
                                              SEVGİ OPERASYONU 

                Nisan ayının 12’si, günlerden  Cumartesi. Yine güneşli bir gün, belediye binasının 

karşısındaki oyun parkında bütün çocuklar oyun oynuyor. Oyun parkının yanındaki evde, 

huysuz mu huysuz, sanki hayatında hiç gülmemiş gibi görünen, Ahmet Amca yine 

balkonunda oyun parkında oynayan çocukları nefret dolu gözlerle izliyor. Bir torunu var, 

bizim sınıfımızda, adı Beste. Beste, Ahmet amcanın aksine; çok iyimser, yardımsever ve güler 

yüzlü bir kız. Bütün sınıf onu çok seviyor. Sonraki gün, Beste bize yarın dedesinin doğum 

günü olduğunu söyledi ve, “Bana yardım edebilir misiniz?” diye ricada bulundu. Biz de hep 

bir ağızdan, “Tabii ki!” dedik. 1 saat sonra hepimiz oyun parkında buluştuk ve ne 

yapacağımızı düşündük. Esra, “Bence ona sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyebiliriz?” 

deyince bu fikri herkes beğendi. Ama Beste’nin her hâlinden tedirgin olduğu görünüyordu. 

“Sen iyi misin Beste?” diye sordum. “Evet iyiyim teşekkürler ama şey, dedem, biliyorsunuz 

çok nefret dolu biri. Yani onu partiye getirmemiz biraz zor, hem dedem hiç evinden 

çıkmıyor.”  Emre atıldı ve: 

—O zaman onu sevgiye yöneltmeliyiz. Bunu bir operasyon olarak düşünün. Evet, bir 

operasyon, “Sevgi Operasyonu!” 

Emre’nin fikrine herkes katıldı, artık bir görevimiz vardı, özel bir görev. Beste’nin yüzü 

gülmüştü, hafif bir şekilde: 

—Teşekkürler arkadaşlar, siz olmasaydınız ben bunların hiçbirini tek başıma yapamazdım. 

              Beste ile beraber Ahmet amcanın evine gittik. Eve vardığımızda biz dışarıda, kapının 

önünde bekledik. Beste, içeri girdi ve kapıyı çaldı, “Ding Dang!” Ahmet amca kapıyı açtı ve 

Beste’yi içeri aldı, “Başka kimse var mı?” diyen gözlerle etrafa baktı, kimseyi göremeyince 

kapıyı kapattı. Onları göremiyorduk. Sonra Beste hızlıca kapıyı açtı, “İçeri gelin, çabuk!” 

dedi. Hepimiz içeri geçtik, Beste bize odasını gösterdi ve burada kalmamızı söyledi. Hemen 

içeri geçtik. Sınıfımızın meraklılarından biri olan Murat, hemen anahtar deliğine koştu ve 

gözetlemeye başladı. Sonra Yaren: 

—Ne görüyorsun Murat?   

Murat: 

—Sadece televizyon izliyorlar.   

Murat sessizce geri çekildi. Beste’nin bir an önce gelmesini istiyordum. Epey bir zaman geçti 

ve nihayet Beste mutlu bir şekilde odaya girdi. Hepimiz meraklandık. Ağzından çıkacak 

kelimeleri dinlemeyi bekliyorduk. 

—Arkadaşlar her şey plana göre gitti dedemi ikna edebildim. Yarın saat 14.30’da evin 

karşısındaki parka gelecek. 



Hepimiz bu habere çok sevinmiş bazı şeylerin iyiye gittiğini görünce mutlu olmuştuk ama 

bence Beste kadar mutlu değildik. Birkaç dakika sonra Ahmet Amca mutfağa gitti, biz de 

hemen odadan çıkıp kendimizi dışarı attık. Beste, Ahmet Amca’ya dışarı çıkmak istediğini 

söyleyip yanımıza geldi. Hepimiz bir plan yapıp gruplara ayrıldık, herkes parti için malzeme 

alacaktı. Dağıldık. Murat, Ece ve ben beraber pastaneye gidip oradan güzel bir pasta 

alacaktık. Ahmet Amca meyveli pasta seviyormuş, biz de öyle alacağız. 2 saat sonra hepimiz 

parkta buluştuk. Beste aldıklarımıza baktı, çok mutluydu, “Hepinize çok teşekkür ederim 

arkadaşlar, iyi ki varsınız.” deyince hissettiğimiz mutluluğu anlatamam. Sonra vedalaşıp 

dağıldık. Malzemeleri ben götürdüm. Çünkü eğer Beste evine götürseydi Ahmet Amca görüp 

gelmekten vazgeçebilirdi. O yüzden ben evime götürüyorum. 

                 Günaydın! Sonunda beklediğimiz gün geldi. Bugün Ahmet amcanın doğum günü! 

Hemen yataktan kalktım, kahvaltımı yaptım ve arkadaşlarımla buluşmaya parka gittim. 

