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Her Şeyin Başı Sağlık

Kontrollü sosyal
hayat ile hem
kendimizi hem de
çevremizdekileri
koruyalım.
Maske, artık
yaşamımızın
vazgeçilmez
bir parçası olmalı.
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Sosyal

MESAFE

MASKE

TEMİZLİK

Eğitim; insanın kendini tanıma yolculuğudur. Bu yolculuk üzerinde titizlikle
durulması, her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken, kararlılık isteyen ve
süreklilik taşıyan, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Çocuklarımız
okullarımıza gelince hayatta en çok güvendikleri anne elini bırakıp en çok
güvenecekleri ikinci el olan öğretmen eline tutunuyor. İşte kutsal saydığımız
öğretmenlik mesleği bu güven ve samimiyetle karşılığını buluyor.
İnsanoğlu var olduğu günden beri onun eğitimi de en az fiziksel varlığı kadar
önemli ve değerli kabul edilmiştir. İnsan, içinde doğup büyüdüğü aile
ortamında temel bilgileri aldıktan sonra daha donanımlı hale gelmek için bir
eğiticiye,

öğreticiye

yani

öğretmene

ihtiyaç

duymaktadır.

Öğretmen

sayesinde ancak ahlakı, maneviyatı, bilgiyi, beceriyi, medeniyeti öğrenebilir.
Çocuklarımız birer tohum gibi. Yeni bilgiler, yeni dostluklar, aydınlık
fikirlerle

büyüyüp

filizlenecek,

geleceğimizi

güzelleştirecekler.

İlgi

ve

yeteneklerini keşfedip hayallerini gerçekleştirdikçe mutlu olacaklardır. İşte
bu mutluluğun mimarı, yönlendiricisi öğretmenlerdir. En temel kazanım, bilgi
ve beceriler öğretmenler sayesinde edinilmektedir.
Öğretmen yol gösteren, yön verendir. Öğretmen, çocuğu okulda, arkadaşları
arasında, spor faaliyetleri içinde, ailesinin yanında vb. yaşadığı bütün
ortamlarda

tanımalı

ve

bu

sayede

çocuğun

ihtiyaçlarını

belirleyip

karşılamalıdır.
Hayatın her yerinde eğitim geçerlidir. Sağlıklı toplumların oluşmasında
eğitimin

büyük

önemi

vardır.

Çevremizde

yaşadığımız

davranışsal

sıkıntıların temelinde de eğitimsizlik yer almaktadır.
Öğretmenlik, insanlık tarihinin maddi bir ölçütü olmayan, ölümsüz mesleğidir.
Bilgi kaynaklarını öğreten, yönlendiren, değerlendirme alışkanlığı kazandıran bir
kişidir, öğretmen.
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Öğretmenlik mesleği; 24 saat mesaisi olan, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir
hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi
için kendisini feda etmesi gibi bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli
meslek uğruna adayabilmelidir.
Sevgi,

öğretmenlik

mesleğinin

özüdür.

Sevgi

dolu

bir

öğretmen

ışık

demektir. En çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir. Öğretmen
çok iyi bilir ki sevgi olmadan bu mesleğin ideal bir şekilde yapılması
mümkün değildir. Öğretmenlerini sevme oranına göre çocuklarımız eğitim
öğretimde başarı göstermektedir.
Öğretmen, sürekli kendini geliştirmeli, yenilikleri yakından takip etmeli,
mesleğinin onurunu ve şerefini her zaman korumalıdır. Görev yaptığı köyün,
ilçenin, ilin kültürünü, hassasiyetlerini, alışkanlıklarını bilmeli ve bunları
dikkate alarak o kültüre uyum sağlamalıdır. Elbette öğretmenlik öğrencilerle
zaman geçirdikçe, tecrübeler edindikçe gelişecek bir meslektir. Zorlukların,
engellerin,

günün

gerçeklerinin

hayatlarına

dokunmak

için

içinde

mücadele

her

koşulda

ediyoruz.

