UZUN

YOLLAR

Evden, okuldan, her şeyden uzak
hiç bilmediğim yerlerde 15 gün geçirdim.
Nasıl da büyümüştü gözümde yollar en başında.
Şimdi düşünüyorum da iyi ki gitmişim,
gitmeseymişim eksik olurmuşum ve bunu da bilmezmişim.
Bir sürü “iyi ki”ler biriktirdim.
Gülümsediğim her çocuk gülümseyip içimi ısıttı.

15 gün boyunca matematik etkinliği yaptım, çobanlıktan başka hayatlarının da
olabileceğini, bu kadar abi ablanın sadece onlara inandığı için yollarda olduğunu
söyledim onlara. Çok çalışacaklarına dair sözler aldım. O kadar günde yüzlerce
çocukla tanıştım. Eller kınalı, dişler eksik, kirpikler upuzun. Meğerse proje boyunca
her gün izlediğim Söz ve Nazlı Yürekler filmlerindeki çocuklar gerçekmiş, hala bir
yerlerdeymiş. Çocukların birbirinden farklılıkları olsa da o masum, meraklı bakışları
hep aynıymış.

Caner’in dünyalarına gelmiş bir uzaylıymışım gibi bakışlarını nasıl unutabilirim?
Onlar için önemli olan giyim kuşamımız, görünüşümüz değil de sadece
gülümseyişlerimizdi. Büyük şehirlerde kaybetmek üzere olduğumuz samimiyet,
gerçeklik var o çocukların gözlerinde. İlk başta çekingen duranları harekete geçirmek
için omuzlarına attığımız kolumuz yetiyordu aslında, bir dokunuş bir gülümseme
“Abla n’olur gitme biz seni dolapta saklarız” demelerine sebep olabiliyordu. Ya da
biz henüz konu açmadan kendilerine yakın hissetmek için bir yakınlarına
benzetiyorlardı bizleri.

Güzel çocuklar gördük ama güzel olmayan şartlar da gördük, güzel olmayan şeyler
de duyduk. Biz sormadık onlar anlattılar, kendileri soktular o yüklerin altına bizi.
“Abla sen çok şanslısın üniversitede okuyabiliyorsun ben kazansam bile beni babam
yollamaz ki” diyen çocukla belki de tek farkımız başta farklı yerlerde doğmuş
olmamız. Ya da biz 15 günlük projeye giderken bile bir sürü eşya götürüyorken belki
de sahip olduğu tüm eşyasını küçücük çantaya hatta poşete sığdırıp yatılı okula
gelen çocukla aramızdaki fark da bundan kaynaklı.
Oradaki çocuklar çok güçlü, onlar bizden bir sürü şeyler öğrendiler ama bizler de
daha da fazlasını öğrendik onlardan.

Şimdiden çocukları çok özledim.
İlkyar’ın yıllardır neden yolarda olduğunu, enerjisinin nasıl tükenmediğini şimdi çok
daha iyi anlıyorum.
Şartların da çocuklar gibi çok güzel olduğu uzun yollarımız olması dileğiyle…
Ferhan ERTÜRK
ODTÜ Matematik Öğretmenliği
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