ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ
Sosyal Sorumluluk Projesi: [DÜŞLERİ] OKUMAK
Ankara ili, Polatlı ilçesinde bulunan Sevim Aras İlkokulu öğretmenlerinin en büyük
hayallerinden biri, okullarında eğitim gören çocuklarına okuma alışkanlığı kazandırmaktı.
Bunun yolunun çocuklar için korkutucu gözüken masa, sandalye ve kitaplıklarla dolu ruhsuz
kütüphanelerden geçmediğinin farkına varmaları çok uzun sürmedi. Öğrencilerin böyle
mekanlarda okuma alışkanlığı kazanmaları mümkün olmadığı gibi, okumak, cazibeden uzak
ve itici bir görev haline dönüşüyordu. Öğretmenler, tanıdıklarına, yakınlarına sorup fikir
aldılar. Çözüm önerisi elleriyle büyüttükleri, okuttukları, mezun ettikleri öğrencileri arasından
geldi.
Oğlu gibi sevdiği eski öğrencisi ile bir akşam yemeğinde sohbet eden öğretmen, dertlerini,
heveslerini, hayallerini anlattı Emre’ye. Çocukların okumayı bir görev olarak görmek yerine,
hava gibi, su gibi bir ihtiyaç, bir alışkanlık haline getirmenin yollarını aradığından bahsetti.
Olanakları kısıtlıydı. Bu yüzden plan yapamıyor, içten bir heyecanla, rüyalarını anlatır gibi
anlatıyordu okumaya aşık etmek istediği çocukları. Öneri Emre’den geldi. Emre, Sevim Aras
İlkokulundan mezun olduktan sonra Çankaya Üniversitesi, İç Mimarlık bölümünde okumaya
başlamıştı. “Bizim okulla bir görüşsen, belki hayallerini gerçekleştirmekte yardımcı olurlar”
dedi. Öğretmen önce inanamadı bunun gerçekleşebileceğine, fakat Emre’nin ısrarlarıyla
görüşme randevusu almak için Mimarlık Fakültesi sekreterliğini aradı. Henüz randevu alıp
alamayacağından şüphe ederken, kendisini Mimarlık Fakültesi Dekanı Harun Batırbaygil ile
telefonda konuşurken buldu. Hayallerini bir kez de ona anlattı ve projenin ilk adımları o gün
atıldı.
İlk başlarda basit bir kütüphane projesi gibi görünen durum, zaman içerisinde bir sosyal
sorumluluk projesine dönüştü. Sevim Aras İlkokulunun öğrencileri kendilerini anlattılar,
mimar ve iç mimar adayları dinledi. Bir araya geldiler, beraber çalıştılar, hayallerini
birbirleriyle paylaştılar. Bu sosyal sorumluluk projesi, herkesin hayallerinin ortak bir noktada
buluştuğu, düşlerin okunduğu bir çalışma haline geldi. Buradan yola çıkarak, projenin ismi
‘”Düşleri” Okumak’ oldu.
Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin yüzlerce öğrencisi, akademik personeli, Sevim
Aras İlkokulunun öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte gerçekleştirilmekte olan bu proje
sonucunda sadece bir kütüphane tasarımı yapılmayacak, okumayı seven, merak eden, soru
soran ve cevaplar arayan öğrencilerin yetiştirilmesi için ilk adımlar atılacaktır.

