iyi geceler ilk yar'ın sevgili dostları,
bu akşam uzaklardan gelen bir merhaba yı sunuyoruz size...
Geçen hafta sevgili Makbule'nin etkileyici izlenimine
bu hafta sevgili Berivan güzel satırlarıyla bizlerle...
e-posta ile birleşik cümlelerle gelince
bireye özel yazılmış satırlar diye düşündüm,
satırların arasını açtıkça,
kelimelere yüklenmiş anlamın güzelliğini farkettim...
Hepimize yazılmış bir merhaba
sevgili Berivan'dan geliyor...
Geçen sene Çemişgezek, Hozat ve Ovacık'a gittiğimizde
görmüştük, ancak kendisini, güzel satırlarını çok özlemiştik...
Bu güzellikler yayılıyorsa eğer,
sizlerin desteklerinizle mümkünleşiyor...
Desteklerinizle hep beraber daha fazlası için çalışıyoruz...
ilgi ve desteklerinize çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
İLKYAR
--------------------------------------------------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
YURT DIŞINDAN BAĞIŞLARINIZ için bağlantı adresi:
https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyarilkyar-16th-science-summer-school
----------------------------------------------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/
Banu Hocamızdan Fen > http://www.bilimce.com
Hasan Hocamızdan Zeka Oyunları> http://www.zekaoyuncaklari.com/
Kitap: Elif Nur un öyküsü http://www.ilkyar.org.tr/dergi/Elif_Nurun_Oykusu.pdf

Merhaba
Merhaba,
Merhaba diyebilmek yeniden
satırların arasından
uzak mesafedeki anılarıma
ve anılarıma hayat veren güzel insan/insanlara.
Uzun zaman oldu mektup göndermeyeli,
kağıda kaleme sarılıp Tunceli'den Ankara'ya
selamlarımı, özlemlerimi iletmeyeli.
Hayatımıza anlam katanların yanında
birazda anlam verdiklerimiz duraksatıyor bizleri.
Geciken mektuplarımın sebebi de anlam vermek istediklerimin
hayata geçme aşamalarındaki zamanın törpüsüne yakalanmam.
Okul, aile,
yazılar, okumalar,
ufak tefek problemleri kar kütlesine dönüştürmeden
aldığım çözümlerin uğraşı derken
böyle uzak bir mesafenin mahzeninde yer aldım.
Sizi, ilkyar’daki deneyimli gönüllüleri,
çocukları,
ODTÜ'yü, ODTÜ’den, Mersin ve Boğaziçi Üniversitesinden
gelen gönüllü arkadaşlarımı,
karşılaştığım bağışçılarınızı
ayrı ayrı çok özledim.
Gözümde canlanan anılar ve hafızama yer edinen bazı muazzam sesler
özlemime ayrı bir dem vuruyor desem yerinde olur.

Bende buralarda birtakım şeylerin uğraşı içerisine girerken,
birtakım güzelliklerin kaybolmaması adına umutlar yeşertip,
hayal gücümün ve olası şeylerin inşasını planlıyorum zihnimde.
Çünkü biliyorum ki ne zaman iyi şeyler hayal eden bir hafızanın gölgesinde
dinlensem ertesi güne hayallerimin eşliğinde yol alıyorum.
Umutsuzluğun tahakkümünde bocalamak yerine eşit ve saygın yaşamanın
koşullarını yaratmaktan yana esniyor hayallerim ve kalemim.
Bilmek diyoruz ya hep.
Bazen sadece bilmenin yeterli olmadığını hatırlatıyor içimde bir şeyler.
Bilmiş olmanın çok daha ötesinde yapılması gereken işlerin, uğraşların,
yıkılmışlıkların zeminine yeni hayaller kurabilmenin var olmak eyleminin
pratiklik esasını seriyor önümüze.
Ne zaman umutlar yitirilip, gözbebeklerimiz küçülmeye başlasa
mutsuzluğun beşiğinde ninnisiz bir bebek misali uyukluyoruz.
Yaşanılanlar, her gün duyduklarımız, gördüklerimiz
artık bıkkınlık verebilir,
çirkinlik kaskatı bir tabloyla dikilebilir karşımıza sorgulamadan...

Bunun bilinciyle var olduğumuz müddetçe
yaşanılır ve yaşanılası bir dünyanın kapılarını açmış olacağız bizlerde.
''ÖNÜNE SET ÇEKİLMEMİŞ HİÇBİR HAYAL ÜTOPİK DEĞİLDİR.''
Olabilme hayalleriyle,
yaşatabilme gerçekleriyle
düşündüğümüz planlarımızdır
yarınımıza yön veren ve onu güzel kılan.
Şimdi takılsam bir kuşun kanadına ve
mesafeleri alt edip yanınızda olabilmenin heyecanıyla
süzülsem gökyüzünde.

Biliyorum ki sizler de beni özlediniz.
Yapılacak güzel işlerimiz,
tatlı sohbetlerimiz ve
belleklerimizde yer edinmeye muhtaç güzel anılara ihtiyacı var gövdemizin...
ve tüm bunların ötesinde
çocukların gözleriyle buluşmayı bekleyen
gözbebeklerim hasret bu kavuşmaya.
Kağıt kaleme sarılıp heyecanla yazmak kadar nostaljik olmasa da
bu defa ki mektubum sizi tebessüm ettireceğinden hiç bir şüphem yok.
Kendinize, güzel, özgür ve umut dolu düşlerinize iyi bakın.
Onların size,
sizin de onlara çok ihtiyacınız var.
Kucak dolusu sevgi ve selamlarımı yolluyorum...
Berivan POLAT
Tunceli Üniversitesi

Van Çatak’tan Bahçesaray’a giderken
ülkemizin en yüksek rakımlı geçidi 2985 metredeki Karabet Geçidinden
Bilim Otobüsü gönüllüleri ve de Berivan doğal güzellikler için 5 dakika mola veriyor...
-resimler sevgili Berivan’ın katıldığı son Hakkari Van Muş Bingöl Elazığ Malatya projesinden-

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-ilkyar16th-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...

