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Merhaba sevg l öğrenc ler, anne-babalar ve kıymetl
meslektaşlarım;
Merhaba başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, eski günlere, neler olacağını bilmesek de
geleceğe, tarihe, zamanın akışını aydınlatmaya çalışan güzel yüzlü çocuklara, yollara- yolculuklara,
bilgiye, öğrenmeye hazır meraklı gözlere, üşürken ısınmalara, sevgililere, düşleyebildiğimiz her
güzelliğe, her şeyden sıcak annelere- babalara ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara, merhaba…
Merhaba hayvanları incitmeyenlere, farklılıkları zenginlik görenlere, ağacı, çiçeği, börtü böceği
koruyanlara. Merhaba toprağı kazıp işleyenlere, merhaba güne emeğini katıp güneşi
selamlayanlara…
Dünya genelinde yaşanan küresel salgın nedeniyle ülkemizde yürüttüğümüz uzaktan eğitim
sürecinde birbirimize söyleyeceğimiz çok fazla şey biriktiğini biliyorum. Bir insanın maddi
gereksinimler dışında sevgiye, ilgiye, psikolojik desteğe veya güzel bir anı yaşamaya ihtiyacı olduğu
gibi, bunları paylaşmaya da ihtiyacı vardır. Paylaştığınızda hem kendinizi mutlu eder hem de başka
insanları mutlu edersiniz. Hepimiz bir dalın farklı çiçekleri gibiyiz, benzer duygularla yaşıyoruz.
Birbirimize çok benziyoruz. Bazen bir şarkıda, bazen yağmur sonrası o güzel toprak kokusunda,
bazen ağlarken, bazen gülerken bazen de düş kurarken…
Herkesin paylaşabileceği, fazla olan, ruhundan artan bir şeyleri vardır. Bu kimi zaman eşyanız,
kimi zaman ilginiz- sevginiz, kimi zaman da ürettikleriniz olabilir. Paylaştığınızda başkalarının
hayatlarına dokunurken kendi hayatınıza da anlam kattığınızı göreceksiniz. Kırk Merdiven, bizim
hepimizin yaşam basamaklarımız olsun. Bir kitapla, o an hissettiklerimizle, bir şiirle, bir resimle bazen
de bir oyunla çıkalım istedik bu basamaklardan. Aklınızdan gönlünüzden geçenleri buradan
paylaşalım istedik. Şimdi sıra sizde. Düşünün, düşleyin, yazın, çizin, üretin ve bizlerle paylaşın.
Yazdıklarınızla aydınlatıp farklılıklarınızla renklere boyayacağınız, adını çoğunluğun isteği üzerine
Tunceli’nin eşsiz doğasından alarak koyduğumuz Kırk Merdiven isimli dergimiz; tüm eğitim ailemize,
milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Birlikte yürüyeceğimiz daha güzel, sağlıklı, umut dolu
nice yollarımız var. Saygı ve sevgilerimle.
Gürsel EKMEKCİ
Tuncel İl M ll Eğ t m Müdürü
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İÇİMİZDEKİ

HİÇ
SOLMASIN
RENKLER
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Başlarken...

OKUL ÖZLEMİ
Bahar geldi, bademler açtı çiçek.
Okulum olmadan yüzüm nasıl gülecek.
Arkadaş özlemi benim boynumu bükecek.
Elbet bu virüslü günler de geçecek.
Çok özledim öğretmenlerimi, okulumu;
Her gün neşeyle yürüdüğüm okul yolunu.
Hasretle beklerim okulun açılacağı günü.
Elbet bu virüslü günler de geçecek.
Caddeler, sokaklar, parklar bomboş.
İnsan sevgiyle, umutla olur hoş.
Evde kal, aydınlık günlere koş.
Elbet bu virüslü günler de geçecek.
Herkes sabırlı olsun, kurallara uysun;
Tüm çocuklar yeniden parklara kavuşsun,
O güne kadar evden çıkmayın ne olursa olsun.
Elbet bu virüslü günler de geçecek.
Benden selam olsun tüm öğretmenlerime,
Tek tek öperim ellerinden hasretle,
Her zaman yeriniz vardır yüreklerimizde.
Elbet bu virüslü günler de geçecek.
B lgenur YILDIRIM
Cumhur yet Ortaokulu/ 5-B
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NEDEN KIRK
MERDİVEN

Kırk Merdiven Şelalesi

KIRK MERDİVEN
Kırk deve yükümüzle yola çıktık. Kırk Haramiler’den fazla sayımız. Duymuşuz anadan
babadan ya bu deveyi güdeceksin ya da bu diyardan gideceksin diye. Kırk katır altın veren
olmasa, kırk küpümüzün kulpları kırık olsa da dört kapı kırk makamdan haberi olarak bu deve
kervanını yürütmeye karar verdik.
Bizler ’’oku‘’ emrini hayata düstur etmiş eğitim neferleriyiz, okuruz, okumayı öğretiriz,
okumayı özendiririz, düşündürür, hayatta olmanın sebeplerini her bir öğrencimizin bulmasını
sağlarız. Gelişen yeni dünya nimetlerini kırk süzgeçten geçirir, kırk yıllık kahvenin hatırını
unutturmadan her bir öğrencimize şu dünya alemi içinde kırk merdivenden çıkarken eşlik
ederiz, sonra her birinin kanatları ile dört kapı kırk makamdan kendi benlik ve kararları ile
yolculuklarını seyreyleriz.
Gücümüzü Anadolu‘nun eşsiz kültüründen alırız. Yaşadığımız her coğrafya bizim defterimiz,
kitabımız, tahtamız olur. İşte bu değerler bizi en yakınımızdaki yaşayış biçimlerine, sesini her
gün duyduğumuz Munzur Irmağı’nın kıyısına götürür. Kırk merdiveni çıkarken yorulmayışımız
ondandır…Kırk dereden suyu Munzur taşır, dağıtmak bize kalır.
Dergimizin ismini seçerken Munzur kadar güçlü ailemizin her bir bireyine danışarak
teknolojiyi de hayatımıza uygulayarak bir oylama yaptık. Dört seçenek belirlemiştik: "Göze",
"Meşe", "Kırk Merdiven" ve "Işkın". Oylama sonucunda dergimizin ismi %48’lik oyla ‘Kırk
Merdiven’ oldu. Kırk bir kere maşallah diyerek yola revan olduk . Hayırlı olsun….
H lal YORGANCI
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ŞİİR TADINDA...
BİR ÖĞRETMENE

