MASAL MASAL İÇİNDE
Berk GÖKÇE

İlk başta herkes kendi masalını yaşıyordu sanki oradaki çocuklar ve biz.
Ama masallar bir yerde kesişti.
Yollarımız aynıydı çünkü biz bu çocuklara bilimi sevdirmek için yollara düşmüştük
onlarda bir şeyler öğrenmek için.
Ama masalın bu bölümü sona erdiğinde sanırım biz daha çok şey öğreniyorduk bu
çocuklardan. Ben ilkyara katıldıktan sonra saf merak nedir burda öğrendim tıpkı saf
sevgiyi karşılıksız sevgiyi daha iyi anladığım gibi…
1. ve 2. sınıfların bulunduğu bir sınıfta bir halının etrafında oluşturduğumuz
çemberin ortasında fizik etkinliği yaparken o çocukların gözlerinde gördüm saf
merakı ve galiba bir daha

unutamayacağım

newton
beşiğine
olan o

meraklı
bakışları gördüm.
İlkyarda öğrendiğim

şeyler

sadece bunlarla

sınırlı

değil tabii

ki

bir çiviyle
bir
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insan hayatı boyunca taşıyacağı bir gönül bağı bir kardeş nasıl kazanır hala çok
merak ediyorum bunun nedenini... Herşey 3 dakikada oluyor çünkü bu iletişimde bir
çiviyi gülümseyerek çözmesi için bir çocuğa uzatıyorsunuz ve sonunda ömür boyu
hatırlayacağınız bir gönül bağı ve sevgi kazanıyorsunuz.
İşte ben buna herşeyiyle masal diyorum…
Ve sanırım bu masal hayatım boyunca sürecek…
Bu masalda geçen çocukları hikayeleri anıları asla unutamayacağım.
Bir masalın içinde başka bir masal sürekli yeni kapılar yeni umutlar yeni meraklı
bakışlar kazanılacak daha çok minik kalp bir çok nazlı yürek…

Bu masal daha çok sürecek
tıpkı her zaman daha çok gidecek yolumuz var dediğimiz gibi….
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İnsanın en güzel duyguları yaşadığı yerdir İlkyar
Lale kokan Muş ovasının yanından Bilim Otobüsüyle geçerken
güneşin batışıyla bir köy okuluna doğru uzanmak gibi
Karla kaplı Küre dağlarında mahsur kalmak gibi çocukların gülümsemesini görebilmek için
Yeniden her seferinde neşeyle
Ankaradan yola çıkıp
Raman dağının eteklerindeki bir köy okulundaki
çocukların gülümsemesinde yer alabilmektir İlkyar
Berk Gökçe
Maden Mühendisliği 2
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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
adres- https://www.classy.org/campaign/İLKYAR/c164385
3. E-postalarınızda www.İLKYAR.org.tr bağlantı vererek, izlenimlerimizi arkadaşlarınızla
paylaşarak İLKYAR’ın tanınırlığını arttırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın e-posta
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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