 Emir meraklı gözlerle “Nisa malzemeleri getirdin mi?” diye sordu. “Evet, getirdim.” 

Ahmetçiğim deyince rahatlamış gözlerle bana baktı. O sırada aramızda Beste’nin olmadığını 

görünce Sena merakla sordu: “Beste nerede o olmazsa bence başaramayız?” Tam o an 

Beste’yi, birkaç kişi ile kocaman bir masayı parka getirmeye çalışırken gördük. Heyecanlı 

gözlerle bize bakan Beste, “Üzgünüm arkadaşlar, geç kaldım.” dedi ve hepimiz ağzı açık bir 

şekilde Beste’yi izledik. Beste, masayı bankların yanına, güzel bir yere bıraktı ve ona yardım 

edenlere, “Teşekkürler sevgili mahalle sakinleri. Görüşürüz!” dedi, ardından bize dönüp, 

“Haydi başlayalım, süslemeler nerede?” diye sordu. Beste’nin bu hâline epeyce şaşırmış ve 

nereden başlayacağını bilmez tavrı açıkçası bize sevimli gelmişti. İşin ciddiyetine varıp 

kendimize geldik ve malzemeleri çıkarıp masayı güzelce süsledik. Saat daha 12.45’ti. Eve 

gidip kıyafetlerimizi giymemiz gerekiyordu ama masayı burada tek başına bırakamazdık. 

Birden parkta çalışan Mehmet ağabeyi gördük ve yanına koştuk: 

—Hayrola çocuklar, bir şey mi oldu? 

Ahmet ağabeyin bu hoş ses tonundan bize yardımcı olacağı sinyalini alan Beste: 

—Mehmet ağabey, biz bir doğum günü partisi düzenliyoruz. Her yeri hazırladık, süsledik. 

Ama şimdi eve gidip başka kıyafetler giymemiz gerek. Sana zahmet şu masayı korur musun?  

—Tabii bakarım, siz gidin güzelce giyinin. Merak etmeyin ben buradayım. 

Hep bir ağızdan: 

—Teşekkürler Mehmet ağabey! 

Hepimiz evlerimize gittik, giyindik ve geldik. Hepimizin kıyafeti birbirinden güzeldi. 

Buluştuğumuzda saat 13.20’ydi. Açıkçası biraz da olsa sıkılmıştık, biz de parkta oynamaya 

başladık. Sonra Beste aceleyle: 

—Arkadaşlar, saat 14: 25 olmuş bile! 



Zamanın nasıl geçtiğini fark etmemiştik. Hemen pastayı çıkardık ve mumları yaktık. Saat 

14.30’da Ahmet Amca geldi. Yüksek bir ses tonuyla, “MUTLU YILLAR AHMET 

AMCAA!” diye bağırınca Ahmet Amca çok şaşırmış, bize: 

—Beste, bu ne, nasıl? 

—Dede, biliyorum doğum günlerini sevmezsin, babaannem vefat ettiğinden beri hiç 

gülmedin. Ama ben çok üzülüyorum seni öyle gördükçe. Senin de biraz da olsa mutlu olmanı 

istedim. 

Beste,  Ahmet amcaya koşarak sarıldı. Sonra hepimizin şaşırdığı bir şey oldu. Ahmet Amca 

gülümsedi ve Beste’ye sarıldı. Ardından biraz sevinmiş biraz da içindeki burukluğu atamamış 

Ahmet Amca: 

—Çocuklar, benim hiç mutlu olmamamın 2 sebebi vardı; birincisi eşimin vefat etmesi, 

ikincisi ise doğum günleriydi.  

Şaşırmış ve biraz da anlamayan gözlerle Ahmet Amca’ya baktık. Emir dayanamadı sordu: 

—Nasıl yani? 

—Yani, benim hayatım boyunca hiç doğum günüm kutlanmamıştı, bir tek eşimle yani 

Beste’nin babaannesi ile evlendikten sonra ilk doğum günümü kutlamıştım. Ve şu anda da 

babaannen yanımdaymış gibi hissettim. Bu hissi yaşayacağımı bilseydim doğum günümün 

kutlanmasına müsaade ederdim.  

Ahmet Amca çok duygulanmış ve gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı: 

—Çocuklar, siz iyi ki varsınız, çok teşekkür ederim. 

Çok mutlu olmuştuk. Ahmet Amca gibi davranan birinin çocukları hiç sevmediğini 

düşünmekte hata etmişiz. Hepimize tek tek sarıldı, bize birbirinden güzel hikâyeler anlattı 

hatta bizimle parkta oyun bile oynadı. 

              Gün bitti, hepimiz vedalaşıp evlerimize döndük. Yani anladık ki içinde sevgi kırıntısı 

olmayan tek bir insan bile yok. Önemli olan sevgi operasyonlarını devam ettirmek ve 

insanları doğru tanımak onlara yardımcı olmak.  
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