
 

‘’Bir zildi tüm yılı başlatan 
Bir zildi sözlüden kurtaran 
Bir zildi herkesi ağlatan 
Ve yine bir zil olacak bizi buradan
 

Bir hikâyemiz var. 
Bir hikâye… Bitmeyen.  
Dinleyin, aşina olduğumuz sözlerle başlayacağım anlatmaya. 
Aşina olduğumuz sözler aşina olmadığımız anlamlara gelecek bu kez. 

Bir zil, yine hepimizi ayıracak
götürüyor bizi. Gözyaşlarımız hüzün
yeni bir devri başlatacak. 

 Bir hikâyemiz var. 25 yıldır her zerresine ruhumuzu işlediğimiz okul binamız, bir köşesinden 
diğer köşesine gidene kadar yüreğimizde fırtınalar kopartan bahçemiz var. 
Bu bahçede filizlenip burada son bulan aşklarımız, konferans salonunun dili olsa anlatacakları var.

Ve bir de adım adım her sokağını, her parkını, kütüphanesini gezdiğimiz, bugün veda ediyor 
olduğumuz bir semt var. 

Merhaba Fatih.  
Bizi tanırsın.  
Geldik, büyüdük, gidiyoruz. 

Buruk bir tebessümle ayrılıyoruz senden, bu taş binadan, anılarımızdan, efsanelerimizden… 
Biliyoruz ki yeni yuvamız da en az burası kadar ısıtacak bizi; fakat onca yıllık yaşantıyı da taze bir 
sevinç ile görmezden gelemiyoruz. 

Artık camdan baktığımızda hastane bahçelerinde koşturan insanların dertlerine ortak 
olamayacağız. Beden derslerimizde dakikada bir tepemizden geçen uçakların olmayacağı gibi, okul 
çıkışlarında imrenerek baktığımız polislerimizi de göremeyeceğiz. Hepsinden üzücü olan
Annenin diktiği ağaçlar selamlamayacak bizi caddelerde. 

Olsun, en iyi sen bilirsin ki kalbimizde
taşınacağımız haberini aldığımız ilk anda
yuvaya kavuşuyoruz, mademmekânlar
filizlenip büyüyen ruhumuzu yeni yuvamızda da daima tazecik tutup orayı da anlamlı kılalım. 
Mütevazı olamayacak ve bir kez daha hatırlatacağım; biz varsak sa
başarı var. Sâmiha Anne’nin öğütleri, geleceğe dair umutlarımız var. 

Sözün özü şu ki, bizler bugün ayrılıkların da sevdaya dahil olduğu dönemlerden bu yana 
süregelen tüm o buruk tebessümlerle ayrı
beraberinde getiriyor, hüznümüzü başköşeye
dönemiyle beraber Ayverdi’de yeni bir çağı başlatıyoruz. 
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 Elveda dört tarafı hastanelerle çevrili taş bina.
Elveda koca bir neslin ilk heyecanlarına ortak olmuş emektar konferans salonu.
Elveda sisli havasıyla göz yaşartan spor salonu, soyunma odaları.
Elveda hâlâ kaç köşesi olduğunu tartıştığımız bahçe, 
Elveda matematik derslerini kebap kokularıyla şenlendire
gibi gelen Çiğköfteci abi. 
Elveda beş kuruşun hesabını yaptıran rekabetçi kırtasiyeler.
Elveda gün ışığıyla beraber Kuğulu
Elveda bize ders çalışmanın etrafı izlemek kadar eğlenceli olmadığını kanıtlayan Ali Emiri 
Kütüphanesi. 
Elveda Topkapı- Ulubatlı metro istasyonu.

Sizler bizi, bizler sizi ve Fatih hepimizi tanıdı, bildi sevdi.
Yıllar sonra belki de hepimizin yerinde yeller esecek olsa da hatıralar
 
Geldik, yaşadık, tanıdık. 
Elveda Fatih,  
Şüphen olmasın. 
Bizler buraları hiç unutmayacağız…
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