YARININ GÜNEŞLERİ
Ömer Faruk DOĞAN
Gelen proje başvuru e-postası ile başlayan, proje öncesi depo çalışmalarıyla her geçen
gün artan heyecan proje günü en üst seviyeye çıkmıştı benim için.
Her proje sabahı olduğu gibi yine sabah erkenden heyecanla uyanmıştım;
bugüne kadar hiç tanımadığım ama Bitlis’te bizi bekleyen minik dostlarımız için.
Gece yola çıkıyor ve yaklaşık 15 saat süren yolculuğun ardından 1 hafta kalacağımız
lise yurduna giriyoruz.

Ertesi gün sabah ilk okullarımıza gitmek için ekip 3 farklı gruba ayrılıyor.
Ben Hüseyin Hocanın 21 sene önce gittiği Süttaşı köyünde bizi merakla izleyen
minik İlkyar’ların olduğu ekipteydim. Yanakları pespembe, saçları sarı, çok tatlı bir
kız ile tanıştım orada. Henüz okulun 1. günü ve 1. sınıf. Belki daha öğretmenini
tanımıyorken benimle ve diğer arkadaşlarıyla birlikte kurduğumuz oyuncak
odasında oynarken gözlerindeki parıltı proje için mükemmel bir başlangıç oldu.
İlk okulumuzdan ayrılmak çok zor olsada bizi bekleyen diğer çocukları düşününce
biraz teselli ediyorduk kendimizi.

1

İlk hafta sabahları köy okullarına öğleden sonra merkez orta okullarına gidiyoruz.
Bu okullarda tanıştığım artık birer kardeşim olan minik dostlarımız bana gelecek için
adeta umut aşıladılar. Sabah ilk çiviyi alıp çözmeye çalıştıklarında asla pes etmeyen,
girdiğimiz her bir etkinlikte ve deneylerde gördüklerine hayran hayran bakan, ilgiyle
dinleyen çok zeki çocuklar artık benim kardeşim olmuşlardı. Samanyolu galaksisinin
büyüklüğünü görünce küçük egoları kalmayan Japon trenlerini görünce “bende
yapıcam, hemde Japonlardan daha iyisini” diyen yüzlerce, binlerce minik umut.
Hepsinin adını tek tek hatırlamayı çok isterdim, isimler unutulsa da o heyecanlarını
yansıtan parmak kaldırışları, parlayan gözlerini unutmam mümkün değil.

İkinci hafta bizim için daha farklıydı, çünkü Yatılı Bölge Ortaokullarına (YBO)
gitmeye başladığımız için ilk hafta kaldığımız lise yurdundan ayrıldık. İlk 1 haftalık
süreçte bizim için her gün yemek hazırlayan bizi yurtlarında misafir eden insanların
sıcakkanlılığını, Veysel abinin içtenliğini gördükten sonra Anadolu insanının ne
kadar misafirverper olduğuna bir kez daha şahitlik ettim. Aynı şekilde 2. hafta
kaldığımız yatılı okullarda insanlar elinden geldiğince bize yardım ettiler. Yaşlısı,
genci, 7’den 70’e herkeste bir iyilik ışığını görmek çok güzel bir duyguydu. Bizim
gayretlerimiz, ve yaptığımız her şey benimle basketbol oynadıktan sonra “abi tam bir
basketbolcusun bende basketbolcu olmak istiyorum” diyen Servet içindi. Her şey
bizim gelmemizle içleri umut dolan, ben bilim adamı olacağım, ben mühendis
olacağım, ben doktor, polis, öğretmen, çiftçi olacağım diyen yarının güneşleri içindi.
Bizlerin her gün yaptığı veya isterse yapabildiği kitap okumak, basketbol oynamak,
hatta yürümek ve konuşmak bazı minik dostlarımız için en büyük hayal
konumundaydı. Hatay’da hayatında ilk defa benimle basketbol oynayan Demet,
Konya’da en büyük hayalim yürümek diyen koca yürekli minik kardeşlerimiz gibi
muhtarın kızı hariç kimse ortaokuldan sonra okuyamadığı için köydeki kızların en
büyük hayali lise okumaktı.
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Dopdolu geçen 2 haftanın ardından artık son okul olan Ballı’dan ayrılırken dönüp
geriye doğru baktım.
Her gün sabah ilk okulumuza giderken izlediğim güneşin doğuşu içimde
minik bir mutluluk oluşturdu.
Minik dediğime bakmayın,
minik çocukların gülümsemesiyle gelen
çok büyük mutluluklardı onlar…
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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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