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Öncelikle yazıma bana böyle bir projeye katılma imkanı sağlayan İlkyar’a ve proje
boyunca vakit geçirdiğim arkadaşlarıma, elbette bu projelerin gerçekleşmesini sağlayan
bağışçılara, destek verenlere çok teşekkür ederek başlamak istiyorum.
Ben çocuklarla ilgili olan projelerin her zaman çok zor ve meşakkatli olduğunu
düşünüyorum. Çünkü onlar gerçekten de bugünün küçüğü yarının büyükleri ve ne
söylersek ya da ne yaparsak hemen bunları akıllarında tutabilme kabiliyetine sahipler.
Bu nedenle projeye gitmeden önce bazı endişelerim vardı.
Ya farketmeden
yanlış bir şey yaparsam,
yanlış bir şey söylersem,
söylediklerim çocukların kalbini kırarsa
bu durumu nasıl telafi ederim diye sürekli düşünüyordum...
Ama yapmak ve parçası olmak istediğim bir projeydi
ve gittim.
Proje dönüşü
sınavım da vardı
fazla çalışmadığım
için istediğim notu
alamadım ve dersi
bıraktım ama asla
da pişman değilim.
Çünkü çocukların
gözlerindeki
mutluluğu, merakı
ve sevgiyi görünce
dedim ki iyi ki
gelmişim ve iyi ki
buradayım.

R1:Her yerde çocuklar çok güzel. Hepsi çok merakla bakıyorlar. Onların merak duygularını,
hayal dünyalarını zenginleştirmemiz ve beslememiz gerekir. Sevgili Sunay Akın’ın dediği
gibi “Gerçekler hayallerin ayak izini takip eder.” Sevgili Çağlar merak duygusunu tetikliyor.

Yetişkin bireyler olarak çevremizdeki sıkıntıları, problemleri bilsek de
onları yaşayanlarla karşılaşmadıkça,
onlara dokunmadıkça,
ya da bizzat yaşamadıkça
gerçekten de onları anlayamıyoruz.
Bu durum hele ki çocuklar için çok daha farklı size her şeylerini anlatmak istiyorlar.
Bir anda yanınıza bir çocuk gelip kardeşiyle aynı okulda okuduklarını ama onun
geçirdiği bir rahatsızlıktam dolayı okula devam edemediğini söyleyebiliyor.
Ya da başka bir çocuk hayallerini anlatıyor size ressam olmak istiyorum diyor ve sizinle
de paylaşmak istiyor.
Kısacası
her şey çok güzeldi ve
harika bir duyguydu.
Projede
bir çocuğun hayatına
bir noktada
dokunabilmenin
bir çocuk üstünde
ne kadar fazla etki
ve fark yaratabileceğini
farkettim.
Onlar öğrendikçe
ben de öğrendim.
Özellikle
R2: Her okulda çocuklar bunlar da kim derken ellerine bir çivi
tutuşturuluyor ve tanışma böyle başlıyor...
çivileri onlara
” Sen de yapabilirsin...
verdiğimizde
Zorla güzellik olmaz... Asla pes etme, vazgeçme...”
biz bunları ayıramayız,
çivinin verdiği mesajları sevgili Zülal tekrar ediyor...
ayırması imkansız diye
düşünürken
bir arkadaşlarının açtıklarını gördüklerinde
ben de yapabilirim diye çabalamaları,
imkansız diye bir şeyin olmadığını farketmeleri
ve bu duyguları yaşarlarkenki
jest ve mimiklerini izlemek
hem onlara hem de bana çok şey kattı.

İLKYAR neydi ?
İLKYAR emekti..
sevgiydi...
fedakarlıktı...
paylaşmaktı...
dayanışmaydı...
yorgunluktu....
ekmek arası salçaydı...
sesimizin kısılmasıydı...
uykusuzluktu...
güvendi...
yeni arkadaşlıklar, dostluklardı...
Kısacası hayattı.
İyi ki İlkyarlıyım.
R3: Binlerce
resime bakınca
ne hissediyoruz?
Binlerce kilometre
gittikten sonra
geri kalan
bir özlem oluyor...
Acaba ne yapıyorlar?
Havalar çok soğuk,
acaba üşüyorlar mı?
Hele geçen günkü
Aralık’ta annesinin
sırtındaki bebeği
okuyunca insan yerle
bir oluyor... Biz de
Aralıkta idik, Bilim
otobüsü ile
Gödekli’de,
Hasanpaşa’da. Biz de
yürüyor olsaydık,
Küçük Ağrı’nın
önünde... Çok ama
çok borcumuz var...
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Nasıl Yardım Edebilirsiniz?
1. 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.

R4: “Tuğçe Abla vallahi de billahi de olmuyor... O kadar asılıyorum ben
yapamıyorsam kim yapabilir ki?”, “Ablacım zorla güzellik olmaz, aklını kullan...”

ABD’den bağışlarımızı TPF
aracılığı ile topluyoruz. ...
Vergi iadesi formu e-posta ile adresinize yollanıyor. Bir defalık veya düzenli bağış
için
bağlantı
adresi:
- https://turkishphilanthropyfunds.givecorps.com/projects/34912-lk-ret-mokullarina-yardim-vakfi-lkyar-ilkyar-projects
2. E-postalarınızda www.ilkyar.org.tr adresimize bağlantı vererek, izlenimlerimizi
arkadaşlarınızla paylaşarak İlkyar’ın tanınırlığını arttırabilirsiniz. Arkadaşlarınızın
e-posta adreslerini bizlere (ilkyar.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.

