KENDİME SÖZ VERİYORUM
Nermin Çibik, ODTÜ SBKY Son Sınıf

Projeden döneli iki gün oldu.
Tuttuğum ellerin sıcaklığı hala taze…
Şehir hayatının hızlı, monoton, ruhsuz deviniminden yapmış olduğum bu kaçamak
özüme dönüş niteliğindeydi.
YBO…
YBO bahçesinde geçen zaman,
şehirdeki gibi toz bulutu tadında
olmuyor,
o biraz daha pamuk şekeri gibi;
biteceğini biliyor ve azar azar yiyorsunuz
ve ağzınızda şeker tadı kalıyor…
Yine yemek istiyorsunuz...
Ruhsuz dedim şehre, çünkü öyle…
Birçok yabancı etrafınızı sarmış;
yapay sevgi gösterileri,
kaygılar, mutsuzluk, samimiyetsizlik…
YBO’daki çocukların duyguları
katıksız, saf…
Ufak bir soru sormanız onlarla sıcak bir

Resim 1: 520 kişilik planlanan eğik çatılı YİBO
yemekhanesine girişte ve çıkışta eller yıkanıyor, bir
abla görüyor, sevgisinin en katıksız saf halini
sunuyor; “iyi ki geldiniz”...

iletişim kurmanız için yeterli.
Onlara götürdüğümüz kitapları

bir anneye sarılır gibi kucakladılar,
özenle çantalarına yerleştirdiler.
Bir de söz verdiler:
“çok okuyacak bizleri geçecekler”.
Onlar bizi çoktan geçtiler
ama eğitimde fırsat eşitsizliğinin girdabından kurtulabilirlerse
en iyi yerlere geleceklerinden hiçbir şüphem yok.
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Çok umutluyum,
mutluyum aslında.
Mutluyum
çünkü küçücük yaşlarında
onlara giden birbirinden güzel kitapları
okuyacaklar.
Okuyacaklar, biliyorum.
Resim 2: 1. sınıfta yatılı olmak, ne kadar zor.

İLKYAR benim okuluma geldiğinde

Köy dağda, çocuk da kalmadı, YİBO çare.

ben 1. sınıfa gidiyordum.
Kitap okumak konusunda fikrim olmasa da,
ilerleyen sınıflarda kütüphanemizden
aldığım kitapları okumuştum.
Hüseyin hocanın sunumunu
her dinleyişimde
yerin dibine girdiğimi hissediyorum.
Bazen kaçıyorum dinlememek için,
çünkü bu sorumluluklarımı
nasıl yerine getirmediğimi
suratıma vuran
bir sunum oluyor.

Resim 3 4: Özümüzdeki bu kadar güzelliğin
büyüdüğümüzde kaybolmasına neden olan

Herkeste akıl var,

koşulları tekrar düşünmek zorundayız...

fırsatı olan herkes
çok iyi şeyler yapabilir
ve emek vermek gerekir bu uğurda.
Emek…
Sanırım benim eksiğim bu noktada;
yeterince emek vermiyorum
hayallerim için…
Okuma yazmayı
12 yaşında öğrenen bir çocuğun,
çoban Hüseyin’in
nasıl mücadele edip
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başarılı olmasına bakıp,
bir de her şeyden
sadece şikâyet edip
problemleri çözmekte yetersiz olan
kendime bakıyorum.
Utanıyorum…
Çocuklar bağıra bağıra söz verirken
ben de içimden
“artık şikâyet etmeyeceğim,
daha çok emek verecek,
daha çok kitap okuyacak,
bu güzel çocuklar için bir şeyler yapacağım.
SÖZ! “
diyorum.
Nermin ÇİBİK
ODTÜ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Son Sınıf

Resim 5: Onların gülümsemesini, meraklarını, okuma isteklerini besleyecek herşeye daha çok önem
vermemiz ve bu yöndeki etkinlikleri arttırmamız gerek mez mi?
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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-mokullarina-yardim-vakfi-lkyar-ilkyar-projects
2. E-postalarınızda www.ilkyar.org.tr adresimize 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 6. Güzel ilk yar’larımıza gülücüklerle dolu bir gün hediye etmek için yollarda ilkyar.
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