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Köyde
Sosyal
Mesafeli
Survivor
Korona virüs sebebiyle köyden
çıkamayan Bağcılar Köyü
sakinleri, köyün meydanına,
televizyonda yayınlanan Survivor
yarışmasından esinlenerek
kendi parkurlarını kurdular.
Yarışmaya ‘Survivor Opiza’
ismini verdiklerini belirten Sınıf
Öğretmeni İsmail Yiğit, tüm köy
halkının sosyal mesafe kuralına
uyarak parkurda yarıştıklarını
aktarıyor.
Sınıf Öğretmeni İsmail Yiğit, ailesiyle birlikte Artvin
merkeze bağlı Bağcılar Köyü’nde yaşıyor. COVİD-19
küresel salgınında 15 Nisan itibariyle köy muhtarlığı
tarafından tedbir amaçlı köy giriş ve çıkışlarının
kapatıldığını aktaran Yiğit, bu süre zarfında
evlerde karantinaya çekilmek zorunda kaldıklarını
vurguluyor. Köyün giriş ve çıkışının kapatılmasını
bizzat köy halkının isteği üzeri gerçekleştiğini dile
getiren İsmail Yiğit, muhtarlığın özel kurduğu ekiple
köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını
söylüyor. Türk insanının alışık olmadığı bu durum
karşısında kendi kendine yetemediğini dile getiren
Yiğit, insanların zaman geçirmek için bir arayış
içine girdiklerini anlatıyor. Sosyal medyanın
ise vakit geçirmek için en etkili araç olduğunu
belirten sınıf öğretmeni İsmail Yiğit, özellikle
bu süreçte TV programlarının da çok fazla rağbet
gördüğünü ifade ediyor. TV kanallarının yeni ve ilgi çekici
program içeriği üretemediklerini kaydeden Yiğit, “Böylelikle
insanlar karantina sürecinde Survivor 2020’yi izlemeyi tercih etti.
Survivor zaten ilgi ile izlenen bir programdı fakat bu yılki ilgi
Survivor’ı ülkemizde en çok izlenen program haline getirdi.”
diye konuşuyor.

Yarışma Parkuru Her Yaşa Hitap
Ediyor
Sınıfında öğrencileriyle her türlü oyunları aktif
bir şekilde oynadığını anlatan İsmail Yiğit,
Survivor programında olan oyunları da ufak
değişikliklerle sınıfında kullandığını aktarıyor.
Köydeki çocukların kendisinden Survivor
parkuru yapmasını istediklerini dile getiren
Yiğit, “Birkaç gün basit parkurlar yaptım
ve çocukların çok eğlendiğini bizi gören
büyüklerin ise çok hoşlarına gittiğini gördüm.
Buradan yola çıkarak hem çocuklara hem de
büyüklere hitap eden bir parkuru kardeşimle
birlikte kurduk.” ifadelerini kullanıyor. Bağcılar
Köyü’nde düz alan olmadığı için parkuru araba
yoluna kurmak zorunda kaldıklarının altını çizen
İsmail Yiğit, yarışmaya Survivor Opiza ismini
verdiklerini söylüyor. ‘Opiza’ kelimesinin yamaç ve
bayır anlamlarına geldiğini ifade eden Yiğit, parkuru
hem küçük çocuklara hem de büyüklere hitap edecek
şekilde hazırladıklarından bahsediyor. Sınıfında oynadıkları

oyunları da parkura eklediğine değinen İsmail Yiğit, parkuru şöyle
anlatıyor: “Parkur, araba lastiklerinin içinden geçerek başlıyor.
Daha sonra dubalar arasında zikzaklar çizerek
yürüyen sandalyeler kısmına geliniyor. Burayı
da geçinde ince bir ağaç üzerinden düşmeden
yürümeye geliniyor. Bitişinde merdivenle yukarı
çıkılıp, inerken tahta üzerinde iniliyor. İnince bir
inşaat çivisini kütüğe çakıp, çit üzerinden atlayıp
pinpon topunu baskete sıra geliyor. Bunu da geçen
son aşama olan hulahopları geçirip bayrağı alıyor
ve oyunu kazanıyor.”

Tüm Köy Sakinleri Survivor
Opiza’da Yarıştı
Bağcılar Köyü’nün çok küçük olduğu için parkuru
duyan herkesin alana toplandığını ifade eden sınıf
öğretmeni Yiğit, yaşlısından çocuğuna varana kadar
herkesin oynamak için sıraya girdiğini anlatıyor.
Köyde çok yaşlı vatandaşlar dışında hemen hemen
herkesin yarışmaya katıldığına değinen İsmail Yiğit, 180 kişinin
parkurda yarıştığını aktarıyor. Yiğit, yarışma parkurunun araba
yoluna kurulduğu için belli bir zaman geçince arabalarda birikme
olduğunu ve herkesin oynayamadan parkuru toplamak zorunda
kaldıklarını aktarıyor. Köy sakinlerinin yarışmaya olan ilgisini ve
heyecanını görünce parkuru 3 gün boyunca kardeşiyle birlikte
söküp tekrar kurduklarını vurgulayan İsmail Yiğit, köyde
herkesin Survivor Opiza’da yarışmalarını sağladıklarını
belirtiyor. Ayrıca parkurun köy yoluna kurulduğu ve her iki
taraftan kapatıldığı için tehlike arz etmediğinin altını çizen
Yiğit, parkurun herhangi olağanüstü bir durumda hemen
sökülebildiğini de ifade ediyor. İsmail Yiğit, konuşmasına
şunları da ekliyor: “Yarışmada yarışan herkes sosyal
mesafe kuralına uyarak yarıştı. Bunun yanında parkurun
hiç kimseden olumsuz bir tepki almaması ve herkesin
memnun olarak alandan ayrıldıklarını görmek beni ayrıca
mutlu etti. Ayrıca ulusal kanallarda yayınlanması başta
muhtarımız olmak üzere herkes tarafından mutlulukla
karşılandı.” Survivor Opiza yarışmasının köy sakimleriyle
ilişkilerini pek fazla etkilemediğini dile getiren Yiğit,
yarışmadan önce de hepsiyle çok iyi anlaştığını vurguluyor.
Köyünde yapılan yayla şenlikleri başta olmak üzere köyüyle
ilgili bütün etkinliklerde aktif bir şekilde görev aldığını kaydeden
İsmail Yiğit, köy halkıyla devamlı içi içe olmasından dolayı
köy halkıyla arasının her zaman pozitif olduğunu söyleyerek
konuşmasını sonlandırıyor.

