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Beni her zaman destekleyen 

 Canım Anneme...



Ankara’ nın çok sıcak geçen Temmuzunda aniden içimde 
Londra’ya gitsem diye bir his oluştu. Bu mevsimde Londra, 
19-23 derece sıcaklıklarıyla, 40 derecelik Ankara’nın yanın-
da iyi bir tercih gibi görünüyordu. Zaten benim hayali ülkem 
hep şöyledir: hava sıcaklığı en fazla 23, 24’ler civarı olacak, 
günler uzun olacak, mümkünse güneş 20.30- 21.00 dolayında 
batacak, sabah ise güneş 6.00 civarında doğacak. ☺

7 Günde  
      Aklımdan Geçenler
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Londra’ya gitme düşüncesini henüz karara bağlamamışken, bir AVM’ye 
gittim ve oradaki kitapçıda çok şirin defterler gördüm. Bu defterlerin üze-
rinde bazı ünlü dünya şehirlerinin karikatürleri vardı. Çok hoşuma gittiler, 
bir kaç tane aldım. Aldıklarmın birisi de Londra karikatürlüydü. Eve 
geldim, defterleri dolabıma koyarken, birden aklıma bir fikir geldi: 

“Londra’ya gidersem, bu tatilde aklımdan geçen düşüncelerimi, günlük tu-
tar gibi yapabildiğim kadarıyla bu deftere yazacaktım.” Bu günlükte; 
seyahat süresince aklımdan geçenler, fikirlerim, mutluluklarım, sevinçle-
rim, beynimdeki tartışmalar ve düşüncelerim yer alacaktı. Son zamanlarda 
amatör olarak fotoğraflar çekiyordum. Bunları bir kitap halinde yayın-
lamak istiyor ama adı üstünde “amatör” birinin bakış açısı ya da fotoğ-
rafları olunca kendimde cesaret bulamayıp bu isteğimi ya erteliyor ya da 
internette bazı sosyal paylaşım sitelerinde yayınlıyordum. Sonuçta aklıma 
gelen günlük tutma fikri bir anda içine "fotoğraflarımı da eklemeliyim"e 
dönüştü. Beni heyecanlandıran nesneler, manzaralar hele o sevgili çiçek-
lerimi mutlaka göstermeliyime dönüşerek gelişti.  Hem düşüncelerimi hem 
de fotoğraflarımı kitap haline getirip herkesle paylaşmaya karar verdim. 
Doğrusu ya, bu fikri çok beğendim. ☺

7 Günde  
      Aklımdan Geçenler
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Havada uçuşan fikirler neticesinde, defterlerden Londra’lıyı hemen baş-
ka bir yere ayırdım. Minik el kadar bir defter. Çok iyi denk gelmişti.☺
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Bu arada heyecanım ikiye, üçe katlandı. Hatta kendimi birden 
bu hayale kaptırıp daha bir havaya girdim diyebilirim. ☺
Fikri hayata geçirmek için akabinde planlar yapmaya başladım. 
Aniden ortaya çıkan tatil planıma gore; 5 Ağustos’ da gidip 11 
Ağustos’ da dönmeliydim. Zira Ramazan başlıyordu, yıllardan 
beridir tuttuğum orucumu aksatmak istemiyordum. Hemen gidiş 
işlemlerine başladım ve nihayetinde bu seyahati gerçekleştirdim.
Fikrimi hayata geçirmekten dolayı şimdi çok mutluyum. Umarım 
herkes aklındaki güzel fikirlerini her zaman gerçekleştirme imkanı 
bulur.☺
Umarım kitabı okuyanların ruhlarında bir hoşluk ve bir gülümse-
me…Onları zorlamadan düşünmeye itecek anlar ve güzel fotoğ-
raflarla bir iz bırakabilmişimdir . Herkese mutlu ve gülen gözler 
dilerim. ☺ Sevgilerimle…
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29 Temmuz 2010
Defterimin sayfalarını bugünden açmaya  
 başlıyorum…☺
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Bugün İngiliz Elçiliğine vize için gerekli evrakları teslim ettim.  
Onlar da İstanbul'daki konsolosluğa gönderecekler. 5-11 Ağus-
tos tarihlerinde Londra’da olmak istiyorum. Ancak vize işleminin 
yetişmesi zor gibi… Çünkü vize işlemi 5 ile 15 gün arasında 
sürüyormuş, bugün günlerden Perşembe, araya cumartesi-Pazar 
giriyor ve ayın 5’i yine haftaya Perşembe. Hata bende Kabul 
ediyorum geç hareket ettim. Yine de umudum var. ☺ İçimdeki bu 
umut ışığı nedeniyle, o yüzden şöyle diyorum “Hayırlısı Olsun”. 
Bakalım nasipmiymiş.? ya da nasip hangi tarihlermiş?

