başladım. Keşfetmem gereken birçok yanım olduğunu anladım. Annem, ben ve 

kardeşim birlikte öyle güzel vakit geçiriyoruz ki gerçekten de tüm hayatı eve sığdırdık 

diyebilirim. 

Babacığım sen hep bana her ümitsizliğin bir sonu vardır unutma yaşanan en zor 

zamanda bile bir sınav bir deneyim vardır derdin. Söylediklerini şimdi daha iyi anlıyorum çünkü 

bu zorlu süreç hem bana hem tüm insanlara temizliğin ne kadar önemli bir şey 

olduğunu tekrar öğretti. Bencilliğin ne kadar kötü bir şey olduğunu kendin için bile olmasa 

karşındaki insan için o maskeyi takmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. En önemlisi 

sevdiklerin için onlardan uzak kalabilmeliymişsin. Meğer sevgi ne çok fedakârlık 

gerektiriyormuş. Annemin bizim için bize sarılamadığını gördüğümde bir kez daha anladım. 

Duyduğuma göre yanımıza dönmek için arabayla gelmeyi düşünüyormuşsunuz. Ama 

annem Erzurum uzak olduğu için yolda virüs kapabileceğini düşünüyor. Ben de aynı fikirdeyim. 

Gelmezsen çok özlerim. Zaten özledim, daha da artar özlemim. Ama hasta olursan daha çok 

üzülürüm o yüzden en iyisi en güvenli zamanda yola çıkman. Biz çok iyi durumdayız, bizi merak 

etme, kendine iyi bak. 
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ZEYNEP ODABAŞI, UĞUR OKULLARI, MERSİN 

Bu Vatanda Özgürce Yaşamamı Sağlayan Sevgili Atam, 

Ben senin kurduğun cumhuriyette doğmuş bir kız çocuğuyum. 
Bu yıl, egemenliği halka vermek amacıyla kurduğun TBMM’nin açılışının 100. yılı. 

Küçükken 23 Nisan sadece çocuk bayramıydı benim için. Ama büyüdükçe senin bu bayramı 
bizlere neden armağan ettiğini daha iyi anlıyorum. Biz geleceğin halkını oluşturacak çocukların, 
halkın egemenliği kavramını öğrenmemiz, değerini anlamamız ve bu değeri ömrümüz boyunca 
korumamız için bizlere böylesine değerli bir bayram hediye ettiğini düşünüyorum. 100. yıl 
olduğu için şiirler, şarkılar, oyunlar, danslar ve daha sayamayacağım pek çok etkinlik ve 
kutlamalar hazırlıyorduk. Hazırlıklarımızı yaparken hem çok mutlu hem de çok heyecanlıydık. 
Biraz üzüntümüz de vardı tabii, senin yanımızda olamayışın bizi çok üzüyordu. Her gün 
uyumadan önce üç şey düşünüyordum: İlki üzüntüydü; senin gibi birisine hiç sarılamadığım 
için. İkincisi minnettarlıktı; yatağımda “acaba üzerime bomba düşer mi?” veya “acaba ben de 
bir gün okula gidebilecek miyim?” soruları kafamın içinde yankılanmadan yatabildiğim için. 
Üçüncüsü ise heyecandı; 23 Nisan’da çok güzel kutlamalar olacağı için. Ancak 2019’un 
sonlarına doğru Çin’de çıkan bir salgın mart ayının başlarında Türkiye’ye de geldi. Dünya Sağlık 
Örgütü tüm Dünya’da pandemi ilan etti. En başta okullar tatil edildi. Uzaktan eğitime başladık. 
Uzaktan eğitimde yeni konular işledik, notlar aldık, testler çözdük. Pandemi sürecinde daha 
fazla test çözebildik ve durmadan kitap okuduk, kendimize yeni aktiviteler bulduk. Ama merak 
etme, evde olsak bile eğitime devam ettik. Çünkü biz Türk genciyiz, çünkü biz senin 
çocuklarınız, çünkü biz senin güvendiğin kişileriz. Senin bize olan güvenini boşa çıkartmamak 
için koşul ne olursa olsun çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız. Evden çıkmadığım için sevdiklerimi 
çok özledim. Umarım bir gün sarılabiliriz, görüşebiliriz umudu ile her gün konuşuyoruz. 
Umarım kalktığımızda kimse ölmez diye yatıyoruz. Şu ana kadar maalesef bu umut 
gerçekleşemedi; ama olsun illa bir gün gerçekleşecek. 

