KATIKSIZ SEVGİ...
Tuğba Ergen, Ankara Üniversitesi Bilgisayar Müh.
Pencerede bizi bekleyen bir sürü çocuk iniyoruz hepsi el sallıyor.
Sonra içeri giriyor, etütlerinin bitmesini bekliyoruz.
Etüt bitince aşağıya yanımıza geliyorlar.
Gülücüklerle “hoşgeldiniz abla” diyorlar.
Sohbet etmeye başlıyoruz.
“Ne olmak istersin?” diye soruyorum.
Doktor, öğretmen, polis, avukat, cerrah, mühendis, bilim insanı...
Hayalleri o kadar temiz ve güzel ki bahsederken gözlerinin içleri gülüyor.
Ve sevgiye o kadar açlar ki
ufacık bir göz teması kurduğumda
ya da gülümsediğimde
karşımda o kocaman gülümseme
ve bana o kadar güzel baktılar ki
galiba hayatımda kendimi hiç o kadar değerli hissetmemiştim.
O kadar saf ve gerçek bir sevgi ki onların sevgisi
sanki elimle tutuyormuşum gibi hissediyordum.
Hiçbir karşılık beklemeden
bir tebessümle bütün sevgilerini veriyorlar.
Ve onlarla ne kadar ilgilenirsem ilgileneyim
hep biraz eksik ilgilenmişim gibi hissediyordum
o yoğun sevgileri karşısında.
Bir gün önce birilerini tanımışlar ve
sadece birkaç saat
görmüşler
ama hemen
bağlanmışlar ve
alışmışlar.
Gideceğiz dediğimizde
hemen
sarılıp gitmeyin biz sizi
çok sevdik diyorlar.
Bu kadar açık ve dolaysız yoldan sevdiklerini ifade ediyorlar.
İşte bunları gördükten sonra
bu sevgiyi ve
bu çocukların o güzel kalplerini
ifade edebilecek kelime bulmak bile çok zor.
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Bir ara biri kolumdan tutup
“abla benim yanıma oturacaksın değil mi?” diye soruyor.
Belki çok basit bir şey yanlarına oturmak ama o kadar önemsiyorlar ki.
Onlarla beraber sohbet ederek yemek yemenin zevki benim için de çok ayrı oluyor.
Kendim de bir
Resim 2.
yibolu olduğum
için onları çok
daha iyi
anlayabiliyorum.
Küçük bir yaşta
evden ayrı kalıyor
olmanın zorluğu
ve ağırlığı kolay taşınabilecek bir sorumluluk değil.
Evlerinden erken ayrılmaları büyütüyor onları
daha güçlü, daha hırslı, daha umutlu oluyorlar.
Akıllarının bir köşesinde kocaman hayalleri
-ki bu hayallerde genelde anne ve babalarına
istedikleri hayatları yaşatmak için çok çalışıp çok başarılı olmak olur(bu benim de hayalimdi) ve kalplerindeki o büyük sevgi
ailesinden uzakta olmanın o boşluğunu bir nebze olsun dolduruyor.
Yanlarında geçirdiğimiz o iki günde
bir an olsun gözlerini üzerlerimizden ayırmamalarının,
gideceğimiz sabah çok erkenden kalkmalarının
ve son gece sarılıp gitmeseniz olmaz mı demelerinin
değerini ölçebilecek bir kelime bulamadım.
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Nasıl Yardım Edebilirsiniz?
1. İlkyar’larımızın geleceğine güzellikler katmak, onlara bir kitap
hediye etmek, belki anısını yaşatmak istediğiniz bir
büyüğünüz, bir yakınınız için kitaplık kurulmasını
desteklemek, belki de daha fazlası için aşağıda bilgileri
sunulan hesaplar aracılığıyla bağış yapabilirsiniz.
Hesap Sahibi
: İLKYAR
Türk Lirası Hesabı (IBAN)
: TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Avro (Euro) Hesabı (IBAN) : TR92 0006 4000 0024 2293 5074 26
Dolar Hesabı (IBAN)
: TR91 0006 4000 0024 2293 5762 17
Türk Lirası Hesabı (IBAN) (*) : TR46 0006 2000 3030 0006 2994 01
(*) ilk 3 hesap İş Bankası ODTÜ şubesinde, son hesap Garanti Bankası Boğaziçi
Üniversitesi şubesinde açılmıştır.
Önemli Not: Bağışınızın açıklama kısmına “Adınızı, Soyadınızı, E-posta ve/veya
Cep telefonu numaranızı” yazmanızı önemle rica eder, desteğiniz için teşekkür ederiz.
ABD’den bağışlarımızı TPF aracılığı ile topluyoruz. ... Vergi iadesi formu e-posta
ile adresinize yollanıyor. Bir defalık veya düzenli bağış için bağlantı adresi:
- https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/34912-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-ilkyar-projects
2. E-postalarınızda www.ilkyar.org.tr bağlantı vererek, izlenimlerimizi arkadaşlarınızla
paylaşarak İlkyar’ın tanınırlığını arttırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın e-posta
adreslerini bizlere (ilkyar.yonetim@gmail.com) göndererek üyelik sistemimize dâhil
olmalarını ve bu izlenimleri almalarını da sağlayabilirsiniz.
Önemli Not: İlkyar izlenimlerindeki ve resmi sitesindeki resimlerin izinsiz
kullanılmadığını hatırlatır, göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.
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