SEVGİNİN ŞARKISINI ANLATAN KİTAP
Özlem Aydoğdu
ANNEME MEKTUP

Okumayı yazmayı bilmediğim zamanlarda,
Okuduğum en güzel kitap sensin ana.
Kalbindeki sevgi kitabını okudukça,
Kendimi mutlu sanıyorum ana.

Bana senin kadar yakın olmayan hiçbir kitabı.
Güzel saymayacağım, saramayacağım yaramı.
Küçük bir çocuk olsam bile,
Hep okuyacağım senin bana yakın olduğun kitabı.

Üç kalbimin olduğuna inanıyorum...
Birisi senin varlığın hissettiren kalbim.
İkincisi kuş tüyü kadar hafif şefkat kaynağı güzel kalbin.
Üçüncüsü de kitapların kalbidir anneciğim.

Küçücük bir çocukken ne güzel masallar anlatırdın bana.
Yazılı değildi anlattıkların kitaplarda.
Çünkü bir şeyler katardın anlattıklarına.
Bunun için en güzel kitap sensin ana.
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Okumak istiyorum anneciğim.
Sevginin şarkısını anlatan kitapları okumak...
Bunu nasıl duyuracağım insanlara?
Okumak istiyorum ana okumak.

Çocuk kalbinin kıyısında akan masal ırmağını,
Çocukluk çağını anne kucağını,
Şiirlerle süslemek istiyorum.
Okuduğum şiirleri anlamak istiyorum.

Çocukluğunu yaşayan bir çocuk için,
Adını kalbimde gizlerim.
Çocuk kalbimin penceresinden bakarak.
Sana dair şiirler yazabilirim.

Hem doğa da bin bir çeşit bitkisiyle,
Kuşuyla, çiçeğiyle,
Toprağı ve gökyüzüyle,
Bir kitap değil mi ana ?

Ben de büyüyünce bir kitap yazacağım.
Adını “Sevgi Kitabı” koyacağım.
Bu kitabı sana armağan edeceğim.
Ve baharda açan ilk çiçeklerden bir demetle,
SANA GELECEĞİM.

Öznur AYDOĞDU
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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.
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