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DENEME

Covid-19 pandemisi, mart ayın-
dan itibaren ülkemizde görül-
meye başlaması ile birlikte, 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
hayatın dengelerini altüst etti, et-
meye de devam ediyor.

Bilindiği üzere salgın, özellikle sosyal ve 
ekonomik yaraların açılmasına sebep 
oldu. Buna bağlı olarak, bireysel ve top-
lumsal ilişkilerin olumsuz etkileri kendi-
ni çok önemli düzeyde hissettirdi...

Dolayısı ile birçok hasret biriktirdik. 
Öncelikle sağlık ordumuzun değerli 
mensupları, aileye huzuruna hasret 
kaldı. Çocuklarını kucaklamaya, öpüp 
koklamaya, bebeğini doya doya sev-
meye hasret kaldı. Onlar, aile sofra-
sında gündelik konuşmalara, birlikte 
televizyon seyredip, gülmeye ya da 
hüzünlenmeye, hastalarıyla korkma-
dan yakından ilgilenmeye, hal hatır 
sormaya hasret kaldılar.

Öğretmenler okullarına, öğrencile-
rine ve mesai arkadaşlarına hasret 
kaldı. Öğretmen odasında birlikte 
çay içmeye, öğrencilerin şamatala-
rına, velilerin ziyaretlerine...

Öğrenciler arkadaşlarına, öğret-
menlerine beyaz ya da akıllı tahta-
ya. Hocalarının ikazlarına, nasihatla-
rına, kızmalarına hasret kaldı.

Saatlerce süren düğün, nişan, kına 
ve kısır gecelerine katılmaya, mut-
luluğu paylaşmaya, masalarda çe-
kinmeden oturarak eş dost, akra-
balarla sohbet etmeye, gönlünce 
eğlenmelere hasret kaldık.

Ramazanlarda iftar davetlerine, te-
ravihlere hasret kaldık. Saf tutmaya, 
musafahalaşmaya...

Çay bahçelerinde, çay ocaklarında 
pet bardaklara mahkûm olmadan, 
cam bardaklarda çay içmeye, arkadaş 
buluşmalarına hasret kaldık. Yazın he-
men her hafta sonu planı yapılan pik-
niklere, kaplıca ve hamam sefalarına...

Davet etmeye, davet edilmeye has-
ret kaldık. Gitmeye sevdiklerimize, 
getirmeye sevdiklerimizi...

Bu da geçer inşallah niyazıyla, mas-
ke, mesafe ve temizliğe azami riayet 
ederek, devlet ve millet dayanışma-
sı ile yeneceğiz bu illeti de inşallah…

CAN AZERBAYCAN

Bu günlerde Ermenistan Karabağ’da 
yaşanan fiili durum ve Azerbaycan’ın 
haklı davasında verdiği mücadele gün-
demde olunca, bir Azerbaycan rüzgâ-
rını gönüllerimize estirelim istedim.

Her daim kardeş Azerbaycan’ın ya-
nındayız...

AZERBAYCAN TÜRKİYE ŞİİRİ

Bir ananın iki oğlu,

Bir amacın iki kolu.

O da ulu, bu da ulu

Azerbaycan - Türkiye...

Dinimiz bir, dilimiz bir,

Ayımız bir, yılımız bir,

Aşkımız bir, yolumuz bir

Azerbaycan - Türkiye...

Bir milletiz, iki devlet

Aynı arzu, aynı niyet.

Her ikisi cumhuriyet

Azerbaycan - Türkiye...

Birdir bizim her halimiz

Sevincimiz, melalimiz.

Bayraklarda hilalimiz

Azerbaycan - Türkiye...

Ana yurtta yuva kurdum,

Ata yurda gönül verdim.

Ana yurdum, ata yurdum

Azerbaycan - Türkiye...

Bahtiyar VAHABZADE

Hasret 
Kaldık...

Eser ÇAPADAĞ