çocuklarımızın

Bizim

her

halimiz,

öğrencilerimizin gününe dokunmalı, saygınlığımızı arttırmalıdır.
Devletimizin

Kurucusu

Gazi

Mustafa

Kemal

Atatürk

öğretmenler

için,

“Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve
saygıdeğer unsurlarıdır.” demiştir. Bu duygu ve düşünceler ile başta
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak
üzere

tüm

öğretmenlerimizin

24

Kasım

Öğretmenler

Günü’nü

kutlar;

öğretmenlerimize başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim.

Gürsel EKMEKCİ
Tuncel İl M ll Eğ t m Müdürü
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Yürekten bir merhaba. Kasım sayımızla
karşınızdayız. Sonbahar mevsiminin
alabildiğine yaşandığı bu günlerde
dergimizi yine öğretmen ve
öğrencilerimizden gelen içeriklerle
hazırladık. Herkese keyifli okumalar.
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Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız,
şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;
ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.
(Atatürk)
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10 KASIM...

10 Kasım Atatürk'ü Anma
Töreninden Görüntüler.

TÜRK MİLLETİNİN BÜYÜK KAHRAMANI GAZİ MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’Ü EBEDİYETE UĞURLANIŞININ 82. YIL DÖNÜMÜNDE
SAYGI, ÖZLEM VE RAHMETLE ANIYORUZ.
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24 KASIM
ÖĞRETMENLER
GÜNÜ

24 Kasım Öğretmenler Günü
Çelenk Sunma Töreninden Görüntüler.

SEVGİ, ŞEFKAT VE SABIR USTASI KIYMETLİ ÖĞRETMENLERİMİZ;
DOKUNDUĞUNUZ HER ÇOCUĞUN RUHU RENKLERE, GÜNÜ
AYDINLIĞA BÜRÜNÜYOR. EMEĞİNİZ ÇOK BÜYÜK, 24 KASIM
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN.
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HAYATIN VE MUNZUR'UN KIYISINDA
ÖĞRETMEN
KALEMİNDEN 1989 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya
Bölümü Piri Reis Salonundaki panodan elimdeki küçük deftere
hiçbir yerde rastlamadığım kelimelerden oluşan dersleri not etmeye
çalışıyordum.
Petrografya, Oseonografya, Hidroloji, Yapısal Morfoloji, Fluvyal Jeomorfoloji…. Daha
birçok ders ... İçlerinde son olanının ilk ders olduğunu fark ettim ve on dakika sonra
dersin başlayacağını fark edince hemen dersin verildiği kürsüye yöneldim .Kürsü
denilen salon devasa büyük heybetli idi. Tarihin dokuları duvarlara, pencerelere öyle
bir sinmişti ki bir bilim fikir dünyasının içerisinde bir parça olmaktan mutlu hatta biraz
da kendimi seçkin hissederek dersi verecek hocamızın iki asistanıyla kürsüye
yaklaştığını gördüm. Prof. Özdoğan Sür elinde birkaç kitap ve küçük bir tebeşir
kutusu, asistanların ellerinde uzun kutular içerisinde düzgünce sıralanmış slayt
filmlerinden oluşan birkaç kutuyu masaya bıraktılar. Dersin başlamasının tüm
hazırlıklarının bittiğini ifade etmek üzere tok sesi ile tüm kürsüye hükmedercesine
asistanlarına teşekkür eden hocamız, gözlüklerinin altından bizlere bakarak ‘’gençler
hoş geldiniz size akarsuları anlatacağım.’’ diye söze başladı .
Deniz kıyısından hiç ayrılmamış biri olarak deniz varken akarsuya bu kadar itibar
nedir, diye içimden geçirmedim değil doğrusu. Büyük ve çok itibarın o yıllarda
beni nasıl etkilediğini şimdi daha iyi anlıyorum ve bir akarsuyun denize ulaşmak
için aldığı yolun zahmetli hikayesini dinleyeceğimi ve yıllar sonra insanın hayatta
aldığı yolla tıpa tıp benzediğini deniz seviyesinden 1200 m yüksekte üzerine
türküler söylenen toprağa, fidana, börtü böceğe hayat olan bir nehrin kıyısında
kulağıma gelen bir türkünün sözlerinde bulacağım hiç aklıma gelmezdi. Akarsu da
kaynağından çıktığında binlerce kilometre gidip binlerce metre yükseklikteki
dağları taşları aşacağını, sabırla etrafına hayat vererek yol alacağını ve
nihayetinde denize ulaşacağını çıktığı noktadan denize ulaştığı noktadaki
değişimi ve geçtiğin yolun vardığın yerden daha kıymetli olduğunu yol boyunca
neler yaşayıp nelerle mücadele ettiğini ve kendindeki değişimi Özdoğan Hocamın
akarsu doğar, gençtir kuvvetlidir ,bir yatağı yoktur kayaları aşar, kayaları yıkar
geçer, gün gelir bir yatağı olur. Yatağında kıvrılarak akar, gücü azaldıkça
biriktirir, bir bakarsınız gücü artar, kayaları döve döve aşındırır ve taşır. Ve
nihayetinde gücü kaynaktan uzaklaştığı için ve taşıdığı yükü de artığı için
yaşlanır ve biriktirmeye başlar insanlar için en verimli ovaları yapar ve denize
ulaşır. Tıpkı insan hayatı gibi değil mi? Diye anlattığı her ders karesi simdi
karşımda kaynağını Munzur gözelerinden alan etrafındaki her canlıya hayat veren
Munzur Nehri’nin ’’ Gencim ben’’ diyen sesinde yeşilim, yolda temizlenirim yolum
uzak ama gideceğim yer bellidir, diyen türkü sözleri her bir kayaya çarpan her bir
dalı taşıyan nehrin sesine benzer notalara karışır, Munzur yolun açık, bereketin
bizimle ola.
H lal YORGANCI
Coğrafya Öğretmen
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ÖĞRETMEN
KALEMİNDEN

