Mehmet Öğretmenimiz
Gönüllümüz Sevgili Mehmet,
zaman zaman bizlerle beraber oluyor,
İLKYAR'ın öğretmenliğindeki etkisi,
ve dolayısıyla çocuklarına etkisini dile getirir...
Ata Hocamızı anar, hepimize ayrı ayrı övgüler düzer...
Her zaman aslında bu övgülerin sahibinin sizler olduğunuzu
bu tekerleğin ve bu sevinçlerin sizlerin katkılarınızla,
gönüllülerimizin emeğiyle gerçekleştiğini anlatmaya çalışırız,
ama mektuplarda izlenimlerde geçen isimlerin her defasında
bir mahcubiyet hissederiz...
Mehmet Öğretmenlerimizi sahiplenmemiz gerekir,
onlara ve dolayısıyla onların öğrencilerine de
değer verdiğimizi hissettirmemiz gerekir...
hep beraber...
Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz...
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

DAHA

İYİYE,
DAHA GÜZELE GİDEN

Bu hafta İLKYAR’ın gönderdiği kitap, dergi, ip, top, halat, çivi, jenga, tangram
ve kalemlerle dolu kutuyu açarak başladık yeni ve güzel haftaya. Tam kutuyu
açacağım sırada TEOG sınavında iyi netler çıkaran Merve Nur girdi odaya. Merve
Nur odaya ışık gibi süzülen kutuyu görünce yüzü aydınlandı. “İLKYAR”dan mı? “Ben
açmak istiyorum. “dedi ve büyük bir heyecanla açtı kutuyu. “Bunlar çok güzel.”
diyerek yüzüne çok yakışan gülümsemesini eksik etmeyerek… O gün pek bir iş
yapamadım açıkçası. Sınıflara girip bu sevincimi, bu heyecanımı çocuklarla
paylaşma isteğiyle yanıp tutuşuyordum. Hemen 6. Sınıflara girdim. Dergileri, kitapları
görür görmez yüzlerindeki gülümseme, sevinç, güzellik o kadar başkaydı ki…
İLKYAR’ı tanıttım ve bunları hazırlayan, bizlere gönderen iyilik meleği gönüllü abi
ablalara, Emine hanıma, Dilek hanıma, Hüseyin hocaya teşekkürlerini iletmek üzere
mektuplar yazmaya başladık. Okulumuzda spor malzemeleri yok denecek kadar
azdı. Beden Eğitimi dersiyle haftaya başlayan 8. Sınıflara ipleri, topları verdiğimde
öyle bir mutluluk kapladı ki her birini. Hemen öğrencilerle, Beden Eğitimi
öğretmenimizle oynamaya başladık çok güzel yerlerden gelen çok değerli hediyelerle.
Halat çektik, ip atladık, top oynadık. Beden Eğitimi öğretmenimiz bu malzemelere ayrı
bir sevindi, ayrı bir mutlu oldu. Ayrıca teşekkürlerini iletti bu değerli insanlara.

2. gün okulumuzdan 3 öğretmenimizin “Zümre Öğretmenler Kurulu Başkanları
Toplantısı” için başka ilçeye gittiklerini öğrendim. Dersler boş geçmemeliydi. Sınıflara
girip kitapları, dergileri, çivileri çocuklara göstermenin ve İLKYAR’dan bahsetmenin
tam vaktiydi. Aradığım fırsatı bulmuştum sıcağı sıcağına. İLKYAR’ ı çok sevdiler.
Yapılan güzelliklere, yardımlara, etkinliklere, kamplara, ODTÜ’ ye hayran kaldılar. Hiç
tanımadıkları insanlardan gelen bu anlamlı, değerli hediyelere karşılık mektup yazma
heyecanı sardı her birini. Kimi o an yazıp bitirdi, kimi süreyi yeterli bulmayıp evde
devam edeceğini söyledi. Bu mektuplara abi-ablalarının, hocalarının cevap
yazacağını söylemek o an aklıma gelmese de etkinliğimizin sonuna doğru Nazlı:
“Peki bu mektuplarımıza cevap gelecek mi öğretmenim?” diye sordu o çalışkan,
hanım hanım güzel duruşuyla… “Elbette. İyi ki hatırlattın Nazlı.” dedim ve her biri
daha ayrı heveslendi güzel elleriyle içten satırları yazmaya. Çoğu ilk defa mektup
yazıyordu ve çok sevinçliydiler. İlk gün elime 80 mektup geçti sevgi, saygı, minnet,
teşekkür dolu… Sonraki günlerde de gelmeye devam etti 2 okuldan da renkli,
masumiyet dolu tertemiz sayfalar, zarflar…

