ilk yar'larımızın sevgili dostları,
Bu akşam sevgili Uğurcan'ın izlenimini paylaşıyoruz...
Uğurcan yaklaşık 2 senedir yurt dışında yüksek lisans çalışmalarını yapıyor...
Uğurcan da ilk yar'a epey emek veren gönüllülerimizden...
Belki hatırlarsınız, onun çocuklarla olan çok güzel gülümseyen
resimlerinden...
İnsan unutamıyor...
Hele yurt dışında olduğunuzda, özlem daha da fazla artıyor...
Aslında Uğurcan, ilk yar'ın ilk yıllarını,
EFES halini yaşıyor...
Elbette çok farklıydı 1977'de ortamda erişebileceğiniz
radyo, e-posta, tv, gazete vs gibi memleketinizden haber alabileceğiniz
medya araçları yok... Tek iletişim mektuplar gibi,
ve ülkenin en doğusundaki, en batısındaki köylerden çocuklardan
mektuplar alıyorsunuz, mektupların ıslanması, hep Uğurcan'ın anlattığı
benzer duygular... 39. sene içerisinde aynı duyguları hissediyor,
bunun ve ilkyar'da yaşanılanların çok önemli anılar olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz...
Bütün bunlar, çocuklara gidebilmek, onlara dokunabilmekle mümkünleşiyor,
ilkyar desteklerinizle daha fazla güzel çocuğumuza ulaşabiliyor,
Çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR
Uğurcan'ın da çalışmalarını biran önce bitirip ilkyar'ın geleceğinde katkısını sürdürmesini
diliyoruz...
--------------------Güzel çocuklarımızın geleceğine güzellikler katmak için,
belki bir kitap, belki de büyüğünüzün anısına bir kitaplık için,
belki de daha fazlası için:
(lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi yazın, hesap sahibi İLKYAR)
İş Bankası ODTÜ şubesi (4229) 706968
TL Hesabı : TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı:TR910006400000242293576217
-------Çocuklarımız, ilk göz ağrılarımız, ilk yarımız;
hele ki uzaklardaki, YBOlardaki çocuklarımız, kardeşlerimiz
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: ilkyar.yonetim@gmail.com
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/
Ata Hocamız> http://atatezbasaran.blogspot.com.tr/
Kas Gücüyle Devri Alem> Erden> http://www.KaslaGit.com/

GÜZELLİKLER)AYRINTILARDA…)
!
Gece! saat! 02:42,! okulda! ofiste! tek! başıma! bilgisayar! karşısında! “kod“! yazıyorum,!
arkadanda!karışık!çalan!müzik!listem…!İlk!önce!Cengiz!Özkan’dan!‘’Kırmızı!Buğday’’!
türküsü! çaldı,! duraksadım,! aklıma! konser! çalısmaları! geldi,! gülümsedim,! eslik! edi,!
kodlamaya! devam! ettim.! Akabinde! Aysenur! Kolivar’dan! “Getma”! türküsü! çalınca!
durdum.!Ekrana!bakıyorum,!karsımdaki!imleç!yanıp!sönüyor.!Ama!ben!orada!değilim,!
Sonra! kendimi! proje! resimlerine! bakarken! buldum.! Önemli! değil! kod! bekleyebilir,!
yetiştirilmesi! gereken! şeyler! elbet! yetiştirilir.! Ama! o! anlık! duygu! yoğunlukları! her!
zaman!yakalanılmaz.!Hele!ki!o!duyguların!yaşanıldığı!yerlerden!çok!uzaktaysanız…!

!
Resimlere!bakıyorum…!Kızıyorum!kendime,!birçok!çocuğun!ismini!hatırlayamıyorum.!
İçimde! bir! burukluk,! ama! resimlere! bakmaya! devam! ediyorum.! Sevinçler! orada,!
hüzünler! orada,! vedalar! orada,! kısacası! anılar! orada,! her! ne! kadar! başroldeki! çocuk!
isimleri!aklıma!gelmesede…!Kafam!başka!şeylerle!o!kadar!doluki,!projenin!detaylarını!
unutmuşum.! Güzellikler! bir! çok! şey! gibi! detaylarda…! Dış! deneylerde! azot! tankında!

