İyi Akşamlar
ilk yar'larımızın
ilk sevdiklerimizin
değerli dostları,
Bu akşam dumanı üstünde bir izlenim ulaştırıyoruz size,
sevgili gönüllümüz Sümeyye yazmış...
Güzel çocuklara
güzel bir gülümseme armağan etmenin önemini,
ve çocukların güzelliklerini...
Dönem arası seminerlerin 5.si yarın başlıyor.
Kayıt yaptırmak gerekiyor,
http://www.sem.metu.edu.tr/das2017/
ayrıca canlı yayınla da izleyebilme imkanınız olacak sadece birini
muhtemelen aşağıdaki bağlantıdan...
https://odtutv.metu.edu.tr/index.php?form=prog
Değerli Dostlarımız,
5 Mart Antalya maratonunda Dr. Hasan Gez arkadaşımız
İlkyar için yarı maraton koşarak bağış toplayacak.
Hasan Hocamız hazırladığı ekteki "Koşu Başlıyor"
37MB'lik dosyayı indirebilirsiniz
https://we.tl/TUJGHOJWxl
Hasan Hocamızın Mesajı aşağıdaki gibi bitiyor:
İLKYAR Bağış Hesabı:
İş Bank ODTÜ Şubesi TL Hesabı
TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Açıklama kısmına – “HGEZ – Adın Soyadın” yazarsan sevinirim.
Böylece bu koşu ile İLKYAR için ne kadar bağış topladığımı takip edebilirim.
O 21 kilometreyi koşarken bu bağışın benim için en büyük tezahürat olacak…
Teşekkür ederim.
Bizde Hasan Hocamıza ve sizlere
Çok teşekkür ediyor
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
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

O ÇOCUKLAR BÜYÜYECEK

Ah herkeslerin vakti olsa durup ince şeyleri anlamaya…
Herkesin yüreği yetse bir çocuğu kucaklamaya
Ve
Herkes inansa güzel günlerimizin çocukların avuçlarında sıra beklediğine.

Zamanın nasıl hızla geçtiğini ama bir o kadar da anlamla dolduğunu İLKYAR ile
daha iyi anlıyorum. Dört yıldır proje dönüşlerinde biriktirdiğim isimliklerime yenisini
ekledim bugün; isimlikle beraber birçok anıyı, sevinci, hüznü ve duyguyu da bıraktım
kutuma. Çocuk anılarını bir bir anımsadım. İlk projemde abla gitmeyin diyen İlknur’u,
hep siz mi soracaksınız ben de soru hazırladım diyen Mehmet’i, mikrofonu elimizden
alıp bütün abi ve ablalara teşekkür ederim diyen Ömer’i, okumaktan ziyade yurtta

kalan diğer dört kardeşiyle ilgilenmek durumunda kalan Zozan’ı ve savaşlar olmadan
da bir yerleri fethedebiliriz ve bunu ancak bilgimizle yaparız diyen İbrahim’i…

Hayatta her şeyden tereddüt ettiğimiz zamanlar olur ama sanırım şüphe etmeyeceğimiz
tek şey çocukların ne kadar masum olduğu. Ve doğrusunu isterseniz artık bizi sadece o
masumiyetin ayakta tuttuğuna inanıyorum. Yılgınlık için, umutsuzluk için öyle çok
nedenimiz var ki. Tüm olumsuzluklar salgın bir hastalık gibi hepimizi etkisi altına
alıyor. Ve yıllar önce bir arkadaşımın izlenim yaparken söylediği cümleyi hatırlıyorum:
“ Artık çocuklar için mi gidiyoruz, yoksa kendimiz için mi gidiyoruz ayırt edemiyorum.
Bizi iyi eden tek şey çocuklarla beraber olmak.” Oldukça haklı bir söylem değil mi?
Hayatı neden yaşamamız gerektiğini, ne kadar düşersek düşelim her seferinde pes
etmeden mücadele etmeyi onlardan öğrenmiyor muyuz? Sevgiye olan inancımızı bir
çocuğun gözlerinde diriltmiyor muyuz? İki günlüğüne de olsa herşeyden kopup
çocukların dünyasında yaşamak hepimizi iyileştirmiyor mu?
Çoğu zaman çocuklara bir şeyler öğretmekten çok onlardan öğrenmeyi tercih
ediyorum. Masada yemek yerken ayakları yere yetişmeyen, soğukta titrerken üzerine

alacak montu olmayan, yemek az çıktığı için aç yatan, bazen sorularını soracağı ilgili bir
öğretmeni bile olmayan çocuklar bizlere dünyanın en büyük dersini veriyor. İyi olun ve
umut edin diye haykırıyor gözleri… Çocukların büyülü dünyasından mahrum
bırakmayın kendinizi ve onların uzattığı eli boşlukta bırakmamak adına gidin! Ellerine
tutuşturduğunuz her kitap, depoda onlar için harcadığınız her emek kalplerinde eşi
bulunmaz bir ritim yaratıyor. Yazdığımız her mektup onlara hayır yalnız değilsiniz
diyor. Yatakhanelerinde okuyup iyi geceler dilediğiniz her masal ne kadar özel
olduklarını hissettiriyor.

İyi olun…
İyi olalım…
Ne olursa olsun içimizdeki iyi insanın sesini kısmayalım.
O ses çocuklara ulaşmalı, o ses hep yaşamak için çocukların sesine değmeli. Hep
beraber “bütün dünya buna inansa” diye şarkılar söylemeli ve sevgili Edip Cansever’e
kulak vermeli:

“…

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

O çocuklar büyüyecek
O çocuklar büyüyecek
O çocuklar...
Bilmezlikten gelme Ahmet Abi
Umudu dürt
Umutsuzluğu yatıştır
…”

(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-ilkyar-16th-sciencesummer-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...

Sümeyye KIRS

