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Nerde o eski bayramlar diye söze başlamak adettendir bayramlarımızdaki o hoş sohbetlerde.
Bu geçmişte de böyle miydi yoksa büyüklerimizin geçmişe duyduğu özlemin yansımasını mı
görüyoruz bilinmez ama bugünkü bayram ziyaretlerimizin sohbetlerinde, araya karışan
gülüşmelerde, içilen çaylarda, çocukların şeker dolu ellerinde ve görüp görebileceğimiz her
yerde eski bayramları arar olduk. El öpmelerde girilen sıralarda dahi nerede kaldı zamane
gençlik sohbetleri geçer oldu. Ben de büyüklerimin gözünde eski bayramları yaşatamayan
gençliğin bir parçasıydım yine bugünlerde. Bana göre de benden küçükler öyleydi nedense ki
ellerinde telefon yüzümüze bile bakmadıkları gerçeği yine bir bayram daha kendini gösterdi
bizlere. Aradığımız gerçek bayram tadı neydi? Hani şu hepimizin yana yakıla aradığı eski
bayramlar. Sohbetlerden eksik olmayan özlemini duyduğumuz eski bayramlar samimiyet, birlik
doluydu ve insanlar eksildi sofralardan ve sohbetlerden. Bayram tatili kavramı girdi artık
bayramlarımıza. Bununla birlikte günümüzde artan stresle insanların sadece bu bayram
tatillerinde streslerini atabiliyor ve dinlenebiliyor olduğu gerçeği günümüzdeki eski bayramların
özlemini bize oldukça gösteriyor.

Gittikçe değişen yaşam şartları ve yeni neslin hayatının büyük bir parçasını işgal eden yeni
teknolojiler hayatımızın her alanında bize kendini bu kadar gösteriyorken bunu inkâr etmek
mümkün değil. Pek tabii iyiye doğru gidiyor olması temennimiz bize umutla geleceğe bakmamızı
sağlarken bunu daha kötüye yorumlarsak iyice umutsuz bir görüntü çizmiş olacağız ki bu bizim
gençlerimizden umudumuzu kesmemiz demek. Biz gençler olarak büyüklerimizden bize
güvenmelerini ve biraz da zamanın değişimi dolayısıyla onlardan anlayış beklerken onlar da
eski bayramların çeşme önünde sıraya girip verdikleri 50 kuruşların sevincini arar oldu bizde. Bu
böyle ne kadar gider belirsiz lakin ilerideki nesillere biz gençlik örnek olmazsak ya biz önünü
alamayacağız ya da teknolojik oyunlar, telefonlar ve tabletler bizim yerimizi de önümüzü de
alacağa benziyor sevgili okurlar.

Olumsuz gelişme olarak nitelendirdiğimiz teknolojik yaşamın olumlu yanlarını alarak, beraber
oyunlar oynamak, fotoğraflar çekip hatıra bırakmak gibi, neşe katarak ilerlemek en büyük
temennim hem de eski bayramlara dönemesek de birbirimizi görmek için ziyaretlerimize devam
edebilmek, sohbetlerimize hem daim katılmak ve yüzümüzden gülümsemeyi eksik etmemek
elimizden gelenlerden.

Küslerin barıştığı, dostların birleştiği ve yüzlerin gülümsediği bir bayram dilerim. Bayram
dolayısıyla sözü çok da uzatmadan size keyifli hoş sohbetli bir bayram tatili diliyorum ve neşe
içinde gülüşümüz, huzur ve sükûnet ile yüreğimiz daim kalsın herkese iyi bayramlar...
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