Bilemiyorum teşekkür listesine bakabildiniz mi
Programda görev alanların sayısı 140’ın üzerindeydi,
Unuttuğumuz kişiler oldu, hemen en başta hatırladım Mustafa’yı...
Ankara’da Origamisan Akademi’yi kuran Mustafa Kavici (nam-i diger
origamisan, herhalde ülkemizin en iyi origamicisi, MS ve doktora tezleri
origami üzerine, Japonya’dan döneli 1 yıla yaklaşıyor) Tbm nin Eray
dışındaki diğer asistanlarına da ayrıca teşekkür ederiz… Ama projenin
gerçek anlamına oturtulması ancak ve ancak gönüllülerimizle mümkün oluyor…
İlkyar gönüllüleri, hic bir şeyle kıyaslanmayan bir emek ve sevgiyle
hareket eden arkadaşlarımız…
Uğurcan da bu gönüllülerimizdendi,
Uğurcan in izlenimini paylaşıyoruz bu akşam..
ilkyar=emek+gönül=gönüllü
Desteklerinize çok teşekkür ediyor,
saygılarımızı sunuyoruz...
ILKYAR

EKS!KLER! TAMAMLAYAN
TEBESSÜMLER
!LKYAR’a katılalı yakla"ık 5 ay oldu. !lk ba"larda depoda
çalı"ırken her "ey güzeldi, e#lenceliydi ama bir "eyler eksikti benim için.
Depoda yaptı#ım i"lerde bir eksiklik duyuyordum, ama neydi

bilemiyordum. Sonra ilk defa 23 Nisan’da çocuklarla tanı"abildim ama
onda da sadece 1 gün kalabildim, her "ey kursa#ımda kalmı"tı benim için.
Sadece Per"embe gününü geçirebilmi"tim çocuklarla. !stanbul’a gitmem
gerekiyordu, çok üzülmü"tüm, yetmemi"ti 1 gün çocuklarla birlikteli#im.
23 Nisan’dan sonra Sivas projesi vardı, ona da katılamadım sınavımdan
dolayı. Gerçekten bir projeye katılmak istiyordum. Sonunda Mu#la
benim ilk olarak çocuklarla tanı"aca#ım proje olacaktı. 19 Mayıs’a denk
gelmesi, çocuklarla köy meydanına birlikte yürünecek olması, ilk defa
Y!BO’lu çocukları okullarında tanıyacak olmam beni gerçekten
heyecanlandırmı"tı. Mu#la’dan dönünce ilk ba"larda depoda eksikli#ini
çekti#im "eyin depoda hazırlanan bireysellerin, kartpostalların,
kütüphanelerin çocuklarda bıraktı#ı tebessümü, sevinci oldu#unu
anladım. Depodaki çalı"maların yansımasını görmek oldu#unu anladım.

Çocukların yüzündeki tebessüm, beni 1 günde öz abisi gibi görmeleri,
çocuklardan aldı#ım o mektuplardaki samimiyet.. Bunlar gerçekten
muhte"em "eylerdi benim için.

Yaz kampının üzerinden 3 hafta geçti. O günkü duygularımla bugün
arasında hiçbir fark hissedemedim. Ne kadar "a"ırtıcı. $u 3 haftalık
süreçte 5 kere rüyalarımda yaz kampına gelen çocukları gördüm..
Nurullah’ın yumru#uyla gö#süne vurup sırıtması, Ay"e’nin tebessümü,
Eda’nın olaylara çok farklı açıdan bakabilmesi, Okan’ın “ben büyüyünce
ordinaryüs olacam” demesi.. Bunların rüyalarımda tekrardan
canlanabilmesi.
Çocukların
ben
de
bıraktı#ı
izler…

