NİYAZİ
Ayşe Nur BOZCA

En masum sevgilerin saklı olduğu minicik kalpler,
en içten atılan dolu dolu kahkahalar,
en güzel gülen ışıldayan gözler çekingen bakışların altında saklanan tatlı meraklar.
İşte bu yüzden çocuklar.
İşte bu yüzden ilkyar.
Bir çiçek bahçesine girdik ama binlerce çiçek.
Kokusu farklı, rengi farklı, boyu farklı ve amacımız aralarında solanları
canlandırabilmekti.
Bir yada iki gün de olsa güneş olmak istedik onlara.
İçlerini bir nebze olsun
ısıtabilmek.
Kırılgandır çiçekler,
dokunmaktan korkarsın ama
izlemekte yeter bazen. Onların
nasıl yeşerdiğini görmek. İşte
ilkyar sayesinde iki günde olsa
yaşadım bunları. Hedefimiz
birilerine umut
olmaktı,birilerinin kalbine
dokunmaktı.
Ve seçtiğim yol İlkyardı.
İlk gün gittigim okulda çocukları sunum salonuna götürürken iki çocuğun kendi
aralarında konuştuğunu gördüm. Biri diğerine şartelleri indirsek karanlikta kalsak
diye şakalar yaptı. Bende aralarına girip ama ben karanlıktan korkarım dedim.
Onlarda abla biz seni koruruz dediler. O an anladım çocuklardı bizi koruyacak,
kurtaracak olan.
Derler ya işte “çocuk gibi küsme”, “çocuklaşma”, “çocuk gibi davranma”.
Bu şekilde konuşarak kötülerler çocukluğu.
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Ben iki gün boyunca onlardan daha çok çocuk oldum.
Onlar sayesinde.
Bir sürü teşekkürüm var onlara aslında.
Ne güzel aslında çocuk olup onlar gibi düşünebilmek.
Etkinliğim edebiyattı. Aklıma bir sürü kullanacak teknik geldi. Uyguladığım bir
etkinlik vardı. Çocukların çok eğlendiği. Bir film izlemiştim adı Ölü Ozanlar Derneği
oradaki edebiyat öğretmenini örnek aldım ve öğrencilerin her birini tahtaya çıkartıp
düz bir yolda yürüdüğünü düşünmelerini fakat bu yürüyüşünü herkes gibi değil de
kendine özgü olması gerektiğini söyledim. Hepsi çıkıp farklı farklı yürüdüler. Kimi
kıvrılarak, kimi dans ederek, kimi sekerek.
Sonra uygulamadan ne
çıkardıklarını sordum.
Hep istediğim cevapları
aldım. Çoğu, hepimizin
farklı olabileceğini, farklı
düşünceleri olabileceğini
saygı göstermemiz
gerektiğini söyledi.
Ne sevilesi yürekleri
vardı güzelliklerle dolu.
Zil çaldığında
ağızlarından
“abla bir daha ki
derse de girsene”,
“abla bir daha okulumuza ne zaman geleceksiniz?” ,
“abla biz sizi çok sevdik”
dediler. Bu mutluluk bütün yorgunluğu unuttururdu. Ama bir şey oturmuştu
içime. Şimdi bırakıpta gitmek vardı. Ama bilmiyorlardi ki daha ne nazlı yürekler var
bekleyen. Daha ısıtacağımız, canlandıracağımız ne çok çiçek var.
İlkokul yıllarımdan bir anı hep gelir durur aklıma.
Sınıf arkadaşım Niyazi.
“Yumurta” diyemezdi hep “Yımırta” derdi.
Öğretmenimiz her “Yımırta” dediğinde döverdi onu.
Okula yırtık bir terlikle gelirdi Niyazi.
Bir gün okul önünde toplu fotoğraf çekileceğiz.
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Çoğumuz o gün ayrı güzel gelmişiz.
Annelerimiz taramış saçlarımızı. Üstümüze çeki düzen vermiş.
O gün Niyazi yırtık terliğini diğer ayağıyla kapatmaya çalışmış.
Bu sıra da yakalanmış kameraya.
Gözümün önünden
gitmez o fotoğraf.
İçim burkulur o günü
düşündükçe.
Niyazi şanslı değildi.
Şimdi düşünüyorum da
biz şanslıların ve
şanssızlığını yenenlerin
Niyazi’lere,
Niyazi gibi, belki ondan
göreceli iyi
ama çok daha kısıtlı
olanaklarla yetmeye
çalışan nice çocuklara
hayata şanssız
başlayanlara borcumuz
var...
İLKYAR bunun için yollara düşüyor,
Onların nazlı yüreklerine dokunup,
zorluklarla da olsa kapasitesini keşfedebileceğini anlatmaya çalışıyoruz...
Bunu başaranları gördükçe, daha fazla gitmeliyiz diyoruz,
sizlerin destekleriyle,
sevgiyle saygıyla...
Ayşe Nur Bozca
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 eposta ile adresinize yollanıyor. Bir
defalık veya düzenli bağış için
bağlantı adresi: -yeni adres- 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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