TÜRKÜLERLE SÖYLESEM
Zeynep KURT

Herkesin kendini bir ifade etme biçimi vardır ya hani işte bende kendimi türkülerle
ifade ederim, türkülere kulak veririm, sözleri içimde hissederim her zaman,
bir türküde der ki;

Gurbete gidenler azığın alır
Kimisi giderken kimisi kalır
Kimi sevap için Kabeye varır
Kabe kapınızda bilmez misiniz?
Karadır kaşın yaydan nicolur
Bugün dünya yarın ahret nicolur
Bir gönül yapması yüz bin hac olur
Siz gönül yapmasını bilmez misiniz?
Gönül yapmak, bir
gönülle girmek, gönül
bağı kurmak, samimiyet
(samimi niyet) neydi
bunlar, nasıldı... Ben
bunları ILKYAR'da
gördüm.
Bunun için ILKYAR'a çok
çok çok... teşekkür ederim.
Adana projesi benim 2.
projemdi. İlk projemde o
kadar çok korkmuştum ki
( çünkü ben fizikte pek başarılı değilim) ama tecrübeli arkadaşlarım bana aktarım
yaptıktan sonra ve benim öğrencilerle bu etkinliğimden sonra fikrim öyle bir değişti
ki artık yolda geçen herkesle fizik etkinliği yapmak istemiştim.
Öğrencilerle fizik etkinliklerine girdiğim için kendimi şanslı hissediyorum.
Çünkü öyle meraklı, öyle istekliler ki insan o etkinliğin bitmesini hiç istemiyor.
1

Deneylerde daha çok onların yer almasını istiyorum,
ama zaten bunu benden çok onlar istiyor.
Her biri her deneye ayrı ayrı o kadar ilgili ki, gerçekten bunu o sınıfa gelip, bir köşe
de oturup, izlemek gerekiyor. Benim orda gördüğüm bir başka ve en güzel olanı fizik
etkinliğinin amaca giden bir araç olmasıydı biz orda öğrencilerle
o GÖNÜL BAĞINI KURDUK...
Daha sonra bahçede oyunlar oynadık, her

öğrenci farklı

farklı oyunlar oynuyorduk.

Kimi topaç

çeviriyor, ip atlıyor, kimi

voleybol ,

basketbol oynuyordu. Ben

yakar

top oynamak istemiştim
çocuklarla, çocukken de en
sevdiğim
oyunlardan bir
tanesiydi.
Yakar top
oynamak isteyen
çocuklarla hemen
aldım-verdim
yapıp eşlerimiz
seçtik ve oynamaya
başladık. Oynarken ben

ölüyordum

ama öğrenciler can tutup beni

oyuna alıyorlardı. Bu

sadece bir kerelik bir şey değildi. Ben her öldüğümde canı olan beni oyuna alıyor,
can yoksa tutuyorlardı ve ben hep onlar sayesinde oyundaydım.
Ben burada gördüm, GÖNÜLLERE GİRMİŞTİM.
Çivi etkinliği, neydi öyle? Bir problem, bir çözüm, çöz bakalım çözebilirsen, yine en
güzel araçlardan bir tanesiydi. Gittiğimiz okulda tek başına duran bir öğrenci hemen
yanına gidip çiviyi verip sohbet etmek istedim ama bana abla arkadaşlarım da gelsin
ondan sonra dedi. Olsun sen bir dene dedim, tekrardan arkadaşlarım gelsin öyle
dedi, bende hemen çiviyi eline verdim. Çözemedi, sorunların karşısında sabırlı
olmalıyız dedim. Çözmeye uğraşırken çıkmıyor abla nasıl girmiş buraya gibi
cevaplar alıyordum. Ama biliyordum ki çözecekti, çok zeki bir çocuktu. Sonrasında
etkinlikler için sınıflara geçtik, ismi Hamza’ydı çiviyi çözememişti. Bir etkinlikte ben
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onların sınıfına gitmiştim ve bana abla çiviyi tekrar verir misin dedi, çıkardım çiviyi
verdim ben o sınıftan ayrıldıktan sonra öğrendim ki Hamza çiviyi çözmüş ve diğer
ablamıza teslim etmiş, İNANDIK ve BAŞARDIK...
Son etkinlik saatinde fizik etkinliği bittiği için bende başka bir ablamızla müzik
etkinliğine katıldım ve öğrencilerin yanına oturdum o sınıfta bir öğrenci abla sana
bir lakap buldum dedi. Nedir diye sordum. Bilim kadını dedi. Hayatımda bana
takılmış en güzel lakap...
Yine bir türküde şöyle der;
Sözde ben bir insan olmaya geldim
Yüzde ben insan olmaya geldim
İzde ben bir insan olmaya geldim
Közde ben bir insan olmaya geldim
Düzde ben bir insan olmaya geldim

