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Sizlere Niğde gözlemlerim ile kişisel paylaşımlarımı
hatta itiraflarımı sunmak isterim.
Yılı tam kestiremez olmuşum,
sanırım üzerinden biraz zaman geçmiş,
2001 ve ya 2002 yılında ODTÜ’de öğrenciyken İlkyar ile karşılaştım.
Keyifli bir uğraş, sevdiğim insanlarla ve
en önemlisi doğru olduğunu düşündüğüm bir işi yapıyordum a
ma itiraf ediyorum bu kadar değerli bir eylemin parçası olduğunu çokta anladığımı
sanmıyorum.
25 saatte Yüksekova’ya gitme deneyimi ve
15 günlük doğu projesi hayatımda iz bıraktı.
İşin aslı duygusal olarak çokta sağlam değilmişim ki
Van Gürpınar’daki bir göz yaşı içime öyle işledi ki
projeden döndükten sonra Çarşı’da eğlenen arkadaşlarımı gördüğümde kızgındım,
diğer tarafta tuvalet eğitimini bile almadan evinden çıkıp ailesinin sevgisine
hasretken okumaya çalışan o muhteşem çocukların yanlızlığı...
Ve itiraf
ediyorum,
kendime
yenildim ve
İlkyar ile diğer
senelerde
devam
edemedim.
Sanırım aradan
geçen zamanda
birazcık
büyümüşüm.
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Mezun oldum, evlendim, 2 çocuk ve çocuklar büyüdükten sonra hep bir arayış vardı
içimde
neden yaşıyoruz,
niye buradayız,
nasıl faydalı olabiliriz.
Hatta yetinmedim 2. üniversiteye başladım – sosyal hizmetler.
Sonra birden hatırladım ki zaten bunları yapan orada bir İlkyar var.
Sonra işte yeniden bir proje ve İlkyar’layım..
Nasıl bir his anlatmak istiyorum
ama projeye gitmemiş birine nasıl anlatılır bilemiyorum.
Eğer 16 sene sonra yine İlkyar ile berabersem
eğer 5’te kalkacak otobüsü İstanbul trafiği yüzünden kaçırma korkusuyla
Cuma akşamında 20.45 otobüsüne binip,
sabah otobüs saatine kadar bilgisayar labında dakikaları saydıysam ve
ertesi gün sabaha karşı yine İstanbul’a döndüysem
siz bir düşünün nasıl bir his..
Derler ya hani
“çocuğumu ilk
kucağıma aldığım an
anlatılamaz”.
Ben ilk çocuğumu,
kızımı, Göksu’mu ilk
gördüğüm ana ait
hatırladığım;
bana kocaman
gözlerle bakan bir
bebekti.
Niğde’de de 1.sınıf öğrencisi Göksu’m karşıladı beni
sadece bir kaç saat beraberdik
ama ayrılırken o saf, el değmemiş,
gerçek üstü sevgisiyle,
boncuk boncuk gözleri ve askıda kalmış göz yaşıyla
bir daha gelip gelmeyeceğimi soruyordu.
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Yine bir itiraf size;
her ikisi de farklı
ama her ikisi de aynı yoğunlukta bir his.
Daha fazla yüreğim ayrılığa dayanamayacaktı otobüse çıktım
ama sanki yeryüzündeki cenneti yaşamak gibi onlarla geçen zaman;
hele bi de 2002’de gittiğimiz YİBOlardaki çocukların
ODTÜ’de, Ankara’da öğrenci olduğunu duymak,
hayatta anlamlı bir iş yaptığımı hissettirdi.

Dönüş yolunda eski ekip arkadaşlarımı tek tek bulmak onlara yazmak ve tekrar
gidelim demek geldi içimden.
Önce itirafları yazıyorum sonra onları da bulacağım;
hayatın keşmekeş temposunda güzellikleri hatırlatmak için..
Bu itirafnameyi de sizlerle paylaşıyorum, hislerimi anlatabilmek ve
İlkyar’ın ama özellikle İLKYAR’ı sürdüren genç, emekli gönüllülerin, hocaların ne
kadar kocaman kalbleri olduğunu ve iyi ki olduğunu...
Sevgilerle,
Göknur K. Ağabeyoğlu
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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.
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