ilk yar'larımızın sevgili dostları,
Bugünkü izlenimi özellikle dikkatli okumanızı
ve çevrenizdeki arkadaşlarınıza iletmenizi diliyoruz...
Sevgili Makbule'nin ilk projesiydi... Sevgili Makbule'nin
duyguları, emeği çok kutsal... Böylesine duyguların
yaşanması, ilk yar'larımıza erişmek kadar güzel...
"Kış Bastırmadan" projesi ile çağrımızı da
ekte sunuyoruz.
Desteklerinizi bekliyoruz..
Çocuklar çok güzel,
tek yapmamız gereken bu çocuklara layık olmak...
Desteklerinizle hep beraber daha fazlasını yapabiliriz...
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

RENKLERİN TONUNA KAYGILANIRKEN
Ben müzik etkinliğinde rahat ve keyifle etkinlikte bulundum.
Müzik etkinliği;
Müziğin tanımı
Sesin oluşumu
Enstrümanlar hakkında
Enstrüman denemeleri (gitar ve keman)
Notalar hakkında
Nota boruları ile sesler ve bir şarkı.
Müzik etkinliği için gözlemim:
Savrulurken çocuklukları ve benlikleri ayrı taraflara,
müzik gözlerine ışıltı
Hayatlarına bir ışık daha
Hayallerine umut
Onlara anlık bir mutluluk oldu.

...
Çocuklar o kadar güzeldi ki...
Üşüdüm;

sımsıkı ve sımsıcak sarıldılar ısındım.
Yoruldum;
ışıl ışıl koştular baktılar bana
ve ben tekrar tekrar başladım yeni güne
daha umutla ve mutlulukla
Dahası her göz göze gelişimde onlarla
Bir bir doldurdum hayatımın boşluklarını,
Amaçsız savruluşlarimı bir bir dindirdim içimdeki.
‘Öğretmenim' dediler bazen
Utançla reddettim bunu...
Öğrenen bendim,
öğretense onlardı bana.
İlk sabah kahvaltısından sonra ki, ne kahvaltı...
Dönüp bakınca geriye utanılan isyanlar çıkıyor yüzeye.

Okulun bahçesinden etkinlikler bittikten sonraki akşam (üstteki) ve
güneş ufukta doğmaya başlarken, okuldan ayrıldığımız sabah
sahi ne kadar zaman oldu ufkumuzda sadece ağaçları görmeyeli?

Minik bir yürek..
10 dakikada seviyor beni,
bizim erteleyişlerimiz ve önemsemeyişlerimizin aksine
o bu eylemi 10 dakikada yapabiliyor.
Toplam 3-4 kalemi var, bir çanta ve bir de tişort.
1 ini bana vermek istiyor kalemlerden
o her şeye bedel tebessümü ile.

Bense şaşkınlık ve
benliklerimize kızgınlığımla almayı reddedip
onlarla cok guzel resimler yapmasını tembihliyorum.
Ve günün sonundaysa eğleniyoruz birlikte.
Aynı notalar
aynı ritimler
aynı zaman ve
aynı mekanda...
Hayatın dağıttığı
adaletsiz yaşamların aksine
hepimiz aynı an ve ayni duyguda...
Sonundaysa yine minik bir yüreğe diyorum ki:
“terlisin dışarısıda cok soğuk ceketini giy.”
Alınmadan kırılmadan
masumiyet kokan bir bakışla diyor ki:
“ceketim yok, montum da,
tişörtümü de öğretmenim
geçen sene 23 Nisanda almıştı.”
Utanıyorum
ben bizzat kendimden..
Renk renkleri de geçip
tonlarını uydurmaya çalışıp
moda diye
sahte zevklerle kandılırılışımızdan.
Onun masumiyeti ve
mahcubiyeti karşısında,
O an üzerimdekilerden
o an geride bıraktığım maziden bile utanıyorum.

Montumu giydirip yurda gönderiyorum.
Vardığımda ondan bir müddet sonra yurda
odamda özenle katlanıp yatağıma
konulmuş montu görüyorum.
Sonuç olarak ben farklı konumlara
yerleştirildiğini
ve hatsizce onların eksiklerini görüp
onlara acımaya kalkışımdaki büyük
hatamı anlıyorum.
Şimdi bendeki eksikliklerin
onlarınkinin onlarca katı olduğunu
görüyorum.
Sevginin yanında minnet ve saygıyla onlar
için çabalamak istiyorum.
Birbirimizin eksikliklerini tamamlayalım
istiyorum.
Makbule Kocabıyık
Matematik Bölümü

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;
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217 (Hesap sahibi İLKYAR)
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-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...

Siz değerli bağışçılarımız sayesinde her
sene mümkünleşen kampanyamıza

bu sene de desteklerinizi bekliyoruz.

Her

sene

düzenlediğimiz

‘Kış

Bastırmadan’ kampanyamız ile bu sene

de en az 200 İLK YAR’ ımıza bot, mont,
atkı-bere-eldiven,

çorap,

kırtasiye

malzemeleri, şekerlemeler, Bilim Çocuk
dergileri göndermeyi planlıyoruz.
Her

bir

İLK

YAR’

ımız

için

oluşturulacak paketin ortalama 80 TL
olmasını öngörüyoruz.

Kardeşlerimizin gözündeki mutluluk her
şeye bedel…

Hiçbir İLK YAR’ımız üşümesin,
yüzleri hep gülsün istiyoruz.
Saygılarımızla,
İLKYAR www.ilkyar.org.tr

(Lütfen bağışınızın aciklama kismina isminizi
yazin, hesap sahibi ILKYAR)
İş Bankası ODTU şubesi (4229) 706968
TL Hes:TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68

Euro Hesabi: TR920006400000242293507426
Dolar Hes:TR910006400000242293576217
YURT DISINDAN BAGISLARINIZ icin bağlantı
adresi:
https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/
projects/12942-lk-ret-m-okullarina-yardimvakfi-lkyar-ilkyar-16th-science-summer-school