*ÖĞRETMENİN DÜŞÜ

Buğday taneleri güneşte yavaş yavaş olgunlaşırken öğretmen söz verdi evrene.
Ardıçların altında, kabarıp köpüren dereler geçecek; ağaçlara yeşiller giydirecek;
tabiatı mor, al ve mavi renklerle süsleyecekti…
“Öğretmensin sen!” dedi, evren ona. Aslında her daim öğrencisin. Cevapsız
sorular bırakmamak adına sürekli çalışansın, kendini geliştirensin. Toprağa
ektiğin tohumları sabırla beklersin. Beklersin ki o tohumlar cılız bir rüzgârda
sallanan fidanlar olmasın. Köklerini toprağın taa derinliklerine kadar salan, sıkıca
tutunan kocaman bir ağaç olsun. İşte o zaman amacına ulaşmış bir bahçıvanın
gönül rahatlığıyla arkana yaslanırsın.
Çaresizliğin filizlendiği yerde ümitsin. İçinde yaşadığın toplumu bilgisizliğin
pençesinden kurtarıp onlara ışık tutan, yol gösterensin. Cehaletin adeta bir perde
gibi kapladığı gencecik zihinleri bu esaretten kurtaransın. Nasır tutmuş ellerde
kalem, çorak toprağa yağan yağmursun. Sınıfa her girdiğinde kendi hayatını bir
kenara bırakıp o küçücük bedenlere , kocaman sorunlar sığdıran öğrencilerin
dertlerine deva olansın. Ayrık otların boy attığı verimsiz bir toprak değil,
bahçesinde rengârenk çiçeklerin açtığı, uçsuz bucaksız bir tabiatsın. Olmasaydın
eğer gün karanlığa gömülürdü. Yıkık dökük takvim yaprakları göstermezdi
zamanı. Fırtına bulutlarının kasveti çökerdi şehre. Gülücüğü sert bir bakışın
korkunç ışıltısıyla sönen yavrunun acılarını kim söyleyecekti bize? Göğün mavisi
yerini bırakamazdı siyaha. Tuval senin elindeydi öğretmenim. Bilim tarlasının
yegâne çiçeklerini acemi bir ressamın eline bırakamazsın. Onlar ki senin
yavruların, geleceğin teminatı ülkenin gülen yüzüdür.
Öğretmen olmak aslında nice Mustafa Kemaller yetiştirmektir. Cehaletin yankısını
susturmak için koca bir savaş vermeyi gerektirir. Yitirilmiş Kasımları sevgiyle,
inançla ve umutla yâd etmektir. Asıl olan “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesilleri
yetiştirmektir. Karanlığın en zifiri olduğu anda harf devrimi yapıldı, okullar açıldı.
Güneş karanlığı yara yara bütün ışıltısıyla doğdu Bozkır ovalarına, Palandöken’e,
Süphan’a.