Kitapları yırt at çocuğum
nabzı atmayan!
Sana ders anlatmayacağım.
Bugün yaşamayı öğreneceksin
Bugün kırlarda özgürce koşan bir ceylan gibi sekip
Kaderin olmadığını ışıksızlığın
Ve belki de en anlamlı dersini hayatın
benden dinleyeceksin!
Kitapları yırt at çocuğum
kendini bulamadığın!
Seni sana anlatan bir ben varım her şey dışında
Sen umudumsun tozlu yolların kenarında açan
Sen şafağısın ülkemin ılgıt ılgıt
Gölgesi üzerine düşen duvarları
tırnaklarınla yıkacaksın!
Kitapları yırt at çocuğum
seni hüzne boğan!
Umudun paydaşıyız ikimiz de
İkimiz de aynı iklimde susarız bildiğimiz şarkıları
İkimizde bize kalan bir şey var içimizde
Bildiğimizi biliyorum bu yankıları
Kitapları yırt at çocuğum
her şeye yapılmış denen!
Biz yeni defterler doldurmalıyız senle
Fabrikalar çizmeli bir köşeye
Bir köşeyi uzaydaymış gibi almalıyız
Küçük avuçlarında dönmeli dünya
Mikroskoplar gözlerin olmalı
Bir şiiri bestelemeliyiz
Bir müzik bulmalıyız sesine
Kitapları yırt at çocuğum
sana yalan söyleyen!
Bak anlatıyorum sana bir bir doğruları:
Rengi yoktur insanlığın
Üşür karda bütün çocuklar
Ve bütün bebekleri insan ırkının
Aynı seslerle ağlar…
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Kitapları yırt at çocuğum
Sen yazdığım en anlamlı kitabımsın benim
Bir uçurum gibi dik ve mağrur
Bir kılıç gibi düz ve keskin
Bense gözlerindeki kedere ve sevince ortak
Ziller çalınca hatırlanacak
bir öğretmenim

Sayı 27 | 234

Mustafa ÖZCAN /Atatürk MTAL/Türk D l ve Edeb yatı Öğretmen

Sen ç çek olup etrafa gülücükler
saçmaya söz ver. Toprak olup sen
başının üstünde taşıyan bulunur.
MEVLANA
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ÇEVRE...

Tunceli

GELECEĞİMİZİ ATEŞE ATMAYIN
Günümüzde, dünyadaki yaşamı tehdit eden en büyük problemlerden biri, küresel ısınmadır.
Peki küresel ısınma nedir? Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok dünyadan yansıyan
güneş ışınlarıyla ısınır. Yansıyan ışınlar karbondioksit ve metan gibi gazlar tarafından tutulur.
Böylece dünya ısınır. Işığı tutan bu gazlar, insanların atmosfere saldığı diğer kimyasal gazlarla
birleşince yeryüzünü ultraviyole ışınlarından (Güneş’ten gelen zararlı ışınlar) koruyan ozon
tabakasının incelmesine neden olur. Dünya’ya ulaşan ve yansıyan ışınların atmosferden
dışarı çıkamamasıyla oluşan durum ise “sera etkisi” olarak adlandırılır. Bütün bunlar iklim
değişikliklerine, buzulların erimesine, yangınların ortaya çıkmasına, kutup ayıları ve
penguenler başta olmak üzere pek çok hayvanın yaşam alanının yok olmasına yol açar.
Tüm bunların acı sonuçları ile ilgili aklımızda kalan bazı kötü manzaraları gözümüzde
canlandıralım. Avustralya kıtasında 2019 yaz mevsiminde başlayan ve neredeyse bir yıl
boyunca kıtanın çeşitli yerlerinde ve farklı şiddetlerde devam eden yangınlarda kıtayı uzaydan
görüntüleyen fotoğraflar, tüyler ürperticiydi. Kıta adeta bir köz parçası halinde görünüyordu.
Yakından bakıldığında ise yangından etkilenen milyonlarca hayvanların durumu iç
sızlatıyordu. Yardımsever insanlar, yaşam alanını kaybetmiş ve bu büyük felaketin ortasında
kalmış koalalara, kangurulara ve diğer pek çok hayvana yardım etmek için çabalıyorlardı.
Güney Kutbu’nda Antarktika bölgesinin yaklaşık olarak %97’sini kaplayan buzullar gün
geçtikçe daha fazla ve hızlı eriyor. Yaşam alanlarını kaybeden kutup ayıları büyük kitleden
kopan küçücük buz parçaları üzerinde okyanusta çaresizce savruluyorlar. Penguenler ise
eskiden en bol yiyecek kaynakları olan balık sürülerine deniz kirliliği ve petrol atıklarınedeniyle
ulaşmakta her geçen yıl daha çok zorluk çekiyorlar.
Dünyadaki hayvanların %80’ini barındıran ve dünyamızın akciğerleri olan yağmur ormanları
yeryüzünün % 16’sını kaplıyorken bu oran; endüstriyel bitki yetiştirme, maden arama,
hayvancılık için alan açma çalışmaları nedeniyle bugün % 2’ye düştü. Yağmur ormanlarının
yok olmaya başlaması ve oksijenin ritminin düşmesiyle küresel ısınmaya karşı koymak
zorlaştı.
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ÇEVRE...
Çevre bilinci oluşturulmadığı ve insanlar doğaya çeşitli atıklar bırakmaya devam ettikleri
sürece hayat tüm canlılar için daha da zorlaşacak. Oysa Dünya’nın bize sunduğu bütün
güzellikler, yaşam alanları ve besin kaynaklarına karşılık bizim tek yapmamız gereken
gezegenimize sahip çıkmaya çalışmak. Ünlü fizikçi Stephan Hawking “Gezegenimize iklim
değişikliği gibi ölümcül bir hediye sunmuş durumdayız.” diyerek Dünya’ya karşı umursamaz
davrandığımızı anlatmıştır. Unutmayalım ki koca evrende bize ev sahipliği yapan mavi
gezegen, büyüleyici yaşam döngüsünün var olduğunu bildiğimiz tek gezegendir. Sayısız
canlı türü barındıran ormanların, hayvanların ve insan ırkının yok olmasını, dünyanın yüksek
ısıda hayatta kalabilen bakterilere ve sıcak rüzgarlara kalarak yeryüzünün bir kül yığınına
dönüşmesini kimse istemez.
Her canlı üremek ve neslini sürdürmek amacıyla yaşar. Peki biz insanlar da bunun için
yaşamaz mıyız? Dünyanın geleceği, daha fazla para kazanabilmek için maden aramalarıyla
doğayı tüketen, kaygısızca plastik atık üreten, kâr amacıyla ormanları yok eden, sadece
bireysel rahatını düşünen ve gelecek nesillere nasıl bir gezegen bırakacağını düşünmeyen
bir canlının elinde. Bütün bu tahribatı biz yaptık. Yol açtığımız bu olumsuz tabloyu
düzeltmeliyiz. Bunu Dünya’ya borçluyuz. Kendi küçük çabalarımızı küçümsemeyip
doğurabileceği olumlu sonuçlara odaklanmalıyız. Ne mi yapabiliriz? Toplu taşıt araçlarını
kullanabiliriz. Çöplerimizi ayrıştırarak geri dönüştürülebilecek olanları ilgili yerlere
bırakabiliriz. Deodorant kullanmayabiliriz. Çıkabilecek kocaman atıkları düşünerek ambalajlı
yiyecekler tercih etmeyip kendi su şişemizi yanımızda taşıyarak pet şişe ve atık kirliliğini
azaltabiliriz. İsveçli genç çevreci Gretha Thunberg’in dediği gibi “Eviniz yanıyormuş gibi
hareket edin. Çünkü yanıyor!”
Ronya TAŞ-Cumhur yet Ortaokulu-7/B Sınıfı
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ANNELER GÜNÜ