Insan olmak, bunu Hüseyin hocamızın sunumlarında öyle güzel gördüm ki, insan
olmak, insan kalmak, insanlara, kardeşlerimize faydalı olabilmek... Bedenen insan
olmak, sıfat itibarıyla insan olmak yetmiyor, özde, sözde, yüzde, izde insan olmak....
Bir gönüle girmek, gönül bağı kurmak, bir gönlü yurt edinmek dileğiyle ..
Zeynep Kurt
Fen bilgisi öğretmenliği
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Nasıl Yardım Edebilirsiniz?
1. İLKYAR web sitesinden kredi kartınızla bağış yapabilirsiniz
www.ilkyar.org.tr/nasilyardimederim/kredikarti
bağlantısıyla İş
Bankası üzerinden güvenle bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
2. İLKYAR’larımızın geleceğine güzellikler katmak, onlara bir
kitap hediye etmek, belki anısını yaşatmak istediğiniz bir
büyüğünüz, bir yakınınız için kitaplık kurulmasını
desteklemek, belki de daha fazlası için aşağıda bilgileri
sunulan hesaplar aracılığıyla bağış yapabilirsiniz.
Hesap Sahibi
: İLKYAR
Türk Lirası Hesabı (IBAN)
: TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Avro (Euro) Hesabı (IBAN) : TR92 0006 4000 0024 2293 5074 26
Dolar Hesabı (IBAN)
: TR91 0006 4000 0024 2293 5762 17
Türk Lirası Hesabı (IBAN) (*) : TR46 0006 2000 3030 0006 2994 01
(*) ilk 3 hesap İş Bankası ODTÜ şubesinde,
son hesap Garanti Bankası Boğaziçi Üniversitesi şubesinde açılmıştır.
Önemli Not: Bağışınızın açıklama kısmına “Adınızı, Soyadınızı, E-posta ve/veya
Cep telefonu numaranızı” yazmanızı önemle rica eder, desteğiniz için teşekkür ederiz.
ABD’den bağışlarımızı TPF aracılığı ile topluyoruz. ... Vergi iadesi formu e-posta
ile adresinize yollanıyor. Bir defalık veya düzenli bağış için
bağlantı adresi: -yeni adreshttps://www.classy.org/campaign/İLKYAR/c164385

3. E-postalarınızda www.İLKYAR.org.tr bağlantı
vererek,
izlenimlerimizi
arkadaşlarınızla
paylaşarak İLKYAR’ın tanınırlığını
arttırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın eposta
adreslerini
bizlere
(İLKYAR.yonetim@gmail.com)
göndererek
üyelik sistemimize dâhil olmalarını
ve bu izlenimleri almalarını da
sağlayabilirsiniz.
Önemli
Not:
İLKYAR
izlenimlerindeki ve resmi sitesindeki
resimlerin izinsiz kullanılmadığını
hatırlatır, göstereceğiniz hassasiyet
için teşekkür ederiz.
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