İyi akşamlar güzel ilk yar'larımızın sevgili dostları,
Ortaya bir emek koyuyor ve birşeyler yapıyorsunuz...
Severek, tertemiz bir duyguyla...
Aradan zaman geçiyor ve geriye dudaklarda
bir gülümseme ardından da bir özlem kalıyor...
Bu akşam sizlere, aradan geçen zamanın
yapılanları ne kadar güzel, iyi ki gitmişiz
diyeceğimiz anılardan bir demet yollamış sevgili Eda...
Kendisi de, ilk yar'larımızdan biriydi,
şimdi o gönüllümüz olarak ilk yar'larına gidiyor...
Bizler için de onunla beraber aynı otobüste bulunmak,
ve kendisinin nasıl geliştiğine şahit olmak başlı başına bir gurur
kaynağı...
Sizler sayesinde ancak birşeyler yapıyoruz.
Yaz Bilim Okulunu katkılarınızla en iyi biçimde gerçekleştireceğiz...
Böylesine güzelliklerin boy atmasına yardımcı olduğunuz için
çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz...
İLKYAR
--------------------------------------------------Bu ara Sevgili Erden Pasifik te, 11 gündür kürek çekiyor
http://www.humanedgetech.com/expedition/anot/
yarış sürmekte "Pasifiğin Oğulları" teknesinin nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz
ayrıca bu yarışın Erden için çeşitli güzel anlamı var,
ancak Erden'in de desteğe ihtiyacı var...
--------------------------------------------------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-vakfilkyar-ilkyar-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

MUTLU ve UMUTLU
İLKYAR projelerinde en çok sevdiğim şey; kimliğimden sıyrılıp hiç kimseye
dönüştükten sonra tanımadığım yarınların sahiplerinin gözlerinde herhangi birine
dönüşmem. Bu olduğum kişiyi sevmediğim anlamına gelmiyor. Çünkü hayatımdaki her
şeyi ve herkesi seviyorum. Baktığım her insanın gözlerinde, yaşadığım her mutlu yada
üzücü olayda yaşadığımı hissediyorum. Ama projelerdeyken
‘’Bulut mu olsam,
Gemi mi yoksa?
Balık mı olsam,
Yosun mu yoksa ?..
Deniz olmalı, oğlum,
Bulutuyla, gemisiyle,
Balığıyla, yosunuyla…’’
şiirinin anlamını yaşıyorum. Ötekileştirmeden, aynılaştırma çabasında olmadan, karşılık
beklemeden yıllardır yollarda olan Hüseyin hocamız, bilim otobüsü ve İLKYAR
gönüllüleri.... Ve şimdi onlara inanan
olmak….

biri olarak bu sevgi çemberinin bir parçası

Karamsarlık

ve

mutsuz

bir

süreçten geçiyorken, bu projeye
katılmak çok anlamlı oldu benim
için. Sevgili yaşam enerjisiyle dolu
Mersin ekibi ile aynı projede olmak
güzeldi…
Bu projede dikkatimi çeken şey
öğrencilerin mutlu olmasıydı. Yani
beraber
vakit
geçirdiklerim
öyleydi. Betül ve arkadaşları hafta
sonları yaptıklarından ve yurtta
nasıl
vakit
geçirdiklerinden
bahsetti. Gözlerinin içi gülüyordu.
Herkesin fark ettiği gibi cıvıl cıvıl
bir kızdı. Onları mutlu görmek
beni de çok mutlu etti. Sonuçta
hayatta yaptığımız şeyleri mutlu
olmak için yapıyoruz…İşimiz,
arkadaşlarımız,
yarına
olan
inancımız, projelerimiz… Hepsi
mutlu etmek ve mutlu olmak
için… MUTLU muyuz peki?
Aynanın karşısına geçin, aynadaki
görüntünün
gözlerine
bakın.
Bakışlarında umut mu çaresizlik mi
gördüğünüzü anlamaya çalışın.
Eğer mutsuzsa bunun için birilerini
suçlamayı bırakın. Ve YAŞAMAK
denilen
bu
kavganın
tüm
gücünüzle, inancınızla bir parçası
olun. Zaman bizi sürüklemesin. Bir çocuğun kahkahasıyla kontrol etmeyi öğrenelim
anlarımızı. Gülecek durumda olmadığınızda yüzünüze küçük bir gülümseme
kopyalayın. Zamanla o sizin gerçeğiniz olacaktır. Bu samimiyetsizlik değildir. Mutluluğa
adanmış bir yüz, an, kalp, inandığınız şeydir. Belki neden bu kadar olumlu yazdığımı
merak edeceksiniz. Şuan karşımda YİBO’dan Esme Nur ve Seda Nur’un

“bir günlük bile olsa çok eğlenceli bir gündü’’

yazan, ODTÜ ismini yazıp süsledikleri

bir kağıt var da ondan. Esme Nur’lar Çanakkale şiiri de yazmışlardı. Çok özel duygularla
yazılmıştı.
Bu projede unutamadığım anlardan biri resim etkinliğinde iken, baskı çalışması yaptığım
bir sırada eleri soğuktan yada deterjandan dolayı çatlamış bir kardeşimizi

fark ettim.

Fark ettiğimi anladığı an utanarak elini çekti. Bu kendime öfkelenmeme neden olsa da o
an aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Hemen YİBO lu olduğumu ve küçükken benim de

ellerimi yıkadıktan sonra kurutmadığım için aynı hale geldiğini söyledim. Ama haala
unutamıyorum o anı, ellerini çekerken ki bakışlarını. Güzel bir kalbin çocuksu
mahcubiyeti.

YİBO dan ayrılırken kalanları düşünüyor da olsak, onları tanımak umut ve mutluluk
verici. Güzel bir gelecek bırakmak için gidecek çok yol olsa da tanıdığınız her çocuk bir
sonraki proje için gereken inancı veriyor…. Bir gün de olsa bir çocuğu mutlu ettiyse
gönüllüleri bu İLKYAR ın ne kadar özel olduğunu kanıtlamaya yeter….
Eda GÜNEY – İngilizce Öğretmenliği
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...