ANNE
Anne; sonsuz sevgi, sınırsız tahammüldür.
Anne, yuvadır.
Anne; evi çekip çeviren, her engeli devirendir.
Anne, evlerimizin nefesidir.
Anne, göbek bağı kopsa da yürek bağı asla kopmayandır.
Anne, her hastalığı atlet giymemeye bağlayandır.
Anne, eve biraz geç kalsanız, meraktan gözüne uyku girmeyendir.
Anne, eve geldiğinizi gördüğü halde ‘’Geldin mi? ’’ diye sorandır.
Anne, çorbasını bitirmeyene köfte yok, diyendir.
Anne, yoğurt kabını hem saksıya hem de saklama kabına dönüştürendir.
Anne, ‘’Nereye koyduysan oradadır.’’ cümlesini icat edendir.
Anne, karşılıksız seven tek insandır.
Anne, en iyi terlik fırlatandır.
Anne, bir arada tutandır.
Anne, ilk ve ebedi tek dosttur.
Anne, sarmak sarmalamaktır.
Anne, öperken elektrikli süpürge gibi olandır.
Anne, yüreğinde kurduğu sevgi salıncağında bizi bir ömür bıkmadan sallayandır.
Anne, ancak anne olduğunuzda anlaşılandır.
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BİR OZAN...

AŞIK MAHZUNİ ŞERİF
Asıl adı Şerif Cırık …
17 Kasım 1939'da Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Berçenek köyünde doğmuştur.
Bağlamaya amcası Aşık Fezai (Behlül Baba) sayesinde merak salmış, sanat hayatında
özellikle 60'lı yıllarda yükselişe geçmiştir. Aşıklığını şarkı yazarlığına da dönüştürmüş,
dönemin en sevilen ozanı olmuştur. Evli ve sekiz çocuk, dört torun sahibi olan Mahzuni
Şerif, 17 Mayıs 2002 tarihinde Almanya Köln'de vefat etmiş, vasiyeti üzerine Nevşehir'in
Hacı Bektaş ilçesinde gömülmüştür.
453 plağı, 58 kasedi ve yayımlanmış 8 kitabı bulunuyor. Ayrıca TRT tarafından hakkında
çekilmiş 2 belgeseli var.Çeşm-i Siyahım, Oy Bizim Eller, Mevlam Gül Diyerek, Dom Dom
Kurşunu, Mamudo en çok sevilen türkülerindendir.
1989-1991 yılları arasında Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3
ozanı arasında gösterildi.
Kendisini saygı, rahmet ve büyük bir özlemle anıyoruz.

‘’Güvenme dünyada malım var d ye
Acep nsan mıyım sorarlar ben
Halımdan anlamaz cah ller n ye
Her b r b r yandan yorarlar ben ’’
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HIDIRELLEZ