fazla! kalıp! dökülen! azotun! yerde! oluşturduğu! buluta! basma! yarışında…! Tenefüslerde!
çevrilen! vortexlerden! ötürü! kafalarımızın! büyüyüp! küçülmesinde…! Akşam!
eğlencelerinde! fidayda! çalmaya! başladığında! bütün! çocukları! çöktürüp! yavaş! yavaş!
oynamaya!kalkmamızda…!Ankara!kamplarında!oynanan!köylüXvampir!oyunlarında…!
akşam!yatakhanelerde!toplanılıp!yapılan!sohbetlerde!ya!da!bir!çocuğun!dudaklarından!
dokülen! yanık! bir! türküde…! ya! da! belki! Ankara! kamplarında! yorgunluktan! omuz!
omuza! verip! uyuyan! gönüllü! çocuk! ikililerinde…! Bu! ayrıntılar,! evet! bu! ayrıntıları!
gerçekten!çok!özledim…!!
Depo!çalışmalarını,!depo!sonrası!yapılan!çatı!yemeklerinde!konuşulan!çocuklar,!anılar!
hatıralar…! Her! ne! kadar! şu! anda! işin! içinde! olan! arkadaşlar! farketmesede,!
uzaklaştığınızda,! depoda! geçirilen,! ilkyar! merkezde! geçirilen,! ve! tabiki! projelerde!
geçirilen!her!saniyeyi!özlüyorsunuz.!Her!gün!ilkyarXl!maili!gelmiş!mi!diye!maillerinize!
bakıyorsunuz,! kim,! neyi! yazmış! diye! merak! ediyorsunuz! bir! yandan! da! yeni! çocuk!
resimleri,!yeni!etkinlik!resimleri!görmek!umuduyla!izlenimlerde…!
Fotoğraflara! bakmaktan!
kendimi!alıkoyamıyorum.!
Bursa!İnegöl!Fen!lisesinde!
yaptığımız!
etkinliğe!
takılıyor! gözüm.! Oradaki!
çocuklar! bile! pür! dikkat!
size!
dinlerken,!
YBO’lardaki! çocuklarda!
nasıl!bir!etki!bıraktığımızı!
düşünemiyorum.! Aslında!
fazla! söze! gerekte! yok,!
mektuplar!
her!
seyi!
anlatıyor! gibi…! Hala!
mektuplastığım! çocuklar! var! bir! çoğu! liseye! geçmiş! hatta! seneye! üniversite! sınavına!
girecekler.! Bunları! gordükçe! zamanın! gerçekten! çok! hızlı! geçtiğini! tekrardan!
farkediyorum.!Halbuki!daha!dun!gibiydi!okulunda!beraber!ip!atlıyorduk,!ya!da!nişasta!
havuzunda!omzuma!çıkmış!koşuyorduk…!!
!
Yaklaşık! 1! saat! geçti,! ikinci! ekranda! açık! olan! kodlama! programının! imleci! hala! yanıp!
sonuyor.! Beklesin! biraz! daha! kamp! fotoğraflarına! daha! bakmadım.! Boyle! fotoğraflara!
bakmak,!o!anları!hatırlamak!baya!güzelde,!bir!çay!ortamında,!bir!depo!ortamında!dile!

getirememek,! ortak! duyguları! paylasamamak! biraz! üzücü.! Su! anlık! her! sey! muallak,!
eger!olurda!geçen!yazki!gibi!denk!getirebilirsem!projeye!gitmek,!o!duyguları!yaşamak,!
yaşamaya!çalışmak!çok!isterim…!Projelere,!depolara!giden!arkadaşlara,!bir!kitaba!adını!
yazacağını!bildiğiniz!çocuk!için!etiket!yapıştıranlara,!ya!da!kış!için!bot,!eldiven!takımı!
hazırlayanlara,! ya! da! mektuplardan! çıkan! çiçeklere,! yapraklara! şahit! olanlara!
imreniyorum.! Bu! ufak! detaylar! ileride! fiziken! ilkyardan! uzaklaştığınızda! ya! da!
uzaklaşmak! zorunda! kaldığınızda! sizlere! mutluluk! ve! beraberinde! güzel! özlemler!
getiriyor…!!

!
Saat! gece! 04:27.! Yetiştirmem! gereken! işlere! geri! dönmek! zorundayım.! İleride! buruk!
değil! dudaklarda! tebessüm! bıraktıracak! cinsten! özlenilesi! işler! yapıyorsunuz,! umarım!
ben!de!ileride!tekrardan!aranıza!katılırım…!Herkese!selamlar…!
!
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ilkyaralarımızın!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;!!!
Euro!Hesabı:!TR920006400000242293507426!!!!! !!!!!!!
Dolar!Hesabı:!TR910006400000242293576217!!(Hesap!sahibi!İLKYAR)!!
Lütfen!bağışınızın!açıklama!kısmına!isminizi!mutlaka!lütfen!belirtin…!!
!www.ilkyar.org.tr!!ilkyar.yonetim@gmail.com!!!!!
izlenimleri!dostlarınızla!paylaşıp!onları!üye!yaparak!(eposta!adreslerini!bize!yolluyarak),!
mesajlarınızda!“link”!vererek!ilkyaraın!tanınırlığını!!arttırabilirsiniz,!ancak!başka!amaçlarla!ilkyar!
izlenimlerindeki!ve!sitesindeki!resimlerin!izinsiz!kullanılmaması!gerektiğini!hatırlatın!lütfen...!
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