BEN ÇOK ŞANSLIYIM
Aylin, aradan bir yıl geçmesine rağmen, o geceyi hala anımsıyordu. Nasıl
unutabilirdi ki!… Babası koltuk değneklerini atmış, ona doğru yürürken, gözünün
önüne o akşam geldi.
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Aylin, kardeşi ile halının üstünde oyun oynuyordu. Henüz yemeklerini yeni
bitirmişler, annesi sofrayı kaldırmaktaydı. Babası gazetesini eline almış, o çok
sevdiği koltuğa oturmak üzereydi ki birden bir uğultu yükseldi. Hemen
arkasından bir tıkırdama ve onu takip eden şiddetli bir sarsıntı başladı. Evleri
salıncak gibi sallanıyordu adeta.
Annesi ellerindekini bıraktığı gibi kardeşini, babası da Aylin'i kucaklamış, koltuğun
dibine çömelmişlerdi. Aylin ne olduğunu ilk anda anlayamadı ama annesi ve
babasının korkusunu hissetmişti. Sarsıntının durmasıyla elektriklerin kesilmesi bir
anda olmuştu. İşte o zaman, kardeşi ağlamaya başladı. El fenerini yakan babası,
evde kısa bir süre dolandı ve annesine hemen evi terketmek zorunda olduklarını
söyledi. Aylin, o ana kadar bir tek söz etmemişti. Çok kuvvetli bir deprem
olduğunu yeni yeni farkediyordu.
O geceyi, tüm komşularıyla birlikte dışarda geçirdiler. Arka arkaya, defalarca
daha az şiddette sarsıntılar oldu.
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Ancak Aylin, çevresini incelediğinde, herkesin dışarda olduklarından kendilerini
daha rahat hissettiklerini görebiliyordu. Ertesi sabah gördükleri manzara pek de
hoş değildi. Artık, evlerinde yaşamalarına imkan yoktu. Babasının ve diğerlerinin
dediğine göre ev depremden hasar görmüştü. Yanlarına taşıyabilecekleri kadar
eşya aldılar ve dayısının arabasıyla dedesinin evine gitmek üzere yola
çıkacaklardı ki Aylin, babasının onlarla beraber gelmeyeceğini öğrendi. İşte o
zaman Aylin ilk defa ağlamaya başladı. O kadar çok ağlıyordu ki, ablasını ilk kez
böyle gören küçük kardeşi de ona katılmıştı. Aylin, sekiz yaşındaydı, o ana kadar
babasından hiç ayrılmamıştı. Olan bitenleri anlıyor, çevrede yıkılan binaları
görüyor, insanların telaşla etrafta koşuşturmalarını izliyordu. Babasını onlar
içinde bırakmak istemiyordu. Korkuyor, çok korkuyordu.
Onu sakinleştirmek için babası çok uğraştı. Aylin'i kucağına aldı, sevdi, okşadı.
Ona:
-Aylin, benim güzel, melek kızım. Dün gece olan deprem, mahallemizde birkaç
evin yıkılmasına sebep oldu. Hâla enkaz altında kalan canlı insanlar var. Ben de
diğer amcalarla beraber yıkılan taşları kaldıracağız. Belki onları sağ olarak
kurtarabiliriz. Onların, bizim yardımımıza ihtiyacı var. Hem annenin de sana
ihtiyacı var. Kardeşinle ilgileneceksin ve annene arkadaş olacaksın. Ben de en
kısa sürede yanınıza geleceğim.
Nihayet sakinleşen Aylin, babasına sarıldı:
-Ama, hemen geleceksin, tamam mı!…
Sanki bir şeyler olacağını, babasını bir tehlikenin beklediğini sezmişti.
Bir hafta sonra eve gelen haberle, annesi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Babası
enkaz altında kalan birini kurtarmak için çalışırken, olan bir artçı deprem
sırasında bacakları bir blok altında kalmış ve büyük zorluklardan sonra hastaneye
kaldırılmıştı. Aylarca hastanede yattıktan sonra eve döndü, uzun müddet koltuk
değnekleri ile yürüdü.
Aylin, babasını hiç mutsuz görmemişti, ne depremden önce, ne depremden
sonra. Babası hep gülümserdi. Başkasının hayatını kurtarmıştı ya, önemli olan
buydu. Kendisi nasıl olsa günün birinde iyileşecekti.
"Ben çok şanslıyım" diye düşündü Aylin, babasının değneksiz yürüdüğünü
görünce. Böyle iyi, merhametli, vicdanlı, iyimser ve cesaretli bir babam olduğu
için. Koştu ve babasına sıkıca sarıldı.

Öykü ile ilgili sorular:
1. Aylin’in başından geçen talihsiz olayı kısaca anlatır mısınız?
2. İnsanların böyle durumlarda bir arada olmaları, dayanışmaları duygularını nasıl
etkiler?
3. Aylin’in babası nasıl yaralandı? Başına böyle bir şey gelmemesi elinde miydi?
Niçin kendini tehlikeye attı?
4. Aylin, babasının karekterini nasıl tarif ediyor? Sizde, kendinizde bu tür
nitelikleri görüyor musunuz? Örnek vererek anlatın.
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