HIDIRELLEZ
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Bir yıl, Hızır ve Kasım olarak ikiye ayrılır. Mayıs ayının 6’sında Hızır ile yaz başlar, 186 gün sürerek
Kasım ayının 8’ine kadar devam eder. Bundan sonra ise kış başlar.
Yazın ilk günü kabul edilen 6 Mayıs gününe Hıdırellez denilmesinin farklı birçok nedeni vardır. Hızır’ın
kurak bir yere ayak bastığında o yerin yeşilliklere büründüğüne inanıldığı için yaz başlangıcında da
ortalığın ilk kez yeşermeye başladığı güne ‘’Hızır Günü ‘’ denilmektedir. Hızır ile İlyas’ın yazın başlangıcı
olan bugünde buluştukları rivayet edildiği için Hıdırellez (Hızır ve İlyas ) denmiştir. Yani halk inanışı Hızırla
İlyas’ı birleştirmiş; onları iki kardeş, iki dost olarak görmüştür. İkisi de ölümsüzlüğe erişmiş iki ulvi
şahsiyettir.
Hıdırellez hikayesi hakkında farklı rivayetler vardır. İnsanların çoğu şöyle olduğuna inanır; Hızır ve İlyas,
yaşadıkları yerde hükümdarın ordusundaki 2 askerdir. Hükümdar ordusuyla beraber ölümsüzlük suyunu
aramaya başlar. Hızır ve İlyas birlikte ölümsüzlük suyunu ararlarken, bir su başında durup çantalarından
yemek için kurumuş balığı çıkartırlar. Denizden gelen dalgayla balığa deniz suyu sıçrar ve balık ellerinde
canlanıp suya atlar. Böylelikle Hızır ve İlyas ölümsüzlük suyu yani Ab-u Hayatı bulmuşlardır. Deniz
kenarında bir anda bir melek belirir. Hızır ve İlyas’ın kıyamete kadar yaşayacaklarını, Hızır’ın karada,
İlyas’ın denizde ihtiyacı olanlara yardım edeceğini bildirir.
Hıdırellez gününde doğa ve insan sevgisi ön plandadır. Çünkü Hızır ve İlyas insanları, doğayı, iyiliği ve
yardımı seven; bereketin simgesi ve darda olana yetişmeyi simgeleyen iki büyük isimdir. Bu özel günde
elbette özel bir ritüel yerine getirilmektedir.
Hızır Kimdir?
Halk arasında Hızır’la ilgili inanışlar sayılamayacak kadar çoktur. Bunlar arasında en yaygın olanı
Hıdırellez günüdür. Musa döneminde yaşamış olan Hz. Hızır kendisine ilahi ve hikmet öğretilmiş kişi olarak
bilinmektedir. Hadır (Hızır) Arapça kökenli bir isim olarak anlamı yeşilliği bol yer şeklinde ifade edilir. Doğa
ve insan sevgisi temeline dayanan Alevi- Bektaşi geleneğinde; Hızır’ın bu inanıştakilerin dostu, musayibi,
yoldaşı sayıldığı bilinmektedir. Bektaşi meydanında, on iki Aziz’i temsil eden on iki posttan birinin
(mihmandar postu) sahibi Hızır kabul edilir. İlimizde bulunan Gola Çetu Ziyareti’ne, yani iki suyun birleştiği
yere de Hızır’ın geldiği inanışı vardır. Bu nedenle orada mumlar yakılıp dualar edilerek Hak niyazı dağıtılır.
Hızır; Ali ile de bir arada (Hızır Aleyhisselam)yardım istenen doğaüstü, kutsal bir kuvvet olarak söylenir.
Hıdırellez dışında Hızır, Aleviler arasında Bozatlı Hızır olarak anılır. Zorda kalanların yardımına koşacak
kurtarıcı kişidir. İnsanlara farklı kişiliklerde görünür. Kim daha çok candan çağırmış ise öncelik candan
çağıranındır. Hızır evleri ziyaret ettiğinde o eve bolluk ve bereket getirir. Elini vurduğu her şey kutsal sayılır.
Farklı kişiler kılığında dolaşarak insanları sınadığı bilinir. Daha çok dilenci kılığında insanları sınadığı
söylenir. Şubat ayında tutulan üç günlük Hızır oruçları süresinde su içmeden oruç tutarsanız rüyanızda
size su veren kadınla/erkekle evlenirsiniz, inancı yaygındır. Alevi gülbanklarında ‘’Hızır yoldaşın ola, Hızır
yardımcın ola’’ şeklinde de iyi dilekte bulunulur.

Divan Edebiyatı’nda Hızır; ab-ı hayat suyu olarak geçer. Tasavvuf ve tarikat üyelerince de büyük
ehemmiyete sahip bir şahsiyettir. Yesevi menakıbnamesi’ne göre Ahmet Yesevi küçüklüğünden
itibaren, Hızır’ın delaletine mazhar olmuştur. Türk Halk destanlarında, efsanelerde, Hızır’ın gerçek
kimliği konusundaki düşünceler görece bir nitelik taşır. Destanlarla dinsel inanışlar birleştirilmiş mitolojik
bir kahraman yaratılmıştır. Bu kahraman geçmişten günümüze halk kültürünün yaşayan bir parçası
olmuştur.
Hıdırellez Ritüelleri Nelerdir?
Hıdırellez, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer almaktadır. 5 Mayıs
akşamı başlanıp 6 Mayıs günü sona erecek şekilde, Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan
biridir.
Hıdırellez kutlamaları daha çok yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da ziyaret
yanında yapılmaktadır. Hıdırellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere güzellik ve
bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Ev, araba, iş, bağ-bahçe vb. isteyen kimseler,
Hıdırellez gecesi gül ağacının altına istediklerini çizerlerse Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine
inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdeleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Kimisi Hıdırellez’in
ertesi gününde isteklerini yazdığı kağıdı gül ağacının dalından ya da toprağından alıp suya bırakır.
Başka bir ritüelde ailedeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilerek, kişilere gelebilecek
kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir. Hıdırellez’de baharın taze çiçek ve otları toplanıp onları kaynattıktan
sonra suyu içilirse bütün hastalıklara şifa olacağına, bu su ile de kırk gün yıkanılırsa kişinin gençleşip
güzelleşeceğine inanılır.
Ettiğiniz dualar, tuttuğunuz dilekler kabul olsun; Hızır hepimizi kötülerden, kötülüklerden korusun ve
yardımcımız, yoldaşımız olsun…
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SINAV

