
Merhabalar :) 

Madrid'de 3.ayım doldu. 

İlk iki aya göre çok daha yorucu bi' ay geçirdim; geçirdik. Çalıştığım tiyatronun yönetmenleri, 
(aynı zamanda tiyatronun idarecileri, sahibi oluyorlar). Bi' tiyatro projesi için 1 aylığına 
Hindistan'a gittiler. Haliyle tüm idare ev arkadaşlarımla bize kaldı ve sorunsuz bi' şekilde 
atlatıyoruz. Pazar günü dönüyorlar. Bu süreç burasının işleyişiyle ilgili daha çok şey 
öğrenmeme vesile oldu. Yorucuydu belki ama mutlu hissediyoruz, her birimize bi'çok şey 
katıldı çünkü.  Birbirimizi dinlendirerek ve dinleyerek geçiriyoruz günlerimizi. 

 

Tiyatro dışında fırsat buldukça dışarı çıkıyorum. Kahvemi, müziğimi alıp yürümek, farklı yerler 
görmek çok hoşuma gidiyor burada. Madrid'e bahar gelsin mi gelmesin mi kararsız şu sıralar 
:) Yağmur var ve hava tertemiz.  Dil derslerim bu ay için haftada iki gün ve güzel geçiyor. 

Bunlar dışında ev arkadaşlarım ve ben bi' projeye başladık.  Her birimiz birer öykü ve 
öykülerimiz için birer biçim bulduk ve bunlar üzerinde çalıştık.  Ne yaptımsa öykümü 
anlatamadım :) Büyükelçiliği arayıp yardım talebinde bulundum, aslında elçiliğin yürüttüğü bi' 
alan değilmiş ama kişisel olarak çevirimi yapan biri oldu. Çok minnettar kaldım. 

Öyküm bi' gülümsemeyle doğabilecek olaylar üzerine bi' öykü. Formatım (biçim) da; 
Türkiye'de bu öyküyü sınıfında okuması için ilkokul öğretmenimden rica ettim. Sınıftaki 
çocuklar dinleyecek ve ister öyküyle ilgili, ister başka ülkedeki yaşıtına göndermek isteyeceği 
bi' not yazacaklar ya da resim çizecekler. Ben onları hikayenin olduğu kağıtlara ayrı ayrı 
yazacağım ve burada gideceğimiz sınıflardan da aynısını isteyeceğim. Bi' kutu hazırlıyorum, 
çocuklar içinden seçecekler. Çocuklarda kendileri için yazılmış hikaye ve not kalacak, aynı 
içerikli diğer kağıda da onlar resim çizecekler ya da not yazacaklar. Bi'kaç seyahat planım var. 
Gittiğim diğer ülkelerde de bunu uygulayacağım ve en son, LÖSEV ya da Çocuk Esirgeme 
Kurumu gibi kurumlara, hikaye, not ve resimlerin olduğu mutlu bi' kağıt ulaşacak. Amacım, 
çocukların karşılıksız olarak birbirleri için bi'şeyler yapıyor olmaları, bunu anlamaları ve 
akıllarına geldikçe hikaye ve notlar için gülümseyebilmeleri. Türkçe bile anlatmak zor  geliyor, 
buradakilere de konuşa konuşa, yaza çize anca anlatabildim ne yapmak istediğimi :) Ama 
formatımdan baya baya etkilendiler ve  sürekli dile getirdiler :) 

Her birimizin hikayelerimizle ilgili birer gösteri hazırlıyoruz ve ilerleyen tarihlerde bunları 
sunacağız. 

Bol keyifli vakitler diliyorum herkese..  


