ilk yar'larımızın sevgili dostları,
bu akşam bir ilk proje izlenimi paylaşıyoruz...
Sevgili Dilara müzik etkinliğinde çocuklarla beraber oldu...
İzleniminde o kadar kuvvetli ifadeler varki...
Yaşananların gerçek mi olduğuna dair insanın kuşkuya düştüğü
masumiyetler, güzellikler yaşıyoruz çocuklarla... Eşsiz güzellikte hepsi..
Sevgili Dilara bunu anlatıyor izleniminde...
Dilarayla, bütün gönüllülerimizle gurur duyuyoruz...
Geçen gün ODTÜ'lü uzaklardaki bir okulda görev yapan
eski gönüllümüz öğretmenimizle konuştum telefonla,
-Çocuklara "Hocam" diye hitap ediyorum,
çok şaşırıyorlar; ama asıl beni şaşırtanlar onlar,
çünkü ben onlardan o kadar çok şey öğreniyorum ki...
Sürekli öğreniyoruz hepsinden,
o kadar ön yargısız güzellikte dökülüyor ki kelimeler,
hiç kendini kasmadan, acaba şu mu olur kaygısı duymadan..
Onlara çok şey borçluyuz,
elbette geleceğimizi borçluyuz,
geleceğimiz için borçluyuz...
Desteklerinizle hep beraber daha fazlasını yapabilme gayretindeyiz...
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

SOLMAYAN ÇİÇEKLER
Giderek azalan yollar, giderek artan heyecan... Karadeniz yolunda hayatımdan
hiçbir zaman eksik olmayan hayallerimin en güzelleriyle camdan dışarı
bakıyordum. Sonunda göründü gecenin karanlığında bir okul. Soğuk bir floresan
ışığıyla aydınlatılmış girişte çantalarımızı indirdik ve beklemeye koyulduk. Yer
yer boyası dökülmü yemekhane duvarlarındaki -bu duruma tezat bir şekilderenkli resimler dikkatimi çekti. O bile bu hayatta hep umut var diyordu sanki.
Benim bir erkek kardeşim var. En azından gidene kadar öyle biliyordum.
Her girdiğim sınıfla bir kucak dolusu kardeşim daha olduğunu gördüm.
Yakışıklı, güzel, yetenekli veya zeki olduğumuz için değil;
sadece biz olduğumuz için bizi seviyor onlar.
Bizim gibi değil, biz olmak istiyorlar.
İşte ilk hissettiğim şey, kilometrelerce yolu tepip
onların hayatını değiştirmem değildi.
Onların beni değiştirmesiydi.
Gidene kadar ben bile bilmiyordum
bu kadar sevgiye muhtaç olduğumu.
Sonra fark ettim ne yaptığımı.

İlk projem, ilk sınıfım. Asla unutamayacağım. Sınıfa girdiğimde nasıl heyecanla
nasıl merakla bakıyorlar keman kutusuna. Kemanı çıkardığımda bilen de vardı
bilmeyen de. Çaldım önce onlara. Dinlediler. Sonra hepsi teker teker dokundu

kemana, çalmaya çalıştık beraber. Ne kadar ürkek, ne kadar nazlı uzanıyor
kimisinin elleri. Korkan, istemeyen de var. Yavaş yavaş veriyorum onlara da.
İsteklilerden daha hızlı çarpıyor nazlı kalpleri. İster misiniz diye soruyorum,
güzel olmaz mı keman çalmak üniversiteye gidince. Söz alıyorum, çalacaklar.
Benden daha güzel çalacaklar.
İşte böyle fark ettim.
O kadar kolay ki birinin hayatına dokunmak.
Değiştirivermek 40 dakikada.
İnsanın inanası gelmiyor.
Her sınıfta yaptım bunu.
Tüm okul çaldı kemanımı. Tüm çocuklar kemanı tattı.

Hayat Bayram Olsa...
Mütevazi koromuzun biricik şarkısı.
O kadar istekli ve çalışkanlar ki.
Biz çalarken
üstlerine neredeyse büyük gelen
bir ciddiyetle söylüyorlar şarkıyı.
Çalarken düşünmüyor değilim.
Hayatım gerçekten daha nasıl bayram olabilir?
Ve Feyyaz... Benim küçük astronotum. Yıldızları hedeflemiş, olmadı Ay’a iner.
Hiç unutamam tuş sayısı 10 parmağından daha az olan o piyanoyu eline

aldığında çalışını. Melodiler tuşlardan döküldükçe dudaklarının kenarından bir
gülümseme döküldü. İki avcumu açıp toplamaya çalıştım o gülümsemeyi. Anısı
kaldı sadece.
Kezban’ımız vardı bir de. Böyle neşeli ve umut dolu olmayı çizgi filmlerden
öğrendiğini sanmıyorum o küçük kızın. Saçlarının ucundan bebek bukleleri,
gözlerinden sevgi taşıyordu. Hüseyin Hoca’nın akşam sunumunda yanımda
oturan kız Kezban’ın bir arkadaşıydı.
“Oyuncaklar bizde kalacak mı Dilara Abla?” diye sordu. Daha ben cevap
verememişken Kezban öyle bir şey söyledi ki,
benim verecek cevabım vardıysa da buhar oldu havaya karıştı.
“Onlar bize sadece oyuncak getirmediler ki!
Bize çok daha değerli bir şey getirdiler: Sevgilerini!”
Beynimden vurulmuşa döndüm.
Bu kadar güzel şeylerin sadece masallarda gerçek olduğunu sanırdım.
Yanılıyormuşum.

Akşam eğlencesinde elinden tutup beraber zıpladığım çocuklar,
hala avcumda hissediyorum onları.
Kemanımı çalarken hepsiyle beraber çalıyorum sanki.
Hep aklımın, kalbimin bir köşesindeler.
Solmayan çiçekler topladım sanki.
Suyla değil, sevgiyle ve bilimle büyüyen çiçekler.
Başlarını Güneş’e değil de hayallere, mutluluğa çeviren çiçekler.

Malesef dünyadaki saflığa ve iyiliğe inancımın azaldığı zamanlarda,
düşününce tam da vaktinde, hayatıma giren İlkyar;
işte böyle değiştirdi beni.
Bu kadar temiz yürekler görmeyeli uzun zaman olmuş.
Ruhum derin bir nefes aldı sanki.
Sanki derin bir rüyadan uyandım.

Dilara Çaygara
Elektrik Mühendisliği
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