KAYGISI

KAYGIM BENDEN KÜÇÜK
Kaygı, hepimizin belli seviyede yaşadığı ve bizleri sonucu olumsuz olabilecek olaylara karşı
koruyan, bu olaylarla baş etmemize yardımcı olan bir duygudur. Tıpkı mutlu olmak, şaşırmak,
üzülmek gibi bizleri var eden duygularımızdandır.
Sınav kaygısı, bireyin öğrendiği bilginin sınav sırasında etkin kullanılmasını engelleyen ve buna bağlı
olarak sınav başarısını düşüren bir kaygı türüdür. Eğer sınav kaygısı olmasaydı bireyler sınavlara
hazırlanmak veya yeni bilgiler öğrenmek istemezdi. O nedenle belli seviyede kaygı bütün bireylerde
olmalıdır. Ancak bu kaygıya eşlik eden sınava dair olumsuz düşünceler, önceki olumsuz deneyimler,
gerçekçi olmayan beklentiler, sınavda istenilen bilgilerde yetersizlik, içinde bulunulan çevre gibi
faktörler kaygıyı faydalı olan seviyesinden olumsuz etkileyen seviyeye yükseltmektedir. O zaman
sınav kaygısını kontrol etmenin ilk şartı kaygıya eşlik eden faktörleri kontrol altına almaktır. Peki
bunu nasıl başaracağız?
Öncelikle sınavın sizler için telafisi mümkün olmayan bir süreç olmadığını kabul ederek sınava
yönelik çalışmalarınızı düzenli devam ettirmelisiniz. Sınava yönelik çalışması tam olan öğrenciler
tam olmayanlara göre daha az kaygı yaşamaktadır. Ancak kaygıyı kontrol etmenin tek koşulu da bu
değildir. Çalışmalarımızı devam ettirirken zihnimizin bize fısıldadığı düşüncelere de dikkat etmeliyiz.
Bu düşünceler eğer bize “Sınav çok zor olacak.”, “Çalışsan da yapamazsın.”, “ Herkes
kazanamayacağını biliyor.” Gibi olumsuz cümleler söylüyorsa hemen bu cümleleri durdurmalıyız.
Durduktan sonra ise yerine alternatif düşünceler bulmalıyız. Bulduğumuz alternatif düşünceler “
Elimden gelenin en iyisini yapacağım.”, “Sınav her şeyin sonu değil.”, "Düzenli olarak çalışacağım.”
Gibi olumlu mesajlar içermelidir. Biz aklımızdan olumsuz cümle geçtiği her an bu olumlu cümlelerle
cevap verirsek bir süre sonra zihnimizde bu duruma alışıp bize olumlu cümleler fısıldamaya
başlayacaktır. Böylece ders çalışırken veya sınav sırasında motivasyonumuz daha güçlü olacaktır
ve sınav kaygımız istenilen seviyeye yaklaşacaktır.
Daha önceden sınavlarla ilgili olumsuz deneyimler yaşamış olabiliriz ancak sürekli bu deneyimi
düşünmek de sınav kaygımızı arttıracak faktörlerdendir. Yaşanan olumsuz deneyimler de eksik neler
vardı, nereden kaynaklanıyordu, nasıl daha iyi olabilirdi gibi yapıcı sorulara cevap aranarak sınav
kaygısını yönetmeye katkı sağlayabiliriz. Tüm bunlara ek olarak nefes alma egzersizleri de kendinizi
iyi hissetmenizi sağlayarak ders çalışmaya motivasyonunuzu arttıracaktır. Nefes alırken göğüsten
değil karından nefes almak ve alınandan daha uzun sürede nefesi vermek önemlidir. Kendinizi
gergin ve stres altında hissettiğiniz anlarda nefes egzersizleri fiziksel olarak da sizleri rahatlatıp
kaygınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır.
Başlangıçta bizim bir duygumuz olan kaygıdan türemiş olan sınav kaygısını kontrol etmek için sihirli
bir değnek ya da belli bir formül yok. Ancak sizler kaygınızı kabul ederek zihninizin, düşüncelerinizin
daha çok farkında olarak yukarıda belirttiğimiz yöntemleri uygularsanız kaygınızın olması gereken
seviyede olmasına yardımcı olabilirsiniz.

Unutmayın, sınav kaygınız sizden küçüktür sevgili öğrenciler…

Ayşe BULUT
Munzur Ortaokulu Rehber Öğretmen
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TOHUMLAR YEŞİLE
GÖNLÜMÜZ ÇİÇEKLİ
2020 baharını bu yıl evlerimizde karşılıyoruz. Evlerimize kapandığımız, Covid-19 haberleri izleyip
bunaldığımız bu sıkıntılı dönemde yazın yiyeceğimiz bazı sebzeleri balkonlarımızda yetiştirmek, onlarla
uğraşmak güzel olacaktır.
Tecrübeyle sabit, toprağa elini veren kolunu kaptırır. Maydanoz, rokayla başladığınız bu serüvene
domates, biberle devam edersiniz.(Benim durumum.) Nisan ve mayıs ayları doğaya çıkmak, doğanın gün
gün canlanmasını gözlemek, yazlık sebze hazırlıklarını yapmak için en iyi zamanlar. Kentte yaşayanlar
da mutfağında kullanacağı taze yeşillik ihtiyacını karşılamak veya dalından sebze koparmanın keyfini
yaşamak için benzer planlar yapabilir.
Güneş gören bir balkonunuzda veya bahçenizin bir köşesinde yapacağınız bu uğraş, çocuklarınızla
birlikte keyifli bir hale gelecektir. Bitkilerle uğraşmak, kişiye kendi davranışlarının önemli ve etkili olduğunu
hatırlatır, kişiye adımlarını planlamayı öğretir, yaptıklarının sonucunu sabırla beklemek ise hayatına
anlam katar. Bu olumlu psikolojik etki yanında stresi azaltıp, kasları güçlendirir, tansiyonu düşürür.
Nane, maydanoz, taze soğan, roka, fesleğen, biberiye gibi aromatik bitkiler evde bahçeciliğe başlamak
için idealdir. Bu bitkiler çoğunlukla az miktardaki toprakta hızlıca büyüyebilirler. Pencere önünde,
balkonda, bitmiş yoğurt kaplarında, kulpu kırılmış bir demlikte, gözünüzün önünde büyümesini keyifle
izlersiniz. Yemek yaparken uzanıp alacağınız mesafede olurlar. Siz uçlarını kopardıkça alttan filizlenir,
büyür, gelişirler. Tohumlarınızın filizlenip ürün verişine tanık olmanız için; birkaç saksı, kaliteli toprak,
sağlam tohum, biraz bilgi ve ilgi yeterli olacaktır. Ağaç diplerinden aldığınız toprağa, biraz hayvan gübresi
ekleyin. Gözenekli olması için de küçük taş veya kiremit parçaları eklediğimiz toprak karışımı bitkileri
ekmek için artık hazırdır. Dilerseniz toprağa besin açısından zengin torf, kil veya kül ekleyebilirsiniz. Ben
tercih etmiyorum.
Bildiğiniz bir çiftçiden aldığınız fidelerinizi, yazdan beğenip kuruttuğunuz tohumlarınızı veya satın almış
olduğunuz tohumlarınızı artık toprakla buluşturabilirsiniz. Can suyunu vermeyi unutmayın. Toprağın
sürekli nemli olması için belli aralıklarla su verilmeli. Bitkileriniz susuzluktan boyunlarını büktükçe sulayın.
Suyu çok verirseniz bitkiler sürekli yeni yapraklar açar, uzadıkça uzarlar. Oysa meyve veren dalların
kırılmaması için daha kısa ve kalın olması gerekir. Doğrudan güneş gören bir şekilde yerleştirdiğiniz
saksılarınızı artık sabırla bekleme vakti…
İnsan doğadaki olayları gözledikçe; sürprizlere daha açık, karşılaştığı olaylara verdiği tepkilerde daha
olgun olabiliyor. Doğayla iç içeyken kendisiyle barışık, bir şeyleri başarma duygusuyla dolu ve daha
huzurludur.
Sonuçta ister birkaç saksı, ister küçük bir bahçe köşesinde olsun; ellerimiz topraklı, gönlümüz çiçekli,
yeşilimiz bol olmalı.
Nuray POLAT YOSLUN-B yoloj Öğretmen
Türk Telekom Fen L ses
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BİRAZ DA TEKNOLOJİ