Sana hayatım boyunca unutamayacağım o günü anlatmak istiyorum. 23 Nisan’ı 
kutlayamayacağımızın üzüntüsünü yaşarken bir karar alındı. Akşam saat 21.00’de herkes 
balkonlarına çıkıp İstiklal Marşı okuyacaktı. Bunu duyduğumda üzüntüm birdenbire heyecana 
döndü. 23 Nisan yaklaştıkça heyecanım arttı. Ve işte 23 Nisan gelmişti. Akşama doğru tüm 
balkonlar bayraklarla donatıldı, balonlarla süslendi. Heyecanımın nedeni tüm ülkenin aynı 
anda, İstiklal Marşı’mızı söyleyecek olması ve marşımızı söylerken herkesin kalbinde senin 
olacak olmanın eşsizliğiydi. Özlemle seni anacak, minnetle seni anacak, senin çocukların 
olmanın gururuyla seni anacaktık. Marşımızı söylerken sarı saçlarındaki özgürlüğü, mavi 
gözlerindeki cesareti yüreğimizin derinlerinde hissedecektik. Ve işte 23 Nisan 2020 saat 21.00 
egemenliği verdiğin halkın; hepsinin gözleri dolu dolu, hepsinin tüyleri diken diken hep bir 
ağızdan “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak” diyerek tüm dünyaya sonsuza dek 
bağımsız yaşayacak bir millet olduğumuzu haykırıyorlar. Ve ben ismini bilmediğim bir duyguyla 
ağladım. Dilimde İstiklal Marşı, yüreğimde sen vardın. Seni özlüyorum, bu muydu acaba 
ağlamamın nedeni? Yoksa senin çocuklarından birisi olmanın gururu muydu, belki de senin 
izinden hiç ayrılmayacak milyonlarca kişinin varlığını hissetmenin mutluluğuydu beni ağlatan, 
bilemiyorum. Dedim ya ismini bir türlü koyamıyorum.Bitmesini istemediğim bir andı. 
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Birgün hayat normale dönecek, aylarca evde kaldığımız pandemi günlerini zaman 
geçtikçe unutacağız. Ama ne kadar zaman geçse de bir gün yaşlı bir nine olsam da pandemi 
denince aklıma gelen ilk şey yüreğimde seninle, gözlerimde yaşla okuduğum İstiklal Marşı 
olacak. Ve sen Atam, rahat uyu. Biz milyonlarız, biz senin çocuklarınız, biz senin izinden gelen 
geleceğin halkıyız! 
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İDİL DENİZ KIRAÇ, UĞUR OKULLARI, HALKALI 

Sevgili En İyi Müzik Öğretmenim Ünal Hoca, 

Bu mektubu ne yazık ki göremeyeceksiniz öğretmenim. Bu beni çok üzüyor çünkü 1 yıl önce 

bu güzel havanın babanızın kaybından sonra size yetmediğini ve toprak elementini seçtiğinizi daha 

iki gün önce öğrendim. Üzüldüğüm doğrudur, fakat siz benim gülmemi istediğiniz için 

gülümsüyorum. Şu an elime aldığım kalemle birlikte yazdığım bu mektubu hayatta olmasanız da en 

azından mezarınızın içindeki kalbinizde bir yer edinir diye yazıyorum. Çünkü hissettiğinizi biliyorum. 

