BİR ÇOCUĞUN KALBİNE DOKUNMAK
Ceylan Işık, Hacettepe Türkçe Öğretmenliği
Biliyor musunuz, ben bir çocuğun kalbine dokundum?
Hatta bir değil birçok çocuğun kalbine dokundum. Onların sadece ellerine, yüzlerine
veya omuzlarına değil, onların kalplerine dokundum.

Birkaç gündür derslerim, kurslarım, ödevlerim vs. için çok bunalmıştım.
Sonra bir telefon: “Mektuplarım geldi. Hem de rekor kırdın...”
O anki mutluluğumu nasıl anlatacağımı bilmiyorum aslında.
Düşünsenize benim ilk mektuplarım gelmiş hem de tam on tane.
On çocuk oturmuş uzaklardan Ceylan ablalarına sesleniyor.
On çocuk oturmuş ve elleriyle benim için emek veriyorlar.
Eşsiz bir mutluluktu o an yaşadığım.
Beni bugün bu kadar başka ne mutlu ederdi gerçekten bilmiyorum.

Daha mektuplarımı almadan o enerjiyi
bütün bedenimde hissettim.
Bir anda deli gibi mutlu olmuştum.
Bütün derdim tasam gitmişti.
Sonra mektuplarımı almaya gittim ama
nasıl gittiğimi hatırlamıyorum bile.
Şu an belki ne kadar da abartıyor
diyenleriniz var ama bu anlatmaya
çalıştıklarım hissettiklerimi dile getirmeye yetmiyor.

Mektuplarımı aldım ve çimenlerin üzerine oturdum.
Yarın iki sınavım var, ama ben defalarca aynı mektupları okuyup durdum.
Tüm gün yüzümde bir gülümseme ile dolaştım.
Hatta daha sonra yanımda mutluluğumu paylaşacak kimse olmadığı için bankta hiç
tanımadığım birine anlattım.

Şimdi neler yazdıklarından bahsetmek istiyorum biraz. Ama hepsini iletemeyeceğim
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çünkü sadece Ceylan ablalarına yazdıkları şeyler var.
Neler söylememişler ki
yüreğimin umutları...
Aysun demiş ki:
‘’Siz gittikten sonra düşündüm
taşındım ve gerçekten okumam
gerektiğini anladım. Ben
denemede hep ikinci olurdum.
İnanabiliyor musun birinci
oldum. Çok mutluyum.’’
Bu o kadar özel bir itiraf ki.
Zaten biz İlkyar ailesi olarak
bunu istemiyor muyuz? Sevgili İlkyar ailesi, bu itiraf bizim gerçekten ne kadar
önemli bir şeyi başardığımızı gösteriyor. Biz bir çocuğu hatta inanıyorum ki bu itirafı
yapamamış birçok çocuğu kazandık. Biz onları artık okumasını hayal etmesini
sağladık. Bu muazzam mutluluğu hepimiz hissetmeliyiz.
Funda demiş ki: ’’Size söz veriyorum çok çalışacağım ve istediğim mesleği elime
alacağım.” Belki de bize verdiği bu söz, onun hayatını çizdiği bir yoldur şu an.
Aysel demiş ki: ”Siz
buraya geldiğinizde
bize çok moral
verdiniz, gerçekten
bize bazı çocuklardan
çok şanslı
olduğumuzu
anlattınız. Bize
okumanın ne kadar
kıymetli olduğunu
anlattınız.” Bu son
cümle... Asıl
amacımıza ulaşmışız.
Sadece bu cümleyi
duymak, çocukları buna inandırmak her şeye değer. ‘Siz tam bir cennetliksiniz’
demiş Aysel. Cennet dedikleri sizin o güzel yüzünüz; güzel, saf yüreğiniz olmalı.
Hepsi mektuplarında ortak olarak ‘çok mutlu olduk’ demişler. Keşke sizin gibi diğer
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bütün çocuklara değebilse elimiz.
Keşke bu dünyada tek bir tane mutsuz çocuk olmasa. Biz zaten bu keşkeleri
gerçekleştiriyoruz. Mutlu edebildiğimiz kadar çok çocuğu mutlu ediyoruz ve
edeceğiz de.
Biri: ”Sen çok iyi bir Türkçe öğretmeni olacaksın.” demiş, biri Türkçe sorusu
göndermiş çözeyim diye.
Biri demiş ki : “Sana kim abla diyorsa çok şanslılar.” demiş.
Biri almış belki de tek takısı olan bileziğini yollamış takayım diye.
Daha neler neler...