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİĞİN EĞİTİMDE KULLANILMASI
Arttırılmış gerçeklik (AG) uygulamaları son yılların heyecan yaratan gelişmelerinden biri
olarak sayılmaktadır. Sadece eğitimde değil, ekonomi, sanayi, askeri, mimari gibi birçok
alanda kullanılmaktadır. Küçük farklarla birlikte birçok tanıma sahip olan AG bir kullanıcının
metin, ses ve diğer ek bilgiler ile gerçek dünyanın gelişmiş yâda artırılmış gibi görünümünü
sağlayan teknolojidir. Artırılmış gerçeklikte gerçek dünya görüntüsü arka plan olmakta ve
sanal veriler, grafikler, 4 boyutlu modeller vb. eklenerek zenginleştirilmiştir.
AG, öğrencilerin yaşadıkları gerçek dünyada yer alan ve kendilerinden uzak ortamlara
sorunsuz bir şekilde erişmelerini sağlamaktadır. Yüz yüze etkileşim ve ortak çalışma
yapabilme fırsatlarını elde eden öğrenciler bilgiyi daha hızlı kavrayabilmektedir. Eğitimciler
de daha hızlı bilgi aktarma imkânı elde etmektedirler. Ders müfredatlarında yeni teknikler
denerken göz ardı edilmeyecek diğer bir husus da Z ve Alfa kuşaklarının devrini yaşamakta
olduğumuzdur. Yeni sessiz nesil de denen bu kuşakların beklentileri de teknoloji hızıyla
doğru orantılı olarak çok hızlı değişmektedir. Bu yüzden de eğitimde değişimlerin olması son
derece kaçınılmazdır. Bireyselliğe önem veren Z kuşağının arkadaşlık ve işbirliği kavramı
ağırlıkla sosyal medya üzerine taşınmıştır. Alfalar bireylerinin tamamının 21.yüzyılda
doğduğu ilk kuşaktır. Bu nesil hakkında en önemli olan şey doğdukları dijital ortamdır.
Tunceli Bilim ve Sanat Merkezi ailesinin küçük fertleri olan öğrencilerimizin neredeyse
tamamı yukarıda bahsettiğim kuşak bireyleridir. Bu nedenle eğitimlerini zenginleştirmek
amacıyla yararlandığım bir uygulama AG 4D kartlarıdır. Ders içerisinde uygulamalarını
yaptığımız AG 4D kart kullanımının ders içerisindeki müfredatı somutlaştırma ve
modellemede faydalı olduğu görülmüştür. Coğrafya, tarih, fen bilimleri derslerinde bu
teknolojini kullanılması öğrenci başarı düzeyinde artışı sağlayabilecektir. Özellikle kalabalık
sınıflarda eğitim sürecinde yardımcı araç olarak AG kartlarının kullanılması eğitimcilerin işini
kolaylaştıracaktır. Eğitimde eşitlik ilkesi yönünden bakıldığında okullarda tabletlerden oluşan
teknoloji atölyeleri oluşturulması ile AG uygulamalarından birçok öğrenci faydalanabilecektir.
Yeni teknolojilerle güçlendirilen bir eğitimle geleceğe yürümek dileğiyle…
Savaş TUNÇER- B lg sayar Öğretmen
Tuncel B l m Sanat Merkez
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İLGİNÇ BİLGİLER
Bunları b l yor muydunuz? Okuyunca çok
şaşıracaksınız.

1.Su samurları el ele
tutuşarak uyuyorlar.

3.Dünyadaki insanların
üçte ikisi hiç kar
görmedi.

6.Bir insan, ömrü
boyunca dünyanın
çevresini yaklaşık üç
defa dolaşacak kadar
yürür.

7.Bir denizanasının
%95'i sudan
oluşmaktadır.

4.Taklitçi ahtapot isimli ahtapot,
renk değiştirebildiği gibi dil balığı,
aslan balığı ve deniz yılanı gibi
hayvanların şekline de
bürünebiliyor.

8. Dünyanın en zengin 3 ailesi,
en fakir 48 ülkenin toplam
servetinden daha fazla servete
sahip.

9. Dünyanın en uzun süren
trafik sıkışıklığı 12 gün sürdü,
100 km uzunluğunda araç
kuyruğu oluştu ve araçlar
günde yalnızca 1 kilometre
ilerleyebildiler.
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2. Leonardo Da Vinci
aynı anda bir eliyle yazı
yazıp diğer eliyle resim
yapabiliyordu.

5.Dünyada yaşayan tüm
insanları oluşturan
atomlardaki boşluklar
çıkarılırsa tüm dünya
nüfusu bir elmaya
sığabilir.

