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dana Tepebağ Rotary kulübü olarak bizler, her yıl
uzun- kısa dönem gençlik değişim, mesleki
değişim ekibi, dostluk değişim ekibi gibi
uluslararası rotary programlarının kıyısında,
köşesinde yada ortasında yer almaya çalışırız. Bu
dahiliyet bizlere tüm dünyada Hindistan’da,
İsviçre’de, Almanya’da, Romanya’da, Amerika’da,
Avustralya’da, Brezilya’da, Meksika’da ve daha
burada sayamayacağım birçok ülkeden dostlar
edinmemizi sağladı. Bu programlara dahil olan tüm
kulüplerimiz eminim aynı şeyleri söyleyecektir.

Hangi yıldı çok hatırlamamak ile birlikte
Daniel’in GDB Faruk Ersoy ve Ayfer’in evine
gidişini dün gibi hatırlarım, kulübün devam eden

projelerindeki yoğunluk nedeni ile 3 ay süresince
Daniel onlarda kalmalıydı. Onlarda kalmalıydı
diyorum çünkü aile ile Daniel arasında ortak bir
lisan yoktu. Ayfer'in ama nasıl yapacağız
çocuklarda burada yok demesi halen kulaklarımda.
Onların o sırada fark etmedikleri şey yüreklerindeki
sımsıcak sevgiydi aslında. İşte her şey orada
başladı, Daniel evinden onca kilometre uzakta aile
sıcaklığına hasret, tamda program sürecindeki
kırılma noktasında Ersoylara taşındı. Ortak bir
lisan konuşmasalar da her şey gönülde değil mi?
Başta uzun gibi görünen 3 aylık süre su gibi aktı
geçti. Daniel memleketine döndü ancak belki de
süreç aslında bu noktada başladı.

GDB Faruk Ersoy'u 20 Mart 2016 tarihinde
kaybettik. Bu süreçte arayanların başında kim
vardı bilin; sevgili uzun dönem öğrencimiz
Meksikalı Daniel. Dünyanın diğer ucunda aldığı
haber ile yıkılmış, üzüntüsünü dile getiriyordu.
Süreç bununla da bitebilirdi. Sonuç ta Daniel
Ersoylar da 3 ay kalmış, sonrasında ülkesine
dönmüş iletişimi koparmamış olsalar da yani
sonuçta gözden uzak olan gönülden de uzak olur
lafı boş söylenmemiş.

Sanırım 10 gün kadar önceydi dönem
başkanımdan aldığım bir telefon işte bu fotoğrafın
hikayesini ortaya çıkardı. Meksikalı uzun dönem
öğrencimiz Daniel’in bir oğlu olmuş ve ismini
Faruk, koymuştu. Düşünsenize hayatınızın 3
ayında yer alan bir kişinin ismini dünyada sizin için
en önemli varlığa veriyorsunuz.

Rotary de edindiğimiz dostlar ve anılarımız çok
ancak, Gilberto R, Bribiesca yani Daniel’in
İnstagram sayfasında Ayfer Ersoy’un gördüğü bu
fotoğraf, bizleri şu ana kadar en çok etkileyen
hikâyelerden biri oldu.

Ne demiş Nazım Hikmet
Biz haber etmeden haberimizi alırsın
Yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin
Gözümüzün dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin
Namuslu bir kitap gibi güler, alnımızın terini

silersin
O gider bu gider şu gider
Dostluk sen yanı başımızda kalırsın….
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