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Rüzgârları yakınımda ve uzağımda hissettiğim çok olmuştur.  
Büyük bir özlemle yazıyorum şimdi… 
Rüzgâr her şehirden gelen ayrı ayrı melodileri hissettiriyor bana,  
     duyuyorum, hissediyorum seslerini çocukların.  
Hatay’dan Esra’nın sesi yankılanıyor,  
    Maraş’tan Mustafa’nın sesi… 
 
İlk olarak duygularımı yazmaya başlamak hiç kolay olmuyor,  
alıyorum elime kalemi o sırada duygularımı ifade edebilmek çok zorlaşıyor,  
      daha sonra düşünüyorum, düşünüyorum… 
 
Hem sevinç hem hüzün karşılıyor beni,  
  çocukların sevinçlerini, meraklarını, öğrenme isteklerini özlüyorum, 
  çocukların duygularına ulaşabilmenin heyecanı kaplıyor beni, 
  o an çocuklara mutluluğu hissettiren her şey için heyecanlanıyorum,  
      daha çok uğraşmak istiyorum,  
bütün bunları aynı anda hissedebilmenin değerini anlamlı kılıyor İLKYAR… 
 

 
Tüm bunları düşünürken,  
  gökyüzüne dalıyor gözlerim  
  ve çocukların heyecanını gökyüzünün şeffaflığına benzetiyorum,  
       ışıl ışıl, capcanlı bir heyecan… 
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Koridor etkinliklerini yaparken heyecanla soru sormalarındaki gibi bir şeffaflık, 
etkinliklerin sonlarında heyecanla kitapları beklemelerindeki gibi bir şeffaflık…  
İşte geriye dönüp baktığımda gördüğüm tüm bunların varlığı ve varlığındaki değer 
         gibi bir şeffaflık… 
 
İşte bu anda birbirini örten duygularım teker teker anlamını ortaya çıkarıyor … 
Daha sonra her çocukta soru sormak isteyen bir heyecanın olduğu geliyor aklıma, 
 utangaç bir şekilde bekleyişleri,  
 soru sormak istediklerini bildiğim ışıl ışıl parlayan bakışları   
 ve henüz okula varmadan bile bizi karşılayan huzur dolu sakinlikleri… 
 

 
 
İşte beklemeye değen en güzel şeylerden birinin  
  çocukların heyecanı, mutluluğu olduğunu hatırlatıyor İLKYAR bana…  
 Bu duygulara eşlik edebilmek bile hatırlatıyor huzurun ne demek olduğunu, 
 İLKYAR ile hatırladığım her değer için çok teşekkür ederim,  
 iyi ki bir şubat ayında Beyza ile karar verip gidebilmişiz Hatay’a,  
 hissetmişiz Hatay’dan esen ılık rüzgârı  
 ve o ılık rüzgârın bizde canlandırdığı her güzel şeyi,  
 mesela Esra’nın melodisini… 
 
Her şey için çok teşekkürler İLKYAR… 
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