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Osman SEÇMEN
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Ödemiş (İzmir) Ybo’daki ilk gecesinde tanıştığımız Mutlu,
diğer günlerini de ismi gibi mutlu geçirmiş midir?
Derebucak’tan (Konya) Barışcan avukat olmuş,
bana çizdiği birbirinden güzel resimleri
göstermişti,
umarım devam ediyordur bir yandan çizmeye.
Sıra arkadaşı Muhammed ise İsmail abisinin
robotlarına pek meraklıydı,
belki o da onun izinden gidip Bilgisayar
Mühendisi olmuştur.
Konya Derebucak
Peki Gürün’de (Sivas) yatakhanede masal okuduğum çocuklar,
masaldaki kral gibi sadece moru değil de, tüm renkleri seviyorlardır değil mi?
2011 Yaz kampından Zehra (Hatay), üniversiteli olup projelere gitmeye başlamış bile.
Makbule ve Emel de mezun olmadan binerler mi? Şurda 1er seneleri kaldı...

Sahi, Bozat’ta (Giresun)
tamamından mektup
gelen 30 kişilik 7/A sınıfı,
onlar nerelerdedirler,
bizleri hatırlıyorlar
mıdır?
Uğurcan abilerinin
çatıda kalan kuşunu?

Giresun Bozat
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Çorum’da Ybo da tanışıp sonra kampta tekrar buluştuğumuz Züleyha,
Ankara’ya taşınmışlardı en son ailecek, ilkyar deposuna düşmüştür yolu belki...
Ayvacık’ta (Samsun)
Matematik etkinliğinde bana
zor anlar yaşatan Mustafa,
devam etmiş midir
liseye/üniversiteye?
Yoksa diğer 6 kardeşi gibi köye
mi dönmüştür?
Samsun Ayvacık

Akçakale’ye (ŞanlıUrfa) 2012’de
gittiğimizde sınır kapısında fotoğraf
çekinmiştik,
her şey normaldi.
Şimdi gelen onca sığınmacı ile
Akçakale nasıldır acaba?

ŞanlıUrfa Akçakale

Ata hocamızın arabasında çalarken Livaneli şarkıları, videolar çekmiştik karlı dağların,
Atatürk barajının... kameranın üzerinden otobüsün geçtiği bir enstantane vardı
mesela, duruyor mudur arşivde?
Bozova’dan (ŞanlıUrfa) Enes hala kablolarla devrelerle uğraşıyor mudur?
Elektrik elektroniğe yerleşmiştir belki, facebookta mesajlaşmıştık birkaç kez.
Alaeddin Özdenören’den, (Kahramanmaraş) bir türlü doktor olmaya ikna edemediğim
Fatma, hemşire olmuş mudur?
Daha kestirme bir yola mecbur olan binlercesi gibiydi belki de...
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Çağlayancerit’teki (Kahramanmaraş)
3 metre kar ve çocuklarla aniden başlayan
kartopu savaşı...
Gonca nın gülüşündeki masumiyeti de alıp
götürmüş müdür hayatın acımasızlığı?
Doldurmuş mudur gamzelerini?
Emine ile karşılaşsak da ona hala kara kalem
çizimini sakladığımı söylesem,
aslında her bir tanıştığımız
ilkyar’imizi ne kadar
önemsediğimizi anlatsam...
Kahramanmaraş Çağlayancerit

Karaisalı’da (Adana)
R’leri söyleyemeyen 7’lerin birincisi
Büşra’nın babası
iyileşmiş midir?
Doktor olup kendi çalıştığı hastanede
ona bakıyor mudur
hayalini kurduğu gibi?

Adana Karaisalı

15 günlük proje sırasında
her gün izlenimleri yazan Nilay,
şimdi bir yerlerden
ilk yar’larını izliyor mudur?
Çocuklara tuttuğu ışık,
ona da ışık oluyor mudur yattığı
yerde?

Nilay
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O sene kampa Uşak’tan
gelen Durmuş ve Okan
epeydir yazmadılar,
yakında bitecek üniversiteleri,
bir şeye ihtiyaçları var mıdır?
Uşak

Antalya Kaş Kasaba
Kaş’tan (Antalya)
Kamile ile yıllarca mektubu kesmedik,
Ankara üniversitesini kazandı,
mağaracılık kulübünde hala aktif
midir?
Bir hafta sonu da projeye gider belki,
hal hatır sormak lazım...

