SEVİNİN KÜÇÜKLER,
ÖVÜNÜN BÜYÜKLER...
Merve ÇIKI, Uluslararası İlişkiler Hz.

Sevinin Küçükler,
Övünün Büyükler
23 Nisan kutlu olsun!
Dünyayı bir günlüğüne çocuklara versek,
bir günlüğüne güzelleşse dünya.
Bırakalım yönetsinler,
her yerde farklı bir oyun oynansın.
Aslında bir gün değil de her gün onların olsa.
Bunun için elimizden geleni yapsak,
Göklerde yer açsak uçurtmalara.
Bunun önemini bu 23 Nisan'da çok daha iyi anladım.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen bir demet çiçeğimiz çocukluğumda bile
yaşayamadığım kadar anlamlı bir 23 Nisan yaşattılar bana.
Onlar sayesinde bu 23 Nisan’da biz de çocuktuk!
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Belki bir yıl belki birkaç ay önce abi ablalarının onlara gitmek için bindiği otobüsle
bu sefer onlar gezdi başkenti. Birçoğu ilk defa geliyordu Ankara’ya. Bu 23 Nisan
ilklerin günüydü onlar için. Kimi ilk defa uçağa bindi kimi de yürüyen merdivene.
İlk geldikleri andaki suskunluklarında bile heyecan vardı bir demet çiçeğimizin.
Gezilecek çok yer, görülecek çok şey,
oynanacak bir sürü oyun vardı.
Kaynaşma oyunları ve yaratıcı
dramayla başladı ilk gün.
Daha sonrasında onlara bu bayramı
armağan eden Atatürk’ün mezarına
Anıtkabir’eydi yolculuğumuz. Enerji
parkı ve tabiat tarihi müzesinde yıllar
yıllar öncesinde dünyada neler olmuş
onları öğrendik beraber. Gök bilim
merkezinde uzayı gezdik üç boyutlu,
astronotlar nasıl yaşıyormuş onu da öğrendik. Ve günümüzü güzel bir tiyatroyla
sonlandırdık. Ertesi gün büyük gündü, 23 Nisan! Bu yüzden güne bu günün bayram
olması için ilk adımın atıldığı yerde yani mecliste başladık. Ardından yine müzeler
ve sinemayla günü bitirdik. Pazartesi günü çok eğlenceli geçen yorulduğumuz ama
enerjimizin asla bitmediği bir piknik ve akşam eğlencesiyle onlara güzel bir
uğurlama yaşatmak istedik.
Onların eğlenirkenki mutluluğunu
izlerken keşke her gün “Çocuk
Bayramı” olsa diye geçirdim içimden.
Dünyadaki kötülüklerin uğramadığı
yüzlerindeki paha biçilemez
gülümseme günün anlam ve öneminin
en güzel özetiydi aslında. O yoğun
program sırasında bile bitmek
bilmeyen tüm dünyayı kucaklayan
enerjileriyle, gittiklerinde hepimizin içinde bir burukluk bıraktılar. Belki hiçbirini bir
daha göremeyecektik ama o ışıltılı gülümsemeler aklımıza kazınmıştı artık, nasıl
unuturduk. Gözleri yaşlı gitti birçoğu bazıları da bizi üzmemek için ağlamamışlar
güzel düşünceli ilk yâr'larımız.
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Bu 23 Nisan bana çok
şey kattı.
Önemini bir kez daha
hatırlattı.
Ve en az onlar kadar
beni de mutlu etti.
Onların bize
teşekkürleri sonsuz
ama ben de bu
güzelliği tatmama fırsat sunduğu için tüm İlkyar ailesine teşekkür ederim.

Her 23 Nisan
biz de çocuğuz ve
hep çocuk kalacağız.
Büyümeyecek olan
ve içinde bir yerlerde
bir çocuk gizleyen
herkes için:
çok büyük bayram
bu bayram,
herkese
kutlu olsun!

Ceren Çıkı
ODTÜ Uluslararası İlişkiler
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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: -yeni
adres- https://www.classy.org/campaign/ilkyar/c164385
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.
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