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ABİM BİR KUMSALDA BEN BİR KUMSALDA 
 
  

Benim adım Aylan ağ’beyim Galip Suriye’ye 
kanlı bahar gelmeden Kobani de bir evimiz var idi kuşlar 
gibi cıvıldaşıp bahçede acıkınca annemize koşardık 
akşam babamızın iki dizine oturup yüzünü öpünce her 
gün yorgunluğu dökülürdü üstünden babaların babasıydı 
babamız annemizse sultanlardan bir sultan bütün 
çiçeklerden güzel kokardı geceleri o kokuyu almadan 
uykumuz gelmezdi sabaha kadar. 

 
Bir gün üstümüzde uçaklar geçti biz pilota el 

salladık görmedi turnalardan güzel haber beklerken 
neden bomba yağdı anlayamadık komşu teyzelerden 
çığlık sesleri kapımızdan içeriye girince annemin gözleri 
ah o gözleri ağlarken yakından görememiştik bir 
şeylerden korkuyordu anladık kanadına alıp ikimizi de o 
ağladı biz ağladık durmadan akşam babam geldi çoğaldı 
ağıt komşularda koşup dahil oldular. 

  
Acı günler acıları peşine takarak çoğaldı korku 

büyüdü annemin babamın derdi çoğaldı komşu 
amcalarım ve teyzelerim yanına alarak çocuklarını 
Türkiye’ye doğru yola koyulduk baba lütfen evimizde 
kalalım demek istediysek diyebilmedik son kez evimize 
bir el salladık sonra mahallemiz uzakta kaldı az gittik uz 
gittik işte tel örgü karşıda bir sıcak yuva özlemi korku 
ümit arasına sıkıştık Mürşitpınarı’ndan girdik içeri.  

 
Yerinden yurdundan oynarsa insan gittiği her 

yerde sığıntı gibi her bakışı kurt bakışa benzetir belki de 
bu yüzden annemle babam daha iyi hayat yaşatmak için 
içinde avrupa düşü büyütmüş “erguvan bakışlı bir 
akşamüstü” sizin tatil beldenizde Bodrum’da geçmek 
isteriken karşı sahile lastik botumuzu ölüm dişledi 
annemizin ellerini aradık ulaşmadı babamıza sesimiz 
sonrasını siz kendiniz anlatın abim bir kumsalda ben bir 
kumsalda. 
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