Serik’li (Antalya) Ünzile’nin annesi hala rafting yerinde gözleme yapıyor mudur?
Yolumuz düşse de görüşsek, bir çaylarını içsek...
Kodluyoruz’a kabul oldu mu acaba Ünzile? Son aşamaya kalmıştı...
Kamptan sonra Erzurum’da da
görüştüğümüz mektuplaştığımız
irtibatı koparmadığımız Rüveyda
okulunu bitirebilseydi,
elim bir hastalığın pençesine
düşmeseydi gencecik yaşında,
ne kadar da büyük bir potansiyeldi...
Rüveyda (en solda)
Ardahan’da köy köy dolaşırken yediğimiz sabahtan hazırlanan sandviçler, ne kadar da
lezzetliydi, hala damaklardadır tadı eminim.
O zaman her projeden sonra gönüllerde kalan tat?
Onu nereye koyacağız?
Salihiye’de (Van Erciş) her biri deprem sırasında ne yaptığını anlatan çocukların anıları
silinmiş midir? Yerlerine daha güzelleri birikmiş midir?
Esma hala masa tenisi oynuyor mudur?
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Dedeli’de (Ağrı Patnos) tüm okula hep bir ağızdan Çawreşamın’ı söyleten Özcan
hala şarkılar söylüyor mudur etrafındakilere?
Boyabat’ta (Sinop) Aşkın hocanın çizdiği resimler hala okulun duvarlarını süslüyor
mudur? Bir okulda ressam olmak isteyen çocukların yüzdesi ancak bu kadar
yüksek olur! Bir öğretmen ne kadar da çok hayati, hayali değiştirebiliyor...
Ovacık’tan (Tunceli)
Berivan dişçilik okuyormuş,
projeye de gitmiş,
bir başka kamptan Zehra ile otobüste
tanışmış arkadaş bile olmuşlar,
bizleri yad etmişler.

Tunceli Hozat
Daha niceleri ile uzayıp giden bir listesi
vardır her gönüllünün,
unutamadığı birbirinden güzel
hatıralar,
yıllar geçse de üzerinden.
Üniversite yıllarının en güzel “iyi ki” si hiç
kuşkusuz İLKYAR’dır.
Ne kadar zaman olursa olsun, mekan neresi olursa olsun;
hala
bir Erkan Oğur tınısı ile o yollara yine düşmek istersiniz;
bir Ardahan tabelası ile bilim otobüsü gelir gözünüzün önüne;
bir peynirli sandviç sizi alır götürür yüzlerce hatta binlerce kilometre uzaklara;
bir bilim çocuk dergisi hafta sonları depoda hazırlanan
koliler dolusu malzemeyi hatırlatır;
bir mektup zarfı, proje dönüşü heyecanla açtığınız onlarca yüzlerce mektup zarfını
bağrınıza nasıl basışınızı hissedersiniz;
bir “bayram bot kampanyası” maili ile hayal edersiniz o kutulara konan
şekerlemeleri;
bir ranzalı yatakhaneye girseniz, hikaye okumanızı sabırsızlıkla bekleyen meraklı
gözleri arar gözleriniz;
bir Amelie film müziği ise izlemeye doyamadığınız o filmi hatırlatıp tüylerinizi
diken diken eder...
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Kendimizi giderek daha az ifade ettiğimiz,
içimizi döktüğümüz kelimelerin yerini emojilerin aldığı,
robotlara yakınsadığımız bu çağda
duygusal paylaşımlarımız iyiden iyiye azalmış durumda.
İLKYAR bunu bizlere sağladığı için,
devam ettirdiği icin o kadar ulvi bir iş yapıyor ki aslında.
Şimdilerde aktif olamayıp uzak kaldıkça,
giderek yokluğunu daha da fazla hissediyoruz belki,
büyük bir boşluk misali.
Bir de o anıları paylaştığımız insanların terki diyar eylemeleri,
o boşluğu daha da büyütüyor.
Eğer hakikaten hoş bir sada ise baki kalacak bu kubbede,
İLKYAR’dan yolumuz geçtiği için çok şanslıyız,
bize burun direğimizi sızlatan hatıralar bıraktığı için,
öyle güzel insanlarla paylaştırdığı için.
Çocuklar, öğretmenler, gönüllüler, bağışçılar ve
daha niceleriyle büyük bir aile kurmuş İLKYAR.
Umarım yakın zamanda tekrar yollar açılır,
pandemide gidilemeyen kucaklanamayan çocuklar da bu aileye katılır.
Herkese hasretle selamlar…
Osman SEÇMEN
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği - 2014

Ordu Çamaş
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İş Bankası üzerinden kredi kartınızla güvenle bağış yapabilirsiniz:
ilkyar.org.tr/nasilyardimederim/kredikarti

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.

İş Bankası/ODTÜ – IBAN:
İş Bankası/ODTÜ – IBAN:
İş Bankası/ODTÜ – IBAN:
Garanti Bankası/Boğaziçi Üni. – IBAN:
Bağış Açıklaması:

TRY TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
EUR TR92 0006 4000 0024 2293 5074 26
USD TR91 0006 4000 0024 2293 5762 17
TRY TR46 0006 2000 3030 0006 2994 01
Ad Soyad - e-posta ya da cep telefon

ABD’den bağışlarımızı TPF aracılığı ile topluyoruz.
Vergi iadesi formu e-posta ile adresinize yollanıyor.
Bir defalık veya düzenli bağış için:
classy.org/campaign/ILKYAR/c164385
E-postalarınızda ilkyar.org.tr adresine bağlantı vererek,
izlenimlerimizi arkadaşlarınızla paylaşarak tanınırlığı arttırabilirsiniz.

Arkadaşlarınızın e-posta adreslerini bizlere
(ilkyar.yonetim@gmail.com)
göndererek izlenimlere üye olmalarını sağlayabilirsiniz.

Bu izlenimlerde ve ilkyar.org.tr altındaki görsel malzeme izinsiz kullanılamaz.
Göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.
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