DAĞLARIN ARASINDA
Aydın ERDOĞAN
Dağ dağa kavuşmaz ama insan insanı nerede olsa bulur herhalde, yani mutlaka
kavuşur. Sizce de öyle değil mi? Dağlar, yollar geçit verdi, uçtuk geçtik ve nihayet
sevgili Nihayet Hocamıza ve meleklerine kavuştuk.
Bahar yollara dökülmüştü bizden önce. Dicle ağır ve sessizce, vakur bir şekilde
akıyordu derin vadisinde. Biz de ses etmedik ve ağzımız açık bakakaldık sadece.
Nefesimizi tuttuk, heyecanımıza gem vurduk. Yemyeşil çayırların, tabloların içinden
geçtik. Ama her şeye değdi ve sanki bir cennete daha düştük. Başka cennet de var
mıydı demeyin, evet vardı, bilen bilir, yeri bizde saklı...
Biz bu dünya üzerinde sanki
cennette gibiyiz, melekler var
gittiğimiz yerlerde. Kimisi
yatılı kimisi değil, kimisi
küçük kimisi biraz daha
büyük, kimisi öğretmen
kılığında, kimisi de öğrenci.
Ortak yanları, hepsinin
koskocaman yüreklerinin
olması. Dilleri farklı, renkleri
farklı, cinsiyetleri farklı,
yaşları da farklı ama hepsiyle çok rahat anlaşmak mümkün, yürekleri apaçık ortada.
Ve bu yürekler sevgiyle, sevecenlikle, içtenlikle paylaşmak, sarıp sarmalamak için
atıyor. Karşılıksız bir sevgi ve samimiyet var hepsinin içinde. “Siz gittiniz, şimdiden
sizi özledik” diye neden seslenir biri size? Mahcup olduk bu güzellikler karşısında,
olmaya da devam ediyoruz.
Dağların arasındaki cennette güzel anlar yaşadık ve güzel anılar derledik, güzel
dostluklar edindik. Hepimizi sarıp sarmalayan bir sevgi yumağı içinde iki gün
geçirdik, göz açıp kapayıncaya dek bitti. Ancak paylaşılan anlar azalmadı, tam
tersine gittikçe çoğalıyor. Melekler ile haberleşiyoruz. Kendi el yazıları ile bize
cennetten haberler iletiyorlar. Biz de o cennetin özlemi ile, güzellikleri tekrar tekrar
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yaşıyoruz. Mutluluk bu değil de ne olabilir? Keşke resmini yapacak bir sanatçı çıksa
da, biz de hayranlıkla seyreylesek.
Sonrasında
dağdan
indik
kervan
yoluna ve
bu kez de
yol
kenarlarına
serpilmiş
çiçekler
karşıladı
bizi. Hava
mı sıcak,
yoksa sevgi mi ısıttı bizi bilemedik. Nereye dönsek rengarenk, farklı boylarda, farklı
renklerde güzel çiçekler. Bir köy okuluna doluşmuşlar, bayram yeri gibiydi ortalık.
Müzik sınıfında şarkı söylerken okul bahçesinde biriken küçük çiçekler yalvardı, biz
de şarkı söylemek istiyoruz, bizi de alsana sınıfa diye... Almamak mümkün mü?
Büyükler azıcık mırın kırın etti ama olsundu, kimse kalmasındı dışarıda, açıldı
kapılar... Geldiler hepsi birden, sınıfta oturacak yer kalmadı, kimisi ayakta, kimisi
pencere kenarında, dizildik boydan boya ve yeni bir türkü söyledik hep birlikte:
“arpa ektim biçemedim, bir düş gördüm seçemedim...” Önce sınıfta sonra bahçede.
Buyrun bir tablo daha, hepsi mutluluğun farklı resimleri. Farklı tonlar, farklı renkler,
farklı sesler, farklı anlar...
Kervan yolu bizi başka
şehirlere, köylere
ulaştırdı.
Her yerde yeni melekler
ve çiçekler bizi
karşıladı.
Bu coşku ve bu sevgi
seli bizi de sarhoş etti.
Birlikte geçirdiğimiz
kısacık vakitler uçtu
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geçti ve
biz yeni cennetlere ulaşabilmek için döndük yola çıktığımız yerlere.
Biliyoruz ki gittiğimiz her yerde melekler bizi unutmuyor,
ama biz de onları unutamıyoruz.
Yarın bir gün karşılaşacağız onlarla.
Belki tanımakta zorluk çekeceğiz, büyümüş olacaklar,
belki bir öğretmen kılığına bürünmüş olacaklar,
belki de bir doktor veya mühendis.
Ama dikkatli bakınca sahip oldukları kanatları görebileceğiz.
Bir de o yüreklerinin sesi ele verecek kendilerini.
Sevgiyle atan yürekleri.
Bu bağ bizleri tekrar buluşturacak biliyoruz.
Belki yarın belki daha sonra, ama bir gün mutlaka...
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Nasıl Yardım Edebilirsiniz?
1. İLKYAR web sitesinden kredi kartınızla bağış yapabilirsiniz
www.ilkyar.org.tr/nasilyardimederim/kredikarti
bağlantısıyla İş
Bankası üzerinden güvenle bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
2. 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/İLKYAR/c164385
3. E-postalarınızda www.İLKYAR.org.tr bağlantı vererek, izlenimlerimizi arkadaşlarınızla
paylaşarak İLKYAR’ın tanınırlığını arttırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın e-posta
adreslerini bizlere (İLKYAR.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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