10. Charles
Osborne isimli
bir adamın
hıçkırığı 69 yıl
sürdü.

SANAT

Sanat Eğitiminin Gerekliliği
‘Sanat nedir?’ sorusu ilk bakışta sormaya gerek bile duymayacağımız kadar basit ya da
kolay bir soru gibi görünebilir. Oysa bu soru sanatın anlamının ne olduğu sorusu, binlerce
yıldan bu yana sanatçıların, bilim insanlarının, filozofların, sanat tarihçilerinin aradığı fakat
tam olarak yanıtlayamadıkları bir sorudur.
Genel olarak sanat, insanların doğa karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk,
biçim, ses, söz ve ritim gibi araçlarla güzel ve etkili bir biçimde, kişisel bir üslupla ifade etme
çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir. (Aytaç, 1981) Sanatın öncelikli işlevi; dünyayı,
yaşamı yeni bir açıdan görme, idrak etme, yorumlama ve değerlendirme biçimi sunmasıdır.
İçinde bulunduğumuz çağda sanatı anlamak, sanata ilgi duymak ve sanata katkı
sağlamak her birey için bir gereksinimdir. Sanat dediğimiz kavram, dünyayı anlamanın ve
onu anlamlandırmanın /yorumlamanın güzel bir yolu olarak yaşamımızın içindedir. Sanat
yapmak insan doğasının bir gereği olup toplumsal yaşamın en önemli boyutlarından biridir.
Çünkü insanoğlu her zaman kendini bir nesne, olay veya yer ile ifade etmeye çalışmış
varlığını böyle ifade etme yoluna gitmiştir.
Sanat eğitimi, genel eğitimin önemli bir parçası olarak kabul edilebilir. Ancak, sanatın bir
özgünlük ve bireysel yaratıcılık olgusu olduğunu dikkate alırsak sanat eğitiminin kendine
özgü çok özel yasalarının ve ilkelerinin varlığını da kabul etmek zorundayız. Bu nedenle,
sanat eğitiminin eğitim dizgesi içerisindeki yerinin çok iyi belirlenmesi gerekiyor (Gençaydın,
1990).
Okullarımızda sanat eğitimi derslerinin bulunmasının pek çok gerekçesi vardır. Bu
gerekçeler zamana, ihtiyaçlara, araştırma uygulamalarına göre yön bulur. Dönemlere ve
dönemlerin ihtiyaçlarına göre değişerek amacını ortaya çıkarır. Bu amaçlar Vedat Özsoy’a
göre şöyle belirtilmiştir:
a) Görsel sanatlar esasen çözülmek üzere problem icat eder. Sanat yaratıcı düşünceyi,
anında ve yerinde karar vermeyi, değerlendirme ve hemen sonuç alma yeteneğini geliştirir.
b) Sanat doğası gereği hayal etme alıştırmalarının yapılmasını sağlar. Sanat bir değişiklik ve
şimdi bildiğimizden daha iyi bir yol ve şans oluşturmak, bir ümit oluşturmak için yegane
araçtır.
c) Sanat var olan kültürel çeşitliliği keşfetmek ve vurgulamak için fırsatlar sunar. Böylece
duyarlılığı, (empati başkasının yerinde kendini koyma) müşterek ve karşılıklı sevgi için
yapılması gerekenleri araştırmayı teşvik eder (Özsoy, 2003).
Dünyada toplumların genel amaçları uygarlaşmaya yöneliktir. Bu nedenle sanat ve teknoloji
sürecinden geçme koşulu kaçınılmaz bir gerçektir. Böylelikle günümüzde duyarlı, dengeli ve
sağlıklı bir toplumun en önemli koşullarından birisi ”sanat eğitimi”dir.
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Sanat Eğitiminin Bireye Katkıları
Yaratıcılık
Yaratıcılık, bireyin öğrenme yaşantısı sonucunda öğrendiklerini birbiriyle ilişkilendirerek
karşılaştığı bir sorunu çözebilmesi; bu ilişkileri kullanarak ortaya yeni, özgün bir düşünce ya
da da ürün koyabilmesi olarak açıklanabilir.
Sanat eğitiminde yaratıcılığın önemli bir yere sahip olmasındaki en baş neden, her bireyin
birbirinden farklı zengin dünyaya sahip olmasıdır.
Eleştirel Düşünme
Günümüzde bir çok düşünme becerisinden biri olan eleştirel düşünmeyi bir sanat eserine
bakarken kullanmak ve bireyin beyin gelişimine de katkı sağlayan unsurlardan biri olarak
karşımıza çıkıyor. Bu sebepten eleştirel düşünmenin yeni sanat eserleri oluşmasına katkı
sağladığını söylemek mümkün.
Yorumlama Becerisi
Bireyin bir sanat eseri ile baş başa kaldığı an zihninden geçen düşünceleri yoruma dökmesi
ve bunlardan sayısız düşünce üretmesi sanat eğitiminin gerçek yaşamla bağlantılı en önemli
noktasını oluşturur.
Kişilik Gelişimi ve Benlik
Tiyatro faaliyetleri gibi sanat formları bir çocuğun genel kişilik yapısını geliştirir. Bir çoğunu
kendine güveninin oluşturulmasına ve kendisini disipline etmesine yardım eder. Birey resim
sanatıyla daha fazla ilgilenmeye başladıkça daha yaratıcı ve yenilikçi düşünmeye başlar.
Ayrıca kendini motive etmeyi ve başkalarıyla işbirliği yapmayı öğrenir.
Merak
Sanat eğitimi bireyin içindeki merak duygusunu ortaya çıkartır ve ona zengin bir dünya
sağlar. Çizilen bir eskizden sonra, çocuk ulaştığı sonucu beğenmezse, onu siler ve tekrar
çizer. Dolayısıyla “deneme yanılma” yöntemini resim dersleri aracılığı ile öğrenir ve bu tekniği
hayatın farklı alanlarında kullanır.
Sosyal Beceriler ve İletişim
İster görsel ister işitsel ister bedensel bir sanat dalıyla ilgilenen bireyin çevresiyle olan
etkileşimi artar ve kendini bu biçimlerde de ifade edebileceğini anlar. Bu da iletişim dediğimiz
olgunun sadece konuşma ile ilgili olmadığını anlamamızı sağlar.
Gözlemsel Beceriler
Sanat olmadan gözlem, gözlem olmadan sanat olmaz. Başta yazdığım madde olan
yaratıcılığın gözlemsel becerilerin gelişmesinde de rolü çok büyüktür. Sanat ile ilgilenen birey,
çevresine farklı bir gözle bakmaya başlar ve yeni ürünler ortaya koyma çabasına girişir.
Yaratıcı insanlar toplumları geleceğe taşıyan en dinamik unsurlardır. Çağdaş anlamdaki
sanat eğitimi, insan yaşamını ve insan yaşamına etki eden her şeyle ilgilenmekte, onlardan
kendisi ile ilişkilendirilecek bir şeyler bulmakta, kısacası insan yaşamını biçimleme dersi
olmaktadır.(Avcı, 2000)
Sanat yaratıcılığın ya da hayal gücünün somutlaştırılmasıdır.
Serp l POLAT ZİREK
Atatürk MTAL- Beden Eğ t m Öğretmen
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ZEKA
OYUNLARI

