SAHİ NEYDİ MUTLULUK
Meral ŞEVKET

Kısa sürede ilmek ilmek işlenen yorucu ama fazlasıyla keyifli bir yolculuktu proje
süreci. Herşeyden vazgeçip çocukları görebilmenin onlarla koşulsuzca
eğlenebilmenin umuduyla çıktık yola. Çünkü biliyorduk ki tüm çocuklar özeldi ve
her çocuğun yüzünde oluşan gülümsemeyle o gamzelerini görebilecektik.

Nasıl anlatılır ya da nasıl tarif edilir bilmiyorum ama
benden sonraki etkinliğe giren bir ablaya benim evde renkli kağıdım var bir tane
onla turna kuşu yapıcam Meral ablaya göndericem
çok mutlu olucak demesi,
bir başka sınıfın benden sonra
bana hatıra bırakmak adına tahtaya meral abla seni çok seviyoruz yazması
ve bu kelimeleri benden sonraki etkinliklere giren arkadaşlardan duyduğum anda ki
o an hislerimi nasıl anlatabilirim ki size ?
Peki sınıfa öğlen yemekleri dağıttığımda
daha sonra yemek dağıtımı için başka sınıflara gittikten sonra
sınıfa geri döndüğümde o çocukların yemek yemeden beni beklemelerini nasıl
anlatabilirim size ?
“Meral abla bak hiçbirimiz yemedik çünkü seni bekledik beraber yiyelim”
dediklerinde ki o ses tonunu burda nasıl aktarabilirim bilmiyorum.
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Tarifi olmayan uç duygular.
Tüm yorgunluklarımızın,
uykusuzluğumuzun,
ağrılarımızın
üstünü örten bu tebessümlerdi.
Dünyayı düşünüyorum o kadar karanlık bir hâle getirtmişiz ki
hani sızan güneş ışıklarını izliyoruz bazen hayran hayran.
İşte karanlık dünyaya sızan o güneş ışıklarının artmasına
ufacık da olsa pay bırakmak,
daha çok ışık, daha çok güzelliklerin olmasında bıraktığımız en ufak izdi.

Çocukların gözlerinde yeşeren umutları gördükçe düşündüm.
Sahi neydi onlara bu kadar umutsuzluk yükleyen ?
Çamurla dilediği gibi oynamalarını,
uçurtmalarını yeşilliklerde uçsuz bucaksız uçurmalarını engelleyen neydi ?
Eğlenerekte öğrenmenin var olduğunu unutturan kimdi bunca masum çocuğa ?
Düşünüyorum da biz çocukların elinden ne çok şeyi almışız.
Hayal güçleri, uçsuz bucaksız sevgilerinin yerine korkuları nasıl bırakmışız.
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Ya da nasıl bu duruma engel olamamışız ?
Düşünsenize görünüşte minicik bir kalp ama içi dopdolu ve biz bu dolu olan kalpleri
nasıl kirletebilmişiz ?
Çocuk sadece çocuktur.
Biz ne kadar da ağır anlamlar yükleyip bir çok şeylerini ellerinden alabilmişiz.
Ben bu cümleleri aşamıyorum. Bir çıkış yolu bulamıyorum.
Geçmiş yaşantılarına dokunamasakta geleceklerine güzel izler
bırakmanın değeri nasıl anlatılır ki ?
Sahi neydi mutluluk ?
Mutluluk o ışıl ışıl parıldayan
gözlerdi,
yeni hayaller
kazanmalarını sağlamaktı,
hayatlarında hep
başarıcam
demelerine
vesile
olmaktı,
arkamızdan
salladıkları
ellerde hüzünle
birlikte sevinci görmekti...
Bizim de içimizde o güneş saklıymış
hiç fark edememişiz de
her gittiğimiz okulda o karşılaştığımız kahkahalarla
içimizdeki güneşi çıkartıp
kalbimizi aydınlattık.
Meral Şevket
Mersin Üniversitesi
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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
adreshttps://www.classy.org/campaign/ilkyar/c164385
3.
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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