GÖZLER KALBİN
AYNASIDIR
Berivan DİNLER
Bir türküden hatırlıyorum “gözler kalbin aynasıdır” sözünü.
Çok güzel iki günde tecrübe ettim bunu. Hepsi birer fener olan o ışıl ışıl gözlerin
içine bakıp bir şeyler anlatmak kalbimin hızlı hızlı çarpmasına neden oldu.
Bu kalp çarpması tanıdıktı, yıllar önce o çocuklardan biriyken yaşamıştım bunu.

Daha önce o çocuklardan biri olmam bana fazladan endişeler verdi. Abi-ablaları ne
kadar dikkatle ve ciddiyetle dinlediğimi hatırladım.
Onlar da beni bu şekilde dinleyecekti ve çok dikkatli olmam gerekiyordu.
Büyük korkularım vardı proje öncesi.
Yanlış bir bilgi vermek, yeterince sevecen olamamak gibi korkular...
Özellikle çocuklar için bir hayal kırıklığı olmaktan korktum.
Proje günü olana kadar elimden geldiğince çalıştım. Sorumluluklarımı yerine
getirmek için çabaladım. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım bu korkularımdan
tamamen sıyrılamadım. Kafamın bir köşesinde sürekli sorular dolaştı.
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Sonunda proje günü geldi. Hazırlıklar tamamdı. Proje öncesinde sağlam bir ekip
işiyle her şey istediğimiz gibiydi. Çocuklar okula gelmeden hazırlıklar tamamlandı
ve okula geldiler.
Çocukları gördükten sonda korkularımın kırıntısı dahi aklıma gelmedi. O kadar
güzel ve sevgi doluydular ki. Hemen sahiplendiler bizleri. Yıllardır tanıyor gibi, aynı
anadan babadan gibi...
Proje sürecinde aksilik yaşamamış olmamız çocuklarla iletişimimizin daha sıkı
olmasını sağladı. Aklımızda çocuklardan başka bir şey yoktu.
Çocuklara YİBO’da
okuduğumdan ve artık İLKYAR’lı
olduğumdan bahsedince güzel okullar
kazanıp İLKYAR’lı olmak istediklerini
söylediler. Çok güzeldi bunları duymak.
İki okulda da çocuklar çok meraklıydı.
Merakları beni daha da teşvik etti, bir
cümle daha fazla bir şey anlatabilmek için
uğraştım. Yurtta çocuklar bize gösteriler
yaptı, onları sevmemiz için sanki
bütün kozlarını seriyorlardı
ortaya. Ama bilmedikleri bir şey vardı ki ben onları tanımadan önce de çok
seviyordum.
Onlardan ayrılmak zorunda olmak çok acıttı canımızı haliyle. Döktükleri gözyaşları
birer taş oldu da kalbime düştü. Ayrılık ziyadesiyle zordu. Çocukların önünde
ağlamamam gerektiğini biliyordum. Minibüse biner binmez gözümden bir damla
yaş döküldü. O yaş bir yandan benimle annesinin yokluğunu paylaşan kardeşimin
acısı içindi bir yandan diğer kardeşimin güzel lise hayalleri içindi. En çok da
onlardan ayrıldığım için tabi...
Ekip olarak böylesine uyumlu olmamız çocuklarla hızlı kaynaşmamız için bir güzel
sebep daha idi. Böyle güzel bir ekibin içinde olmaktan ayrıca gurur duyuyorum.
Projenin üstünden geçen iki güne rağmen etkisi zerre azalmadı.
O güzel yüzlerden, o güzel gözlerden çok güzel şeyler öğrendim.
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Belki fiziksel olarak artık yanyana değiliz ama hem bu uçsuz bucaksız sevgiyle
yüreklerimizde hem de mektuplardaki sözcüklerimizle buluşacağımıza inanıyorum.
Çocuklar yüreklerimize çok güzel çiçekler ekti.
Bu çiçeklerin nefis kokusunun verdiği enerjiyle başka çocuklarla buluşmak dileğiyle.
İLKYAR’la kalın...

Berivan DİNLER
Mersin Üniversitesi
Dişçilik 1

3

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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