Sizin bana öğrettiğiniz müziğin içindeki hayat dersleri de bu mektup gibi hep benim kalbimde 

olacak, söz veriyorum. Size şu an nasıl bir süreçten geçtiğimizi ve neler yaptığımı anlatmak 

istiyorum. Çünkü toprakta değil burada olsaydınız piyanoda öğrendiğim zor bir parça karşılığında 

bana verdiğiniz çikolatayla beraber sorular sorardınız ve bunlardan bir tanesi de bu olurdu. 

Şu an hepimiz Çin’de ortaya çıkan çok büyük bir virüs ile karşı karşıyayız. Bilimsel adı Covid- 

19. Bu virüsün grip gibi belirtileri var fakat gripten daha tehlikeli, hızlı bulaşıyor ve hatta ölüme bile 

sebep olabiliyor. Bu sebeple herkes kendini karantinaya aldı, dışarı çıkma yasağı da uygulanıyor. 

Herkes bunaldı, çünkü her gün evdeyiz. Yani her şey durdu, öyle söyleyeyim. Birçok şey ertelendi 

veya iptal edildi. Milletçe evde kalıyoruz. Herkes için en iyisi bu. Ama psikolojimiz mahvoldu, 

hepimiz yalnız hissediyoruz. Hatta ben geçen gün çay bardağı ve kaşıkla konuştum desem inanır 

mısınız? 

Arada sevdiklerimle görüntülü konuşuyorum. Kuzenlerimden biri bağlama biriyse gitar 

çalıyor, onlarla görüntülü müzik bile yapıyoruz. Dersler de bunlar gibi sanal. Ben bu yılın başından 

beri çok ders çalışıyordum ve günlük çalışma rutinim vardı. Fakat evde kalınca ister istemez tatilmiş 

gibi algılıyoruz. Bu sebeple de okuldaki gibi ders çalışamıyoruz. Ama bu içinde kaldığımız 

karantinanın da bana faydası olmadı desem yalan olur. Örneğin piyanoya daha çok değer vermeye 

başladım,7-8 tane parça öğrendim, (İçlerinde Chopin’den Spring Waltz var. Burada olsaydınız çok 

mutlu olurdunuz, belki bir tane çikolata verirdiniz.) nota okumam da gelişti. Bu arada günlük 

tutmaya da çalıştım ancak olmadı. Bir zaman sonra artık çok ders çalışmadığım için vicdan azabı 

çekmeye başladım. Gelecekle ilgili o kadar çok şey düşünmeye başlamıştım ki ne yapacaktım? 

LGS’ye iki yılım var. O kadar iyi bir sonuç beklemesem de kuzenim Cem ağabeyim gibi güzel sanatlar 

lisesinde okuyabilirim diye düşünüyorum. Matematiğe olan saygımı ve ilgimi de görüyorum ve ders 

çalışmaya çalışıyorum. Çok da iyi çalışamıyorum. Tam umudumu kaybedecekken bu endişeyi ve 

birbirinden farklı duyguları aynı anda hissetme olayını bir tek benim yaşamadığımı ve geçtiğimiz 

sürece göre normal olduğunu arkadaşlarım ve ailemle konuştukça fark ettim. Yalnız değildim. 

Geçen gün annemin her gece hikaye yazdığını gördüm. Aslında benim de aklımda bir bilim- 

kurgu hikayesi vardı ama hiç yazıya dökmemiştim. Sonra çıkardım bir kalem ve defter, başladım 

yazmaya. Bir baktım ortaya ne kadar güzel bir hikaye çıktı. (Şimdilik 8 sayfa yazdım, devamı 

gelecek.) Yazma işi güzel, eğlenceli, ve duygusal. Kim bilir belki J.K. Rowling gibi bir kitap serisi 

çıkarırım büyüdüğümde. Bu arada hocam, Cem ağabeyim okulunun orkestrasına katıldı, çello çaldı 

ve televizyona çıktı. Şu an size bunu söylemek isterdi bence, sizi mutlu etmek isterdi. 

