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Merhabalar,  

Ben ilkyar vakfını ilk okulumuza geldiğinde duydum...  

Başta ne olduğunu pek anlayamadım ama geldiklerinde bir takım deney malzemeleri vardı. 

Üniversiteli  gençler geldi ve bizlere çok sıcak davrandılar.   

Birden okulumuz cıvıl cıvıl olmuştu ve gerçekten çok mutlu olmuştuk.  

Hiç duyup görmediğim şeyleri bize birebir gösterdiler.  

Maddenin plazma halini ilk gördüğümde hiç unutamıyorum  

biz hep kitap üstünde bazı şeyleri görmüştük ve çok da canlandıramıyorduk.  

 

Newton beşiğinden tutun belki de sıvı azot gazını azota daldırılan yaprağın nasıl kuruyup 

kütür kütür olduğunu ve yaprağın kırıldığını gördüm. Azotun nasıl sıvılaştırıldığını (kritik 

sıcaklık ve kritik basınç) kavramını, dünyanın yapısını ve iç sıcaklığını, füzyon fisyon gibi 

birçok kavramı çok kısa bir süre içinde bütün okul arkadaşlarımızla birlikte gördük. 

Okulumuzda bunların görmemiz ve öğrenmemizin çok da imkânı yoktu.  

 
Ayrıca okulumuzun düzgün bir kütüphanesi yoktu bilgi edinme şansımız çok kısıtlıydı.  

Ben kütüphane konusunu ablama bahsetmiştim ve bunu sonradan öğrendim ki ablam kitap 

yardımı için sizin vakfınızı davet etmiş nereden buldu, nasıl karşınıza çıkıp ulaştı, hiçbir fikrim 

yoktu açıkçası; ama iyi ki gelmişsiniz.  

 

Ben uzun zamandır sizlerle iletişime geçemedim,  

fakat ben ve arkadaşlarımın sizi asla unutmadığını söyleyebilirim.  

 

Bizim merkezden çok uzakta ve imkanların çok kısıtlı olduğu bir okulumuz vardı.  

Gerçekten böyle bir girişimde bulunup ve bu girişime yardım eden önce gönüllü abilerimize; 

gönüllü ablalarımıza; daha sonra maddi yardımda bulunan kuruluşlara şükran duyuyorum. 
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Nasıl bir tohum ektiğini iyi bilen hüseyin abimi çok sevdim. Onu gördüğümde bize daha çok 

daha çok şeyler göstermek istediğini nasıl çırpındığının şu an daha iyi farkındayım.  

 

Çünkü bu gerçekten anlık verim alınacak etkisini gösterecek bir şey değil.  

Yaz kampına küçük testlerle yapılıp gelmiş olmam da beni daha çok mutlu etti.  

Hem çözmeye çalıştık hemde eğlendik. Çağrıldığımızda ilk defa bir üniversite bir bilgi kurumu 

gördüm, belki her gün gören gözler için basit gelse de bu bize çok iyi bir ilham verdi. Benim 

bakış açımı değiştirdi. Şu an çoğu yapılan şeyleri hatırlasamda hepsini anlatmak çok zor.  

 

Üniversitenin bu girişim için izin verenlerine de ayrıca teşekkür ediyorum.  

Bu açıyı lisede bile görme imkânımız çok yoktu.  

 

Ayrıca her bir yerden gelen çok zeki arkadaşlar vardı.  

Hepimizin farklı bir hikayesi olsa da; belki iyi imkanları olduğu bir okulda değil de, 

ortak noktamız yiboda okumamızdı. Sizin bu farkı kapatmak için bu eşitliği sağlamak için 

yaptıklarınız gerçekten takdire şayan çok ileri bir görüşlülük.  

 

Belki çok abi ve ablalarımız gibi çok şairane biri değilim  

(kendisine Yaz Bilim Okulunda görev alan gönüllülerimizin izlenimlerini yollamıştık) 

mesleğim gereği biraz rasyonel analitik düşünen biriyim kendimi şiirlerin içine atıp size 

kendimi daha güzel ifade edemiyorum. 2x2 nin 4 ettiğini bize canlı olarak ispat ettiniz. Bizim 

gibi diğer arkadaşların eşit imkanlar sunulduğu takdirde Anadolu'da nice bu ülke için faydalı 

bireyler yetişeceğine eminim.  

 
Tuğba abla güzel bir yazı yazmış onu okudum.  
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Fotoğraflara baktığımda biran çocukluk halimizdeki o heyecanı gördüm mutlu oldum.  

Kendimi arkadaşlarımı okumak için göstermiş olduğum çabayı hatırladım.  

Tabii sizleri de... Bize eğitim verdiğiniz salonları bize gösterdiniz.  

Hatta aldığımız şifre kodlama dersini pek unutmuyorum.  

Matematiğin hem eğlenceli hem ilginç bir kısmıydı.  

Hatta matematiğin aydınlık dünyası adlı bir kitap da armağan etmistiniz.  

Bilim müzesini gezmistik. 

Ankara’nın yosun tutmuş yeşil bir gölünü gördük.   

 
Boğaziçi üniversitesine bile gitmiştik  siz de bir konuşma yapmıştınız. ilkyar vakfından 

bahsettiniz sunumda, sadece  yabancı dil kısmı acayip zor görünmüştü aldığınız eğitimde.  

O açıdan kendimi eksik bıraktım ama şu an gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum,  

bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum.  

Liseye geçerken bize bir mektup da göndermiştiniz, fakat o zaman size tekrar geri 

dönememiştim bugüne yazmak nasipmiş. Yibodan sonra Anadolu öğretmen lisesini bitirdim 

daha sonra Kocaeli Üniversitesini kazandım ve bitirdim. Siz gibi mühendis oldum.  

 

Belki sizleri uzun süre görmedik,  

yani hayatımızın küçük bir kısmında yer aldınız  

ama bize bir rol model olarak göründünüz.  

Şimdi ihtiyaç duyan  minik kardeşlerime ben de elimden geldiğince küçük yardımlar 

yapıyorum ki onlar da kendinden sonrakilere yardımcı olabilsin.  

 

 

Tabii sizlerle  birgün tekrar karşılaşmaktan mutluluk duyarım.  
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Biz şu an büyüdük ben gibi diğer arkadaşlarımda şu an çok farklı ve önemli işlerde 

çalışıyorlar. Hayatına dokunulması gereken nice çocuk ve bizden sonraki nesiller bizleri 

bekliyor. Bunu sizin gibi insanlar yapması ve orada birilerin olması gerçekten çok iyi 

hissettiriyor. Bu yapılanların asla boşa gitmediğini ve gereksiz olmadığını tekrar tekrar 

usanmadan söylemek isterim. 

 

Ben 7. Matematik Yaz kampından Muhammet İbrahim Karaca şu an Sakarya Gaz Geliştirme 

Sahası adındaki milli bir projede harita mühendisi ve bir kontrol şefi olarak çalışıyorum.  

 

Buradan sizlere  

selamlarımı, hürmetlerimi, sevgilerimi gönderiyorum  

ve çok çok teşekkür ediyorum. 
 

 

Muhammet İbrahim KARACA 