Her

dersinde

Trablus’tan

İzmir’e

uzanan

destanları

anlattın.

Başöğretmenimizin yolunda yürüyerek nice evlatlar yetiştiren sensin benim sevgili
öğretmenim!
Sen, akıp giden zaman içerisinde güvenilecek bir liman oldun; şairin dizelerinde
senin fedakârlıkların anlatıldı. Ressam, senin sayende rengârenk boyalarla
boyadı tuvalini. Öğrettiğin her harften dolayı sana köle olanlar çıktı. Senin için;
iyiliği, güzelliği öğreten, sevgi ve saygıyı aşılayan nağmeler söylendi. İlim ve
fenni kafalara işleyen isimsiz emektarsın... Sen, karanlık zihinleri aydınlatan ışık,
geceyi gündüze çeviren güneşsin... Sadece 24 Kasımlarda hatırlanan değil, her
zaman hatırlanmayı hak eden isimsiz kahramansın.
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Gülay SUROĞLU ÇELİK
Türkçe Öğretmen
*24 Kasım Öğretmenler Günü
Öğretmenler Arası Kompozisyon Yarışması İl Birincisi Tuncel İmam Hat p Ortaokulu

EĞİTİM ÜZERİNE

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? UZAKTAN EĞİTİMİ NASIL
ANLAMALIYIZ?
Tüm dünyada etkili olan koronavirüs pandemisi hayatımızın farklı
alanlarındaki birçok alışkanlığını değiştirirken öğrenme veya daha genel
ifadeyle eğitim süreci bunun dışında kalmamıştır.