RESFEBE

Resfebe, resimler ve harfleri farklı şekillerde kullanarak bir kelimeyi ve cümleyi
buldurmaya dayanan bir akıl oyunudur. Dikkat ve konsantrasyonu geliştirmesi, kavramları
ilişkilendirme becerisi kazandırması, yaratıcılığı artırması gibi eğitimin önemli
basamaklarında büyük katkı sağladığından ilköğretim çağındaki çocuklar için oldukça
eğiticidir.
Resfebe bilmeceleri ne matematiğe ne de ağır bir genel kültür ve kelime bilgisine ihtiyaç
duyar, biraz mantık ve hayal gücü ile çözülebilir.
Peki Resfebe Nasıl Çözülür?
Resfebe Sorularında Örnek Olarak Verilen Klasikler:
Hep C1 = Cebir
NNNNNN = Altın
İlk örnekte, sadece bu ifadeyi olduğu gibi okumak çözüm için yeterli. İkinci örnekte ise N
harflerini saymak yeterli olmaktadır.
Şimdi sıra sizde, aşağıda verilen resfebeleri siz bulmaya çalışın bakalım

……………………………….........
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…………...................................

S dar Temel-El f Güntaş İlk Okulu
Zeka Oyunları Öğretmen
CEVAPLAR : ÇANAKKALE, GÜLİZAR, PİRE, BEŞİKTAŞ
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M DOKUMA

Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen Geleneksel Türk El Sanatları, çeşitli
uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik
oluşturmuştur. Anadolu’da olduğu gibi ilimizde de yaygın bir el sanatları geleneği
bulunmaktadır. Özellikle kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızdan olan cicim
dokuma bunların başında gelmektedir. Temel ekonomik faaliyetlerin hayvancılık olduğu
ilimizde geleneksel el sanatları arasında dokumacılık ön plana çıkmaktadır. Hayvan yünüyle
halı, kilim, çanta, heybe, çorap ve keçi kılından çuval, palaz, harar, örken gibi el dokumaları
yapılmaktadır.
İlimize özgü el sanatları arasında cicim dokumacılığı önemli bir yer tutmaktadır. Genellikle
ilimiz Mazgirt, Çemişgezek, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerinde halı ve cicim dokumacılığı
yapılmaktadır.
Cicim Nedir?
Cicim, zemin örgüsü devam ederken başka renkli ipliklerle zemin üzerine iğneyle işlenmiş
gibi iplik atlamalarıyla desenler oluşturulması tekniğidir. Motiflerin ipliklerinin uçları
dokumanın arkasında bırakılır. Dokumaya devam ederken arkadaki iplikler motifi
oluşturacak şekilde öne alınır ve bu işlem sürekli tekrarlanır. Cicim örgüsü tamamlandıktan
sonra kenarları ince bordürlerle çevrilerek bir bütünlük havası verilir. Dokuma boyunca giden
ve dokumadan önce tezgâha gerilerek hazırlanan dikey ipliklere çözgü adı verilmektedir.
Cicim örgüsü kirkit denilen metal parça ile ipliklere vurmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.
Dokuma özellikleri farklı olan cicimlerin, kullanım alanları da doğal olarak farklılık
göstermektedir. Kimi cicimler yalnızca duvar süslemelerinde kullanıldığı gibi kimileri de yer
sergisi, yastık örgüsü olarak da kullanılmaktadır. Kök boyası ile boyanan yün ipliklerin
kullanıldığı cicim motiflerinde genellikle vişne kırmızısı, kınalı sarı, lacivert, sıklamen, mor,
siyah, ceviz ve çimen yeşili, beyaz ve mavi renkler kullanılmaktadır. Cicimlerde geometrik
şekiller, koç, kuş veya geyik gibi hayvan figürleri; çiçek, ağaç, bulut gibi doğayı tasvir eden
veya insanların duygu ve düşüncelerini yansıtan desenlere de rastlanılmaktadır.
Anadolu insanı duygularını motiflere işlemiş, genellikle kullandıkları motiflerin anlamları
şunlardır: Muska deseni kötülüklerden korunmayı, nazarlık motifi bulunduğu yeri ve sahibini
nazardan korumayı, kartal motifi güç ve kudreti, küpe, sandık, saç bağı evlenmek isteyen
genç kızların duygularını aile büyüklerine anlatmasını, eli belinde, koçboynuzu ve bukağı
motifleri bereketi, eller verimliliği ve üretkenliği ifade ederken, parmakların kötü gözlerden
koruduğuna inanılır. Tarak sembolünün doğumu, ejderha motifinin, hava ve su ile ilgili
anlamlar taşıdığı ve bahar yağmurları ile birlikte bereket getireceğine inanılır. Hayat ağacı,
mitolojide olduğu gibi cicim dokumada da sonsuzluğu sembolize eder.
İlimiz Merkez Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Halk Eğitim Merkezlerimizde cicim kursları
açılmakta ve bu kurslar yoğun ilgi görmektedir. Usta öğreticiler tarafından verilen eğitimlerde
uygulamalı olarak tezgâhlarda cicim dokumaları yapılmaktadır. Özellikle halk eğitim
merkezlerinde açılan cicim kursları ile Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden atalarımızın
beraberinde getirdikleri dokuma geleneğinin bizden sonraki nesillere aktarılması, el
tezgâhlarının kullanımının öğretilmesi ve bu geleneğin unutulmaması, amaçlanmaktadır.
Ercan BULUT
Tuncel Halk Eğ t m Merkez Müdürü

CİCİM ÖRNEKLERİ
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