Sevgili İLKYAR'larımızın Değerli Dostları,
Acıyı yaşamayınca,
insanlara yaklaşmayınca,
onlara dokunmayınca
hep başka yargılar hakim oluyor beynimize...
Dün gönüllümüz, 2003'den beri ilk yar'imiz sevgili
biricik Halide'nin eşi yine gönüllümüz sevgili Hasan'ı
defnederken bunları düşündüm...
Bu listede Halide'nin öğretmenleri var...
Onu YİBO'da büyüten öğretmenleri...
Onun çektiği sıkıntıları bizden çok daha önce bilen
şahit olan, ona merhem olmak isteyen öğretmenleri...
Bu listede Halide'nin arkadaşları var...
Bir de ben varım, onun gamzeli gülümsemesine,
sevgisine layık olmaya çalışan,
o sevginin büyüklüğü karşısında layık olamayacak olan...
Halbuki mutlulukların en güzeline layıktı...
2 bölüm bitirmiş, kimsesiz çocuklara,
özellikle hapishanedeki çocuklara yönelik
ise girebilmek için bu sene yeniden
üniversiteye başlamıştı...
Eminim, o sadece gülümsemesiyle bile
bütün çocukların kalbindeki yaralara merhem olacak...
Ya onun kalbi...
Ya tanımadığımız kalpler...
Hep uzakta tuttuğumuz
bazen de ötekileştirdiğimiz kalpler...
Hepsi insanlığın bir parçası,
Hepsi insanlığın boy atmasını sağlayacak kalpler...
Geçen sene Rize'li bir öğretmenimiz anlatmıştı...
"Sen deli misin, O köye gidilir mi?
Sen hayatından vaz mı geçtin? Seni orada öldürürler..."
Yüksekova'nın yükseklerdeki köylerinden biri o köy...
"Orada çocuklar yok mu, oradaki köylüler insan değil mi?"
Gitmiş...
Kendi çocukları gibi ilgilenmiş...
Kendi memleketinden Karadeniz'in güzelliklerinden bahsetmiş.
Resimler göstermiş.. Çocuklar:
"Öğretmenim ne güzel cennet gibi bir memleketiniz varmış...
Biz memleketinize gitsek bizi öldürürler mi Öğretmenim?"

Bu sene başka bir öğretmenimiz
yine Yüksekova'nın bir köyünden gelen bir öğretmenimiz anlattı.
Belli gözlerindeki ışıltıdan çocuklara sevgisi anlaşılıyordu...
"Öğretmenim nasıl oluyor da siz bizi bu kadar çok seviyorsunuz,
yoksa siz bizden misiniz?"
Bu ötekileştirmelerin üstesinden nasıl gelmeli?
Halide'nin kalbi gibi acı çeken tüm kalplere nasıl dokunmalı?
Sevgili Hasan ve Halide'nin
aile bireylerine, yakınlarına, öğretmenlerine arkadaşlarına,
en başta da sevgili Halide'ye sabırlar
baş sağlığı dileklerimizi,
bana yazan, telefonla bildiren arkadaşlarımız adına iletiyorum.
Hayat acılarla devam ediyor...
Her şeye rağmen ilk yar'larımız için,
bu acıların yaşanmadığı günler için
çocuklarımızın hep gülmesi için
çalışmaya devam etmemiz
Onların bu mektuplardaki gibi birbirinden
güzel duygularının güdük kalmaması için
çaba göstermemiz gerekir...
Desteklerinizle...
Sevgilerimiz selamlarımız ve saygılarımızla...
İLKYAR

ilkyar'larımızın geleceğine güzellikler katmak için belki bir kitap için, belki anısını yaşatmak istediğiniz büyüğünüz için bir kitaplık, belki de daha fazlası
için İş bankası ODTÜ şubesi (4229) 706968 TL TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68; (Hesap sahibi İLKYAR) Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217 Lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi mutlaka lütfen belirtin. Artık yurt dışından kolaylıkla kredi
kartıyla İLKYAR'a bağış yapmanız mümkün ABD'de iseniz anında da vergi iadesi için gerekli belge e-posta ile adresinize geliyor. Turkish
Philantrophy Funds aracılığı ile bağışınız bize ulaşıyor, projelerde kullanılıyor... Bir defalık veya düzenli bağış için Bağlantı
adresi: https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-ilkyar-16th-science-summer-school Eğer
"çek" gönderilmek istenirse: "çek"i Turkish Philanthropy Funds adına, İlkyar Vakfı için olduğu not edilerek Turkish Philanthropy Funds - 216 E.
45th Street Fl.7 New York, NY 10017 adresine yollanmalı. www.ilkyar.org.tr ilkyar.yonetim@gmail.com izlenimleri dostlarınızla paylaşıp onları
üye yaparak (eposta adreslerini bize yolluyarak), mesajlarınızda “link” vererek ilkyar'ın tanınırlığını arttırabilirsiniz, ancak başka amaçlarla ilkyar
izlenimlerindeki ve sitesindeki resimlerin izinsiz kullanılmaması gerektiğini hatırlatın lütfen...

