K E Ş K E
İbrahim YALÇIN

Herkesin tek tek koşulsuz kendine güvendiği, lakin kendinden başka kimseye
güvenmediği bir mekan haline getirdik dünyamızı...
Çocuklar da olmasa yaşanılası yer değil şu dünya.
Çocuk olmak...

Çocuk olmak her şey demektir aslında.
Güzellik mutluluk huzur...
Çocuk olmak yaşam demektir aslında.
Oyunla her şeyi unutuveriyorlar.
Oyunla o ülkeden bu ülkeye gönüllerince gezip eğleniyorlar.
Çocuk olmak mutlu olmaktır aslında.
Mutluluk ne kadar güzel ve büyüleyici bir sözcük ama değil mi?
Şimdiki çocuklar teknoloji bağımlısı olmuşlar, ellerinde telefonlar, tabletler..
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Çocukları gördükçe ben neden büyüdüm ki sorusunu irdelediğim zamanlardayım..
Ne oluyor, ne bitiyor hiç bilmiyorum...
Keşke çocuk kalabilseydik farklı olurdu her şey belki de..
Keşke çocuk kalabilseydik.
Aklımız ermeseydi etrafta olup bitenlere.
Sadece yakar topta vurulduğumuz için acısaydı canımız
ya da körebe de sobelendiğimizde üzüldüğümüzle kalsaydık.
Keşke çocuk kalabilseydik,
küstüklerimiz hep oyunda mızıkcılık yapanlarla kalsaydı
ve de bir daha ki oyun zamanına kadar
kısa süren anlık kırgınlıklardan olsaydı küskünlüklerimiz.

Keşke çocuk kalabilseydik
sevdiklerimizin bir öpücükle,
içten gülüşümüzle,
“uslu bir çocuk olacağım, söz veriyorum” deyişimizle
bütün kederlerini alıp götürdüğümüze inancımızla
onları mutlu edebilmeye devam edebilseydik.
Keşke çocuk kalabilseydik,
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en kocaman süper kahramanımız
bizim için hep annemiz babamız kalabilseydi,
onları tek üzen şeyler sebze yemeyip bol abur cubur yememiz,
dışarıda koşup terlememiz,
terli terli soğuk su içmemiz
ya da düşüp bir yerlerimizi sakatlamamızla kalsaydı keşke.
Keşke çocuk kalabilseydik,
en büyük mücadelemiz
babalarımıza upuzun sarı saçlı güzel kıyafetli Barbie bebekleri,
o güzel hıphızlı giden havalı oyuncak spor arabaları
ya da komşu çocuğunda gördüğümüz
harika parıl parıl kırmızı ayakkabıları
aldırmaya çalışırken ki çabalarımızla kalabilseydi.
Keşke çocuk kalabilseydik,
yarının bize ne oyunlar oynayacağını değil de
mahallenin çocuklarıyla yarın ne oyun oynasak

diye düşünüp
durabilseydik...
Bizler için çocukluğumuza geri dönmek zor.
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Bırakalım da çocuklarımız çocukluğunu çocuk gibi yaşasınlar.
Keşke tek derdimiz oyun oynamak ,
yemek yemek , çizgi film izlemek ve uyumak olsa.
Şimdi ki gibi kalp ağrısı yaşamasak.
Bir terkedişe kurban gitmesek.
Tek gözyaşımız istediğimiz oyuncağı alamayışımız olsa.
Keşke hep çocuk kalsakta
gülüşlerimiz sahte olmasa.
Keşke hep çocuk kalsakta
herşey içtenlikle olsa.
Sevgiler içten olsa ,
yalanlar olmasa hayatımızda.
Tüm gerçeklerimizle sarılsak hayata.
Keşke hep çocuk kalsak da
yaşamak daha değerli olsa.
Keşke...
İbrahim Yalçın
Mersin Üniversitesi Gazetecilik 2
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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
Soyadınızı,
E-posta
yazmanızı önemle rica eder,

açıklama
kısmına
“Adınızı,
ve/veya Cep telefonu numaranızı”
desteğiniz için teşekkür ederiz.

ABD’den bağışlarımızı
topluyoruz. ... Vergi iadesi
e-posta ile adresinize
yollanıyor. Bir defalık
düzenli bağış için bağlantı
yeni adres-

TPF aracılığı ile
formu
veya
adresi: -

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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