Bu güzel desteğinizle çocuklarımla gönül bağımız daha da arttı ve sevgileri,
saygıları sel olup gitti. Artık sabahları ellerinde demet demet çiçeklerle daha fazla
karşıma çıkmaya ve daha fazla odama uğramaya, oyunlar oynamaya başladılar.
Enerjileri tebessümleri, ilgileri hak ettiğimden fazla mutluluk hissettirmişti. Okuma

alışkanlıkları kazanacaklardı ve okumaya, öğrenmeye daha çok ilgi duyacaklardı
güzel çocuklar. Bu sayede daha güzel cümleler kurabilecek ve daha iyi insanlar
olarak yetişeceklerdi. Bambaşka dünyalar keşfedecekler, okumanın tadını
çıkaracaklardı. Gönderdiğiniz bu kitapların, dergilerin, oyunların, topların ve anlamlı
mektupların, hikâyelerin gönlümüzde apayrı bir yeri olacak.
Hüseyin Yılmaz’ın hikayesinin geçtiği mektup o zamana kadar okuduğum en
değerli satırlardandı. Doğrusu bu zamana kadar böyle dokunaklı, etkileyici bir yazı
okumuş muydum hatırlamıyorum. Okulda zaman bulamamış ve eve getirmiştim bu
bilgi hazinesini okumak için. Odamda okumaya başladım fakat oda çok soğuktu.
Salona sobanın yanına geçtim. Orada da arkadaşımın telefonla uzun uzun
konuşması ve televizyonun sesi bu dokunaklı yazıyı okumaya başlamamı engelledi.
Bu yazı daha sessiz bir ortamda özenle okunmayı fazlasıyla hak ediyordu. Hemen
tekrar odama girdim ve okudukça daha çok meraklanmamı sağlayan, her bir satırın
beni iyice kendine çektiği o zamana kadar okuduğum etkileyici, ender yazılardan
birini okumanın heyecanını fazlasıyla hissederek okudum. Bu yazıyı çocuklar mutlaka
okumalıydı. Sonraki gün hemen çoğaltmaya başladım Hüseyin hocaların, başarıların,
ilk yar’larımızın ve güzel anıların anlatıldığı hikâyeleri. Duygu titreşimi yüksek bu
değerli satırları sadece bizim öğrenciler değil; geçen sene fen lisesine giderek yörede
bir ilki başaran ve arada bir öğretmenlerini ziyarete gelen Burcu da okumalıydı.
Geçen sene bizim okulda olduğu halde çeşitli nedenlerle başka bir okula nakil olan ve
çok başarılı bir performans gösteren, arada bir öğretmenlerini ziyarete gelen 8.
Sınıflardan Ece de… Ben de bu hikâyeyi bu kez de yazılı okuyarak dersler
çıkarmıştım ve kendimi çocuklar için yaptıklarım-yapacaklarım konusunda sorgulama
fırsatı yakalamıştım Çocukların bazılarına ulaştırdım ve diğer güzel yarlarımıza da
ulaştırmak için sabırsızlanıyorum. Yazıyı okuyan güzel çocuklar çok etkilendiler.
Hatta bazı çocuklar mektup yazmayı istememişti. Hemen bu güzel ve unutulmayacak
hikâyeyi ellerine tutuşturdum. Sonraki gün gördüğüm manzara beni şaşırtmamıştı.
Hüseyin hocaya mektup yazılmıştı. Staj yaptığım okulun güzel çocuklarıyla
mektuplaşmamda da bu hikâyedeki bilgiler çok işime yaradı.

Çocuklarımız sayenizde okumaya, öğrenmeye daha çok bir merak saldı. Artık daha
düzenli ve sık kitap okuyacağız. Kitap Okuma Projesi’ni hem okulda hem evde olacak
şekilde uygulamaya başladık. İLKYAR yine bir kıvılcımı başlatmıştı daha iyiye ve
daha güzele giden...
Gelecek haftalarda İstanbul’dan gelecek kitapları dört gözle bekliyoruz. Bu
güzel destekleriniz için çok teşekkür ediyor; selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız.
Mehmet BOZOĞLAN
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...