Koronavirüsün pandemi olmasıyla beraber hastalık tüm dünyada hızlı yayılım göstermiş
ve Türkiye, diğer ülkeler gibi ilk, orta, lise ve üniversite kademesindeki öğrenciler için
eğitimi, uzaktan yürütme kararı almıştır. Evet şu anda tüm dünyada etkili olan koronavirüs
pandemisini yaşıyoruz ve Harari’nin (2020) de ifade ettiği gibi: “Aslında tüm öğrenci ve
öğretmenlerin denek olduğu büyük bir sosyal deneyde görev alıyoruz.
Belki normal zamanlarda böyle sosyal deneylerin yürütülmesine devletler ve eğitim
kurumları asla izin vermeyecekti. Ancak şu anda normal bir zamanda yaşamıyoruz.”
hiçbir şeyin normal olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Özellikle ortaöğretim derecesindeki
öğrenciler ve öğretmenler için derslerin tamamen uzaktan yürütülmesi kararı pek alışıldık
olmayan bir öğrenme süreciyle beraber birçok belirsizliği de beraberinde getirmiştir.
Çünkü öğrenci ve öğretmenler daha öncesinde “yakından eğitim” yani yüz yüze eğitimden
başka bir eğitimi deneyimlememişlerdi ve uzaktan eğitimin hedef kitlesi genellikle
yetişkinler ve üniversite öğrencileri olmuştu. Peki o zaman: “Uzaktan eğitim nedir?”
Uzaktan eğitimi nasıl anlamalıyız?” sorularına cevap verebilmek, eğitim sürecinin etkili bir
şekilde yürütülmesinde önemli olup eksik veya yanlış yapılan uygulamaların
düzeltilmesinde belki önemli bir kilit role sahip olacaktır.
Uzaktan Eğitim Nedir?
Uzaktan eğitimin tarihini incelediğimizde ilk olarak 1800’li yıllarda mektupla öğretimle
başlangıç aldığını, daha sonrasında teknolojik gelişmeler ile sırasıyla radyo, televizyon ile
öğrenme, bilgisayarlı telekonferans ve etkileşimli video üzerinden öğrenme ile devam
ettiğini görebiliriz. Uzaktan eğitim; öğrenen ve öğretenin farklı mekanlarda, kimi zaman
farklı (asenkron) ya da aynı zaman dilimlerinde (senkron) olduğu, iki yönlü iletişim aracı
bir teknoloji ile klavuz uzaktan öğrenme ilkelerine göre düzenlenmiş bir içeriğin sunulduğu
öğrenmedir.
Uzaktan eğitim, dağıtım ortamı olarak büyük ölçüde iletişim teknolojilerine dayanıyor.
Basılı materyaller, radyo ve televizyon yayını, bilgisayar konferansı, elektronik posta,
etkileşimli video, uydu telekomünikasyonu ve çoklu ortam bilgisayar teknolojisi gibi
teknolojiler öğretmen-öğrenci etkileşimini desteklemek için kullanılıyor ve öğrenene
uzaktan gerekli geri bildirimi sunuyor (McIsaac ve Gunawardena, 2004).
Uzaktan Eğitimi Nasıl Anlamalıyız?
Garrison’un (1993) ifade ettiği gibi: “Uzaktan eğitim, nihayetinde bir eğitimdir. Yüz yüze
eğitimden tek gerçek farklılığı, öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimin çoğunluğunun bir
aracı vasıtasıyla yönlendirilmesidir.” Arada bir aracı vasıtanın olması veya öğretmen ve
öğrencinin farklı mekanlarda ve zaman dilimlerinde olması, verilen eğitimin niteliğinin
daha az nitelikli olması olarak yorumlanmamalıdır. Burada önemli olan şey; birbirinden
farklı mekanlarda olan, aynı zaman veya farklı zaman diliminde olan öğretmen ve
öğrencinin sınıf ortamındaki gibi gerçek bir öğrenme ve öğretme sürecinde olduğunu
hissetmesidir.