Ben nasip, kısmet ve kader konularına çok inanırım. Fakat eli 
bağlıda durmam. Geleceğin nasıl sonuçlanacağını biz bilemediği-
miz için elimden bir insan olarak  ne geliyorsa yaparım. Gerisini de 
Allah’a bırakırım. Çünkü, hayat ve yaşadıklarım bana şunu öğret-
ti: Bir işte çok çabalasanız da “olmayacaksa olmuyor” (Kendi 
tecrübelerimden söylüyorum, ancak olacak birşeyse de insan bir iki 
denemeyle bırakmıyor, üzerine gidiyor. Çok anlaşılır bir şey değil 
gibi gelse de öyle değil). 
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3 Ağustos 2010
Sabah 10 civarında içimde bir hoşlukla uyandım. Bir-

den aklıma "vize çıktı mı?" acaba diye geldi. Yattığım 
yerden telefonuma uzandım ve mesajlara baktım. Elçi-
likten mesaj gelmiş: “pasaport hazır”... Çok sevindim. 

İnanamadım gördüklerime, tekrar tekrar baktım… 
Yaşasın…☺ İlk etabı tamamladım. Şansım yaver 
gitti…O heyecan ve sevinçle yataktan fırladım. Ha-

zırlanmak, otel rezervasyonu ve uçak biletini almak için 
(ki onun rezervasyonunu geçen hafta yaptırmış, 2 defa da 

yenilemiştim) önümde koskoca 2 gün vardı…

 

Mutluyum…Mutluyum…
Mutluyum…Nasıl olmam ki? 
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5 Ağustos 2010
Nihayet yolculuğum başladı, şu an uçaktayım, İstanbul Atatürk 
Havalimanı'ndan Londra'ya doğru havalandık. 15 dk. uçabilmek için pist-
te bekledik. Çok hava trafiği varmış, bizim uçak 6. sıradaymış…
Saat 13.50 (uçağın resmi kalkış saati 13.15…☺) Sabahtan bu saate 
kadar koşturmacayla geçti. Niye mi? Sabah 7.00’ de kalktım. Güzel 
bir kahvaltıdan sonra 9’a 20 kala evden çıktım, arabayla doğru Ankara 
Esenboğa Havaalanına gittim. 45 dakikada havaalanındaydım. Araba-
yı hemen parka bıraktım. İç hatlara elimde 1 bavul, sarı çantam ki içinde 
sanki demir kütleler var gibi ağır ve bir de kırmızı küçük bir çantayla ulaş-
tım. Check-in işlemlerinden sonra 10.30 İstanbul uçağının kapısına gelip 
beklemeye başladım. Uçak yarım saat rötar yapınca bir heyacanlandım 
ki sormayın. Sonrasında İstanbul’dan aktarma yapıp Londra’ya devam 
edecek olmasam belki bu kadar heyecan yapmazdım. Neyse havalandık 
havalanmasına ama İstanbul’a inecekken Pilot: 
“şiddetli fırtına var, biraz havada bekleyeceğiz” demez mi. 
Herkesin heyecan katsayısı arttı. Rüzgar bu, ha deyince diner mi? Üstelik 
fırtına diyor? Ya geri dönmek zorunda kalırsak? Ya Sabiha Gökçen’e in-
mek zorunda kalırsak? Bavullarımda Londra uçağına direk geçeceklerdi, 
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