Mantıktan, Duyguya

Farkındayım, epey geç bir izlenim yazısı olacak fakat geçtiğimiz süre boyunca
inanılmaz yoğundum. Ülkenin bir ucuna varmadan hemen evvel, Hüseyin Hoca
“Şimdi, biz çocukların hayatlarında yaşayacakları en güzel günlerini yaşatmaya
gidiyoruz. Biliyorum, ilk günden sonra sizler bu heyecanı tadacaksınız ama her
çocuğa benzer heyecanı yaşatmamız gerekiyor. Sizin için onlar ilk olmayacaklar fakat
onlar için siz ilk olacaksınız. “ manasında bir uyarıda bulunmuştu. İlk yola çıkarken
kafamda bir sürü soru işareti vardı. Malumunuz okulum başlamıştı, çok yoğun bir
dönem olacaktı. Sonrasında hiç tanımadığım bir otobüs insanla beraber olacaktım.
Ayrıca ülkenin öte bir ucuna gidecektim. Her an bir cayma düşüncem vardı.
Öncelikle, herkese çok teşekkür ederim, korktuğum yalnızlığı hiç yaşamadım. Evet,
belki benim hayatımda yaşadığım en güzel günüm değildi ama kesinlikle her
günümüz ayrı ayrı yaşadığım en güzel günlerimdendi. Tekrardan herkese çok
defalarca teşekkür ederim. Her sunumda, her Çoban Hüseyin’de her Yusuf Ziya
Hoca’da her Ayşen Hoca’da her defasında gözlerim doldu. Hepsinde sadece
çocukların değil, kendi motivasyonum da tazelendi.

Okulum başlamış olduğu için iki hafta boyunca projeye devam edemedim
fakat dönüş zamanı geldiğinde dönmeyi de hiç istemedim. Okula döndüğümde
biraz şok edici bir biçimde dersler çok ilerlemiş hatta proje teslimi gelen derslerim
olmuştu. Kendimi izah edip, il dışındaydım dediğim bazı hocalarım “ Çok sempatik
bir gerekçe fakat risk almışsın aldığın riskin sonuçlarına katlanmak zorundasın “
dediler. Bense aldığım riski o gün olsa tekrar alacak konumdaydım. Hiç pişman
değildim, bugün hala zaman konusunda sıkıntılar yaşıyorum fakat asla pişman
değilim.
Henüz Ardahan’dayken Hüseyin Hoca’yı sıkıştırmaya başladım, İstanbul’a
döndüğümde neler yapabilirim diye. Geldim geleli de ne kadar güzel bir hafta
yaşadığımı herkese anlatıyorum. Çocukların neşesini, hep beraber “Söz!!!” diye
bağırmalarını, gözleri dolu dolu olanları, bıcırık olanları, “Mirza Abi” diye peşimde
koşanları. Bir sonra ki projeye gelirken yalnız olmayacağım bu şekilde.

Anlatacak o kadar coşku dolu hikayem var ki, o kadar keyifli anılarım var ki.
Giderken bir hayalimin peşinde yola çıkmıştım. Mantık dolu bir hayalimin
peşindeydim. Dönerken ise çok duygusal bir biçimde döndüm. Yola çıkmadan evvel
mektuplarla alakalı konuşurken mektupların çok ilgimi çekmeyeceklerini
düşündüğümü söylemiştim. Dönerken ise çocuklara “bak sakın ha mektup yazmayı
unutmayın” derken buldum kendimi.

İnşallah çok çalışırlar, çok okurlar, abi ve ablalarını, öğretmenleri geçerler.
İnşallah çok başarılı olurlar. İnşallah o başarı haberlerini bizlere iletirler ve ben aynı
Çoban Hüseyin hikayesinde olduğu gibi aynı Yusuf Hoca hikayesinde olduğunda
aynı Ayşen Hocanın babasının hastalanmasında olduğu gibi sevinçle gözlerim dolu
dolu çocukların hikayelerini dinlerim.
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