GÖRÜP GÖREBİLECEĞİM
Avşin ÇAPA
İLKYAR ile 1. Sınıfta tanıştım. Projeye katılım sağladığım için çok şanslı ve mutlu
hissettim. Mersin Üniversitesi olarak ilk projeme gittiğim için de ayrıca mutluluk
duyuyorum.
O kadar çok biriken anım var ki burada o kadar uzun yazabilecek miyim bilmiyorum
aklıma gelen ne var ise anlatmayı istiyorum açıkçası.
Gittiğimiz okulların öğrencileri o kadar tatlı ve masumdu ki
bir kez daha iyi ki gelmişim dedirttiler.
Belkide hayatımda görüp görebileceğim en güzel şeydi.
Yapılan etkinlikler olsun orada bulunan insanlar olsun her şey çok güzeldi.
O çocukları görünce bir zamanlar benim de onlar gibi olduğum geldi aklıma...
Belki güzel bir çocukluk geçirdim, o konuda şanslıydım;
ama bende her zaman onlardan biri oldum.
Onların bu dünya için o kadar saf ve temiz kaldığını görünce bir çok düşünceye
daldım. Onlar bu hayatın zorlukları için fazla masum ve küçükler.
Kimin ne kadar iyi ve kadar kötü olduğunu bilemem
ama orada gördüğüm bütün çocukların kalbinin tertemiz olduğunu fark ettim.
Yaptığım etkinliklerde o kadar çok eğlendik ki
zamanın nasıl geçtiğini
anlamadık. Yaptığım etkinlik
origamiydi ve biz turna kuşu
yaptık.
Turna kuşlarını yaptıktan
sonra onların yüzünde ki o
şaşkınlık ve mutluluğu
size tarif edemem,
orada olup görmenizi o
kadar çok isterdim ki,
benimle o duyguyu paylaşmanız
ve huzuru tatmanız ne kadar güzel
olurdu.
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Bu proje bana o kadar çok şey kattı ki, herhalde bunları hiç bir yerde öğrenemezdim
ve göremezdim. Yapılan deneyler, etkinlikler ve gönüllü ağabeyler, ablalar,
öğrenciler muhteşemdiler. Çoğumuzun ilk projesiydi buna rağmen iyi bir iş
çıkardığımızı düşünüyorum... Birazcık da olsa, ufacık da olsa çocuklara bir şeyler
kattığımıza inanıyorum. Keşke fırsatım olsaydı da orada olmayan diğer bütün
çocukları tanıyabilseydim. Hepsinin hayatına küçük de olsa bir dokunuş
yapabilseydim. Çocuk kalbi kadar güzel bir şey var mı ya?
Bence yok... Bunu o kadar iyi anladım ki oraya gidip, çocuklarla beraber olunca.
Etkinliğimin
yetişmesi için
çok

uğraştım...
Ve

bu uğraşta yalnız değildim orada bulunan tüm çocuklar çok çabaladı... Ben
“Etkinliğimiz yetişmezse çok üzülürüm,
bunun için beni iyi dinleyip yaptıklarımı iyi taklit etmeniz gerekiyor.”
dediğimde hepsinin bu dediğime katılıp bana yardımcı olmalarına o kadar çok
sevindim ki... O minik kalplerinde aslında kocaman bi sevgi, merhamet var onu
gördüm ben. Yaptığımız origami etkinliğinde ben en başında ne yapacağımızı
söylemedim, yani turna kuşu olduğunu söylemedim...
O kadar merak ettiler ki her kafadan bir ses çıktı, bin bir türlü şeye benzetip fikir
yürüttüler ne yapacağız diye sabırsızlandılar, sabırsızlandıkça ben de sabırsızlandım
bir an önce bitirip, turnanın o umut dolu hikayesini anlatmayı istedim onların bana
bu duyguyu yaşatmaları o kadar hoşuma gitti ki, o durum anlatılamaz yaşanır
ancak; muazzamdı gerçekten.
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Hayal güçlerine hayran kaldım diyebilirim hepsi birbirinden güzel ve pırıl pırıl
çocuklar. O kadar çok değerli bir varlık ki onlar.
Geleceğimizin onlar sayesinde çok güzel olacağını gördüm ve ümit ettim.
Onlar için tek bir dileğim var: Umarım hayatları boyunca böyle güzel, temiz kalpli
kalması ve muhteşem bir hayatları olması. Tek temennim bu...

Ben ve arkadaşlarım bu yolda gönüllü olduk, vazgeçmeye de hiç niyetimiz yok..
İLKYAR Mersin olarak; gönüllüler olarak, gerek Hüseyin hocamızın yaptığı bu
muhteşem şeye yapabildiğimizin fazlasıyla katkı vermeye çalıştığımıza inanıyor ve
gerçekten harika bir şeye imza attığımızı düşünüyorum... İnşallah bunun gibi daha
nice projeler yapılır ve yapılan bu muhteşem şeye tekrar hiç düşünmeden katılırım.
Böyle güzel şeylerin devamının gelmesi dileğiyle....
Avşin Çapa
Mersin Üniversitesi Büro Yönetimi 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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