Önce annenizi sonra babanızı toprağa teslim ettiniz, hava size yetmedi siz de toprağı seçtiniz 

sevgili öğretmenim. Ben de hislerimi ve sevgimi size, rahmetli babanıza ve annenize gönderiyorum. 

Umarım huzurlusunuzdur. Sizi çok seviyorum. Siz annemden bile, annem duymasın, daha iyi bir 

öğretmensiniz. Umarım gittiğiniz yerde de biz ders işlerken annemin size getirdiği, sizin o çok 
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sevdiğiniz börek vardır. Ne diyebilirim ki, tadı çok güzeldi! Sizi çok özlüyorum öğretmenim, keşke 

burada olsanız. Bu mektubumu yazdıktan sonra, sevdiğiniz Portofino parçasının notalarını gözden 

geçirip sizin için çalacağım. Işık ve huzur sizinle olsun. 
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AYŞE NUR ÇARŞIBAŞI, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, ÜMRANİYE 

Sevgili Ah-guo, 

 
Seni yaptığım bir Çin araştırması hakkında bilgilendirmek isterim. Zira bu araştırma Çin 

hükümetini derinden ilgilendiren bir araştırma. Çin’e yaptığım geziler sonucunda fark ettim ki, 

13 yıl sonra bir pandemi yaşanma olasılığı çok yüksek. 

Eğer bana sorarsan Çin halkını ve hükümdarını bilinçlendirmek en iyi tedbir olacaktır. Bunu 

nasıl söylesem bilemiyorum ama bu virüs yiyeceklerinizden ortaya çıkacak. Seni ve Çin halkını 

buna inandırmam çok zor ama inan bana doğruyu söylüyorum. Aslında bu konu ile ilgili seni 

ve halkını suçlayamam çünkü nüfusunuz çok fazla. Evet, ama böyle giderse sonunuz çok kötü 

olacak, bana inanmalısın! 

Yediğiniz yiyecekler gerçekten çok tehlikeli, hatırla eskiden veba fareler tarafından yayılmıştı 

ve bu hastalık bütün dünyada bir felakete yol açtı. 

Evet bu virüs fareden yayılmasa bile bir gün bütün dünyayı ele geçirecek ve bunun suçlusu siz 

olacaksınız! 

Hülâsa, artık buna bir son vermeniz gerekiyor. Ayrıca merak etme, bunu senden başka kimseye 

söylemedim. 

Ama eğer sen bir tedbir almazsan Çin halkını korumak ve dünyayı bu felaketten kurtarmak için 

gazetelere ilan vereceğim. Bak amacım Çin devletini suçlamak, aşağılamak değil. Ama bu 

böyle gitmez Ah – guo! 

Senden isteğim başkanlığa haber vermen, belki başaramayız ama ben herkesi uyarmakla 

mükellefim. Seninle yıllardan beri büyük bir dostluğumuz var, unutma lütfen. Bunu halkımız 

için yapacağız! Evet işin sonunda ölmek de var ama buna değer inan bana! Çin halkını bu 

felaketten kurtarmak değil işin aslı, bütün dünyayı kurtaracağız bu haberle. Belki bize 

inanmayacaklar ama eğer ölürsek ve o gün gelirse (bütün hesaplamalar, araştırmalar doğru 

çıkarsa) işte o gün Ah – guo, işte o gün, dünyayı ve insanoğlunu ikimiz kurtarmış olacağız. Bu 

yüzden ben bu göreve hazırım. Seni de yanımda görmek istiyorum, canım dostum… 

 

 
Prof.Dr.Yan Yu Yan 
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CANSU ATAMER, UĞUR OKULLARI, EDREMİT 

