NASIL YENİLDİM AMA...
Tuğba Ergen, Ankara Üniversitesi Bilgisayar Müh.

Çok heyecanlıydım çiviler elimde koşar adımlarla içeriye girdim.
Girer girmez bir sürü gülümseyen yüz.
Her biri hoş geldiniz diyerek karşılıyor ve kocaman gülümsüyor.
Birkaç tane kız kenarda duruyor hemen ellerine çivileri veriyorum ve
“hadi ablacım bakalım çözebilecek misin?”
Doğru düzgün
incelemeden hemen
açmaya çalışıyorlar.
“Önce bir probleme bak
tanı onu sonra zaten
çözersin” deyince tekrar
uğraşıyorlar en sonunda
hepsi açtı çivileri ve geri
taktı.
Sonra sunuma girdik.
Sunumda orta sıranın
yanında ayakta
duruyordum.

Resim 1. Güne sabah jimnastiği ile başlıyoruz... İçeride kahvaltı
sonrası yemekhane temizleniyor, masalar çekiliyor, sandalyeler
sıralanıyor... Hep beraber yeni bir güne hazırlanıyoruz...

Sonra yanımdakilerin ve öndekilerin sürekli dönüp baktığını fark ettim.
Sürekli arkaya sağa sola dönüyorlar bir gönüllüyü görürseler gülümsemeye başlayıp
tekrar izlemeye devam ediyorlar.
Bana bakan her çocuğa gülümsüyordum sonra yüzlerinde hafif bir utanma ve
kocaman gülümseme. Sunum bittikten sonra masal okumaya gittim.
İlk masalı okudum sonra baktım uyumuyorlar ikinciyi de okuyayım mı dedim.
Hemen hepsi evet dedi. Ben ikinciyi okurken yarısında uyuyakaldılar.
Bu projedeki çocukları unutmayacağım özellikle bir tanesini.
Önce ismini sordum sonra ne olmak istediğini Türkçe öğretmeni olmak istiyorum
dedi. Sonra her yemekte ya da konferansta gözleriyle beni arayıp sonra beni görünce
abla gel sana yer ayırdım diye sesleniyordu. Yemek yerken sohbet ediyoruz. Sonra
birden durdu “abla benim adım ne?” dedi.
1

“Ablacım senin adın neydi düşünüyorum hatırlamaya çalışıyorum bugün bir sürü
kardeşinle tanıştığım için biraz kafam karışmış olabilir ama Türkçe öğretmeni olmak
istiyorsun bunu hatırlıyorum” dedim. Sonra bana ismini söyledi sonra da
“ben seni hiç unutmayacağım çünkü çok etkilendim” dedi.
Sonra düşünmeye başladım. Bir gün içinde ne yaptım da etkiledim diye düşündüm.
Cevabını bulamadım.
Sonra dışarda teleskop
sırası vardı.
Gittim sıranın başına kim
şaşırtmacalar oynamak
ister diye sordum.
Kızlar hemen “ben, ben”
diye seslendi.
Sonra “sırayla oynayalım
o zaman” dedim.
Sıranın başından sonuna
kadar oynadık.
Hepsi beni yenmeye
uğraşıyordu ve ben hep

Resim 2. Her an yeni bir şey görmelerini arzu ediyoruz, koridor
deneylerinde de, her gönüllü farklı bir deney, farklı bir bulmaca alıp
çocukların karşısına çıkıyor: ilgi, sevgi, masumiyet hepsi ayrı ayrı
gözlere yerleşmiş... Hepsini çok özlüyor ve seviyoruz...

yeniliyordum.
Bazıları oynamak istiyordu ama çekiniyordu ama sıra sende deyince dahil
oluyorlardı. Sıra bittiğinde ellerim bayağı kızarmıştı ama yüzümde kocaman bir
gülümseme ve arkamdan abla nasıl yendik ama seni sesleri.
Mutluluğun tariflerinden biri bu olsa gerek.
Bir sürü çocuğun yüzünü aynı anda gülümsetebilmek.
Biz gittikten sonra yine normal yurt hayatlarına dönecek olmak
her şeyin yine aynı olacak olması üzüyordur belki de
o küçücük ve tertemiz yüreklerini
ve belki de o yüzden ikinci gece uyumadan önce sarılıp
“abla gitmeseniz olmaz mı?” diye sarılışları...
Sorduğum her soruda doğru cevabı bulmak için yarışmaları
ve ilk bitirmeye çalışmaları
belki kendini gösterebilecek “ben buradayım”
dedirtecek şey olduğunu düşünmeleridir...
Tuğba Ergen
Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2
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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.
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-m-okullarina-yardim-vakfi-lkyar-ilkyar-projects
2. E-postalarınızda www.ilkyar.org.tr 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.
Resim 3. “Zahiri görüntünün 3 boyutlu hali”
herhalde öğrenciyken hayal edemediğimiz
birşeydi... Sihirli ayna ufo gibi birbirine yapışmış
tencere kapaklarından, yani 2 çukur aynadan
oluşuyor. Alttaki aynanın dibindeki bir şeker
veya bir çiçek üstteki aynanın açıklığında 3
boyutlu olarak gözüküyor... Gönüllümüz bir
şeker, bir çiçek ikram ediyor... Sonra birbirlerine
takılıyor çocuklar, “Hadi sen al da görelim”...
Merak duygusunun bilenmesi gerek, “anladım,
ben de yapabilirim...”
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