Bunlar bana yazılmış özel şeyler ama o kadar etkilendim ki sizlerle paylaşmak
istedim, çünkü ben eminim ki bana yazdıkları bu güzel sözleri size de yazdılar. Bu
sözler bana değil İlkyar ailesinin abla ve abilerine, İLKYAR bağışçılarına söylendi. Bu
bilezik bana değil o küçük bedenlerin kocaman yüreklerinden İlkyar ailesine
gönderilmiş bir hediyedir, çünkü bizler sizlerin temsilcileri olarak ulaşıyoruz bu
minik tertemiz yüreklere... Onların güzel duygularının boy atmasını sağlamamız
gerekiyor, belki de “Bilgi Toplumu” olmadan “Duygu Toplumu” olsak daha iyi
olmaz mı?
Kemal Sunal, Çöpçüler Kralı’nda sevdiği kadına diyor ya: “İki gözümün çiçeği” işte
bu çocuklar da bizim iki gözümüzün çiçekleri.
Götürdüğümüz
kitapları okumaya
başlamışlar bunu
çok kişi söylemiş
ve bu beni çok
mutlu etti. Belki de
bir eğitimci
olacağım için ilk
olarak
kitaplıklarına
baktım. İnanın
bana
götürdüğümüz
kitaplar, şu an
onlar için dünyadaki en güzel oyuncaklardan daha kıymetlidir. Projeden gelince kaç
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gün o kitaplıkları o kütüphaneleri düşündüğümü bilmiyorum. Ve bu sadece bizim
gördüğümüz üç okul. Bu ülkede hala bir eğitim yuvasında okunmaya değecek, o
çocukların gelişimini sağlamaya yarayacak kitaplar olmaması bana çok ağır geldi
sanırım. Kimin bir çocuğu kitapsız bırakmaya hakkı var ki? Mektuplarımıza dönecek
olursak sizlere iletmemi istedikleri şeyler var kardeşlerimizin. Bütün mektuplarda
hepimize bol bol teşekkür etmişler, bizi yine beklerlermiş, yolları bize hep açıkmış,
hepimiz çok iyiymişiz. Oysa bilmiyorlar ki bu dünyada çocuklardan daha iyi kimse
yoktur.
Herkes çok eğlendirmiş, çok güzel şeyler öğretmişiz. Bu yüzden de büyüyünce bizim
gibi olacaklarmış. Yani biz bir okulda daha hep beraber çocukların yüreklerine
dokunduk. Dünyanın en gerçek mutluluğu bir çocuğu bu kadar mutlu etmekmiş.
Ve İlkyar ailesi, ben de hala bu çocuklardan biriyim ve siz beni de çok mutlu ettiniz.
Ben öğretmenliği gönülsüz olarak seçmiştim. Ama bugün bu mektuplar geldi ya
kendi kendime dedim ki benim çok iyi bir öğretmen olmam lazım, benim böyle
güzel, böyle özel olan bu çocuklara ve daha nicelerine dokunmam lazım.
Yapacağım işin bu kadar güzel olacağını bana
hatırlattığınız için teşekkür ederim.
Yüreğine dokunduğunuz çocuklardan biriyim.
Okuluma geldiğiniz ilk günden beri...

Ceylan Işık
Hacettepe Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği
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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: -yeni
adres- https://www.classy.org/campaign/ilkyar/c164385
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.

5