Sevgili Herkes Gibi Evde Kalan Yetkililer 

Covid-19 salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız bizi bir nevi suçsuz ama yine de aklanamayan 

mahkumlara benzetiyor. Fakat her suçsuz gibi bu durumlardan kurtulacağımı biliyorum. Kimilerimiz 

gerçek suçlular tarafından melek olmuş olsalar da hayatta olanlar için kurtuluş vakti geliyor. Covid-19 

nedeniyle melek olmuş insanlara rahmet ve onların yakınlarına baş salığı diliyorum. ‘’Yüzyılda bir 

gerçekleşen bu salgında niye biz?’’ diyerek isyan eden, bazılarımız hiç sevmediği halde okullarını 

özleyen ve garip düşüncelerle hayatı sorgulayan toplumumuzun gençlerine ise Allah kolaylık versin 

diyorum. Herkes gibi evde sıkılan ben ‘’Acaba ben buna tedavi bulabilir miyim?’’ diyerek düşündüm 

fakat yine sıkıcı dünyama döndüm. Oakullar ise internetten ders işlerken okuldaki gibi davranmak çok 

zorlayıcı oluyor. Dersler, ödevler, sınavlar, özellikle 7. sınıflar için 8. sınıfa geçme heyecanı ve stresi bu 

günleri daha karamsar ve bir o kadar da sıkıcı yapıyor. Eminim Türkiye’de yaşayan çoğu insan gibi ‘’Bu 

Corona bize bir şey yapmaz ki niye korkuyoruz?’’ diyen insanlar yüzünden salgın süreci uzadı. Lütfen 

bunu okuyan sayın yetkililer bu zamanda birçok yasak kalktı diye bilinçsizce davranan insanları uyarın. 

İlk başta tatile çok sevinsem de bunun uzayacağını anladığımda sıkıntıdan patladım. Sonralarda ise 

yeni şeyler yapmaya başladım. Yeni ve çok heyecanlı bir kitap serisine başlamak, yabancı filmlere ve 

dizilere sarmak, normaldekinden daha fazla espri yapmak ve bu sıcaklarda dondurma yemeye 

başlamak bunlardan bazıları. Normalde sabah 10’dan akşam 5’e kadar ders yapıyor olacaktım fakat 

artık herkese daha fazla zaman kalıyor ve bunu en iyi şekilde geçirmek için yazın 10 numarası 

dondurma, aşırı motive edici gözüküyor. Aslında bu zamanlarda çıkan haberler daha da ilginçleşiyor. 

Tayvanlı birini sadece çekik gözlü diye dövdüler, sokağa çıkma yasağında trafik kazaları oldu, maske 

takmak yerine kafasına damacana geçiren insanların haberleri insanlara bir anlık tebessüm verdi ve 

bana ‘’Başka ülkede yaşayamam.’’ dedirtti. Bu zamanlarda bu tarz haberleri duydukça günlerimiz pek 

eğlenceli geçiyor. Ama ne yazık ki bunlardan çok daha fazla kötü haber duyuyoruz. Benim gibi herhangi 

bir kursa gidenler, kursların açılış tarihini dört gözle bekliyor. Galiba ben o kadar şanssızım ki 2,5 yıldan 

beri beklediğim kız futbol kulübünün kurulum zamanı Corona nedeniyle ertelendi. Her şeyin normale 

dönmesi ve kulübümüzün açılması için herkesten iki kat fazla heyecanlıyım. 

Bu Corona zamanında aslında hiç yapmadığım şeyleri yapmayı deniyorum. Örneğin: yemek yapmak. 

Evet hiç yemek yapmayan ben, yemek yapmaya çalışıyorum. Aslında annem çalıştırıyor. Annem olmasa 

pek bu hobi ile uğraşmak istemezdim ama aslında (bazen) eğlenceli oluyor. Evde çok kalan insanlar 

normalde beğendikleri ev düzenini bile beğenmez olurlar. Youtube’a pek çok insan oda değiştirme 

videoları yükledi. Eminim ki video çekmeyen inanlar da değiştirmiştir, ben bile uzun zaman sonra 

dolabımın düzenini değiştirdim. 