Bugün yaz kampının bitmesinin üzerinden tam 3 hafta geçti. Yaz
kampında, yaz kampından sonra acaba çocukları unutur muyum,
aramızda geçen güzel anıları unutur muyum diye çok dü"ünmü"tüm. Bu
dü"ünce beni korkutmu"tu do#rusu. Bu yüzden unutmamak için gün gün
ufak ufak notlar almı"tım. Gerçekten aldı#ım bu notlar bir a#acın
dallarını olu"turur gibi "u anda. Yaprakları, meyveleri hafızamda
kendili#inden canlanıyor zaten. Güzellikler ayrıntılarda saklı
gerçekten…
Yaz kampında en yaramaz dedi#imiz çocuklar. Aslında hepsi çok
saflar. Onlar çok masumlar. Çocuklara "ekil verenler en yakınları.
Aileleri, arkada"ları. Bu çocuklar köy çocukları. Bizler hayatlarında bir
iz bırakmak pe"indeyiz. “Daha iyisini yapabilirim, e#er istersem
ba"aramayaca#ım "ey yok, yeter ki isteyeyim ve bu do#rultuda
çabalayayım” dü"üncesi. Yaz kampında çocuklarda bu etkiyi
bıraktı#ımızı inanıyorum.

Yaz kampını geride bıraktık. Ama içimde bıraktı#ı izler kalıcı. Bu
durumdan ho"nutum açıkçası. !nsanlı#ımı hatırlatıyor bu karı"ık dünya
düzeninde. Kar"ılıksız sevmeyi, payla"mayı- istemsiz olarak- sa#lıyor.
Açıkçası bir kez daha bana ne kadar kutsal bir "ey yaptı#ımızı
hatırlattı. Dü"ünsenize kar"ılıksız sevgi, ayrılırken tutamadı#ımız
gözya"ı ya da içimize döktü#ümüz gözya"ları. Hiç kimse sizden bir "ey
beklemezken Türkiye’nin dört bir yanından gelmi" çocuklara bizlerden
daha iyi olmalarını sa#lamaya çalı"mak, bu bilinci yerle"tirmek için
verilen çaba, gayret. Bu çok de#erli bir "ey. Bu yaptı#ımız "eyin
kutsallı#ını gösteriyor bana kalırsa.
Bir haftalık serüven bitti. Bu serüven nasıl mı bitti? Hem çocuklar
hem de gönüllüler arasında kalplerde ufak bir acı, akıllarda daha iyisini
yapabilirim dü"üncesiyle. Yaz kampına gelen çocukların
hepsi
birbirinden akıllı. En yaramaz, en hareketli olan bile çok zeki.
Sunumlarda sordukları sorularla, olaylara bakı" açılarıyla kendilerini
belli ediyorlar.

Yaz kampından sonra kafama takılan "eylerden bir tanesi de yaz
kampına gelen köylü çocuklar ile tanıdı#ım, gördü#üm "ehirde ya"ayan
çocuklar. !kisi arasında kar"ıla"tırma yapmak ne kadar do#rudur
bilemem ama, !LKYAR’a katılıp Y!BO’lu ve köy okulunda okuyan
çocuklarla tanı"tıktan sonra
"unu gördüm: Bir eli ya#da
di#er eli balda olan çocuklar
bir yanda köyde bir "eyler
yapmak için didinen çocuklar
bir yanda. Hayat herkese
aynı
derecede
adil
davranmıyor.
Bu
köy
çocukları bunun farkındalar
ve aslında her ne kadar
bilmeselerde daha "anslılar.
Di#er bir deyi"le, onlar "u
anda zorluk çektiklerini
dü"ünse de hayata 1-0 önde ba"lıyorlar. Bu durum onlara güç katıyor.
Burada bize dü"en görev bu azmi, bu hırsı bilime, meraka yöneltmek.
Beni Türkiye’nin dört bir yanından çocuklarla tanı"tıran, onlarla
birlikte vakit geçirme, dertlerini dinleme ve ortak olma, dünyaya onların
gözünden bakma fırsatı veren !LKYAR’a çok te"ekkürler…
U#urcan Özdemir

!n"aat Mühendisli#i 2. Sınıf
çocuklarımız, sevgi dolu, masum tertemiz, ilkyar’larımız
tüm gayretimiz onların güzelliklerine layık olmak...
www.ilkyar.org.tr ilkyar@ilkyar.org.tr

