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İbrahim ETİ

Hadi koş sen de rüzgârlar gibi en usul sessizliğin derinlerine, hadi en kuytuda
saklı olan tohumlara bir su damlası ol, hadi aş sarp dağları nazlı yürekler henüz
doğmamışken günün soğuğuna, hadi tutul en anlam dolu hasretlere… Hani gün
doğarken çiçeklerin uyanışı var ya, sen de uyan karanlıklara bir ışık misali…
Gönül dostum, çatlamış ellerin kahrıdır çekilen, kıpkırmızı yanakların
üstünde bir çift ışıktır seni yarınlara götürecek… Ulaşmalısın gidilmemiş yerlere,
yapabilmelisin yapılmayanı, bilmelisin imkansızın çabasızlık olduğunu, titremelisin
karşısında seni bilmeden bekleyeni, yolunu gözleyeni, bağlanmalısın ağzından
çıkacak her bir harfe son nefesiymiş gibi bağlanana, sevmelisin seni senden çok saf
bir sevgiyle seveni…
Ufukların ardını gördüğün gün bil ki bir gönlü daha fethetmek uğruna
aşmışsındır kara bulutları, cehaleti ve bilgisizliği…
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çocukların sevdamız… bir YİBO’da ne demektir güneşin batışı bilir misin sen? Hani
kendini yapayalnız hissedersin ya gökyüzünde milyarlarca yıldızın arasında ve
nefesinle çekersin ya özlemleri ciğerlerinin en soğuğuna ama aldığın her nefes seni
biraz daha büyük yapar ya hayatın en şiddetli mücadelesinde, işte bir ayrılışın da
yankısı böyle sert bir harp verir YİBO’lunun nazlı yüreğinde…sen ardında bırakıp
gidersin ya hayatın en güzide çiçeğini, bir haykırış gibi bağrına kazılmışçasına
yazarsın ya adını minik yüreğine nazlı yârin, oysa gidersin ondan bir güneş misali
doğmayacakmış gibi… İLKYAR’daşım aldığın her nefesi bil ki gönlüne adını

sevgiyle kazımış minik bir kardeşinle soluduğunu, hayata duyduğun bağlılığı bil ki
bir kardeşinle paylaştığını, bil yarınlara tek başına adımlamadığını, bil umut olmak
için bir tek sebebin dahi olsa mücadele vermen gerektiğini, bil ki borçlu olduğun
yarınlara emanet bir mirasçın olduğunu… İLKYAR’daşının sana emanet son
sözlerinin ‘Beni bekleyen çocuklar var ve ben onlara borçluyum, gitmeliyim, gitmem
gerek’ olduğunu… geçmişten aldığın meşaleyi gönlündeki aşkla yakman gerektiğini
bil, bil ki bu aşkın da minik gözlerden çıkan sevdayla yandığını…
Bir sevdadır ışıl ışıl gözlere bakabilmek,
Bir aşktır minik kalplere girebilmek,
Bir tutkudur çatlamış ellere ışık sunabilmek,
Bir ateştir bir çocuğun saf ruhuna dokunabilmek,
Bir borçtur sana emanet edilen gelecek hamurunu özenle yoğurabilmek,
Bir vazgeçilmezdir nefes misali İLKYAR’lı yaşayabilmek…

Henüz yapılmamış olan nice en güzel projelere…
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Nasıl Yardım Edebilirsiniz?
1. 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 e-posta
ile adresinize yollanıyor. Bir defalık veya düzenli bağış için bağlantı adresi: -yeni
adres- https://www.classy.org/campaign/ilkyar/c164385
2. E-postalarınızda www.ilkyar.org.tr bağlantı vererek, izlenimlerimizi arkadaşlarınızla
paylaşarak İlkyar’ın tanınırlığını arttırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın e-posta
adreslerini bizlere (ilkyar.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.