Evde aile ile 7/24 kalmak kavgalara ve dargınlıklara neden olmakta fakat benim gibi ikizi olanlara veya 

ne azından kardeşi olanlara hayat daha zor. Hele de zaten normalde hiç anlaşamıyorsanız. 

Corona günlerinde olabildiğimce mutlu kalmayı ve de yemek yapmayı deniyorum, umarım çok 

yakında kökten son bulur. Size sağlık ve mutluluklar diliyorum, kolaylıklar gelsin.
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NEHİR DARICI, BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, KONYAALTI 

Sevgili Gelecekteki Ben, 

Sana “Kıyamet Yılı” olarak adlandırılan 2020 yılından yazıyorum. Dünyayı 

etkisi altına alan virüs, bu sene LGS’ye girecek 1 milyon öğrenci gibi beni de 

etkiledi. Umarım 

gelecekte böyle bir sene tekrar yaşanmaz. Hepimiz evde kalmak zorunda kaldık. Bazı 

meslek grupları yine de çalışmak zorunda kaldı maalesef bu şartlar altında. Duruma bu 

yönden bakınca aslında evde oturup ders çalışmak bazen lüks gibi geliyor. 

Evde oturmaktan ve ders çalışmaktan sıkılınca bazı şeylerin kıymeti daha iyi 

anlaşıldı bence. Arkadaşlarımızla, ailemizle kısaca insanlarla bir tehdit olmadan yüz yüze 

konuşmak daha değerli şimdi. Birbirimize sarılmak, öpmek gibi hareketlerin aslında ne 

kadar da 

hayatımızın içinde olduğunu anladık. Bugünlerde öğrenciler okulu özlediklerini 

söylüyorlar mesela. Bunun gibi birçok şey daha aslında bize eski hayatımızın ne 

kadar da güzel ve eğlenceli olduğunu gösteriyor. 

Ben de bu süre boyunca moralimi düşürmeden derslerime odaklanıp süreci 

faydalı geçirmeye çalışıyorum. Bizim yani sınava gireceklerin işi diğer sınıflardan 

daha zor bence. Onlar en azından evde sınav stresi yaşamadan vakitlerini geçiriyorlar 

fakat sınav grubu yine çalışmak zorunda. Bazen ders çalışmak istemediğim de oluyor 

tabii. O durumlarda ise biraz daha keyifli şeyler yaptıktan sonra masa başına 

oturuyorum. Aslına bakarsan evde oturup ders çalışmanın bazı iyi yanları da olmuyor 

değil. Bütün vakit senin, istediğin zaman istediğin derse çalışabilirsin, eskisi gibi 

okuldan yorgun gelip bir de üstüne ders çalışmak zorunda da kalmıyorsun. Bunlar iyi 

şeyler. Buna ek olarak sadece 1.dönem konular çıkacak sınavda. Bu da daha az 

konuya daha çok zaman ayırabileceğimiz anlamına geliyor. 

Bu şekilde geçiyor günler işte. Umarım bunu okuduğunda tüm dünya için 

daha güzel günler gelmiş olur. Bence ilginç bir tecrübeydi yaşadıklarımız. Nerdeyse 

100 yılda bir olacak bir olayı yaşadık. Hijyenin önemini daha da anlamış olduk 

böylece. İnsanlar; 2020’de uçan arabalar, sürücüsüz araçlar beklerken insanlığın 

başından beri var olan bir davranışı yani 



86 

 

ellerini nasıl yıkayacaklarını öğrendiler. Aslında bu bile başlı başına insanlık için bir derstir. 

İnsanlar ne kadar “21.yüzyıldayız, medeniyetin ortasındayız.” deseler de bugünlerde hala elini 

yıkamayan insanlar var. Böylece virüs, aslında bize bunları da öğretmiş oldu. Umarım ki bu 

günler, kısa bir zaman içinde geçmişte kalır da eski 