10

EĞİTİM ÜZERİNE

Bu noktada; öğrenci ve öğretmenin eğitime ilişkin değerleri, uzaktan
eğitime yönelik algısı ve değerlendirmeleri, dijital okuryazarlığı, bu
teknolojilere erişimde eşitliğin sağlanması gibi hususlar belirleyici
olabilmektedir.
Uzaktan eğitimde öğrenciden, kendi öğrenme sürecini yönlendirmesi ve öğrenme
sorumluluğunu kendi başına üstlenmesi beklenir ve öğrencinin uzaktan eğitimin sonunda
ulaşmak istediği bir hedefi var ise bu onun ders çalışma motivasyonunu sürdürmesini
sağlayabilir. Ancak ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için aynı şeyleri söyleyemeyebiliriz.
Çünkü sadece öğrenme öğretme kuramları açısından değil bu kuramlara temel olan
gelişim psikolojisi açısından baktığımızda ihtiyaçlarıyla farklı bir yaş grubu var karşımızda.
Bozkurt’un (2020) ilk ve ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitimi nasıl algıladıkları üzerine
yaptığı çalışmanın bulguları da bunu desteklemektedir. Örneğin uzaktan eğitimde
öğrencinin kendi öğrenme sürecini yönlendirmesi beklenirken bu araştırmada ilk ve
ortaokul düzeyindeki öğrencilerin rehberlik ve yönlendirmeye ihtiyaç duyduğu ifade
edilmiştir. Öğretmenine dokunup onu hissettiği aynı zamanda arkadaşlarıyla sosyalleştiği
bir ortam olan okulun olmaması en çok da ilk ve ortaokul eğitim kademesi öğrenciler için
önemli bir sorunu da beraberinde getirmiştir: Sosyal Buradalık (social presence). Sosyal
buradalığı Short, Williams ve Christie (1976): “İletişim ortamında önemli bir faktör, sosyal
buradalığıdır ve etkileşimde diğer insanların belirgin olma derecesi ve kişilerarası
ilişkilerin ortaya çıkan belirginliğidir.” olarak tanımlamıştır (akt. Gunawardena ve Zittle,
1997). Uzaktan eğitim gibi aracı bir teknoloji ile yapılan eğitim ortamında, sosyal
buradalık hissiyle beraber öğrencinin yüz yüze öğrenme ortamında olduğu gibi
arkadaşlarını ve öğretmenini gerçek olarak hissetmesi ve toplumsal bir grup olan sınıfına
aitlik hissiyatını duyması dersleri takip etmesinde ve başarısında önemli faktörler olabilir.
Nitekim araştırmada öğrencilerin şu ifadeleri uzaktan eğitimde önemli bir kavram olan
sosyal buradalık kavramının önemine dikkat çekmiştir: “Uzaktan eğitim boş bir odada
yalnız kalmak gibi çünkü hem arkadaşlarım yok hem de öğretmenlerim.” , “ Uzaktan
eğitim ıslık gibidir çünkü sesini duyarız ama dokunamayız.” Gelişen teknolojiler
aracılığıyla uzaktan eğitimde öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğretmen arasındaki etkileşimin
artırılması mümkündür. Örneğin görüntülü ve sesli konuşma yapabilmemize olanak
sağlayan onlarca uygulama geliştirilmiştir.
Nihai olarak; uzaktan eğitimi, başarılı olduğumuz alan olan yüz yüze eğitime ne kadar
yaklaştırırsak başarılı olma şansımız da o kadar fazla olacaktır. Özellikle bilişsel,
duyuşsal ve psikolojik ihtiyaçlarıyla farklı bir hedef kitle olan ilk ve ortaokul kademesindeki
öğrenciler için, öğrenciyi görmeden duymadan dersin daha önceden paketlenmiş bir
program olarak sunulup anlatılması; öğrenci- öğretmen ve öğrenci-öğrenci etkileşiminin
sağlanmaması; öğrencinin uzaktan öğrenme ortamını aynı yüz yüze eğitimde olduğu gibi
gerçek bir öğrenme ortamı olarak algılamayıp sosyal olarak yalnız hissetmesi
beraberinde başarısızlığı getirme ihtimali de yüksek olacaktır. Uzaktan eğitim “Her an, her
yerden ve herkes için eğitim şansı!” mottosuyla hareket etse de bunun uygulayıcıları olan
bizlere çok büyük sorumluluklar düşmektedir.
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DOĞAMIZDAN

Ters Lale
Hüznün sembolü bilinen en eski süs bitkisi olan Ters Lale, soğanlı
bitkiler familyasındandır. Birçok din ve kültür için hüznün sembolü kabul
edilmiş, efsanelere konu olmuştur. 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı
topraklarına has bir çiçek olarak kalmıştır. Ters Lale, Anadolu
coğrafyasına ait endemik bir türdür.

Efsanelerde Ters Lale
Hristiyan rivayetlerine göre; Hz.İsa’nın çarmıha gerilişine şahit olan Hz. Meryem’in
gözyaşlarının düştüğü yerde Ters Lale yetişmeye başlamıştır. Müslüman söylencelerine
göre; Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in Kerbela’da katledilişlerinden dolayı ve başka bir
efsaneye göre ise Ferhat’la Şirin adlı aşık bir çiftin birbirlerine kavuşamaması nedeniyle
Ters Lale’nin boynu bükük, rengi kırmızıdır. Ters Lale, Anadolu topraklarının gördüğü
büyük acıları efsaneleriyle özetlemektedir.

Foto:Bülent YAŞAR

Foto:Bülent YAŞAR
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DERSİM EFSANELER DİYARI
(Bir İnanç Destanı-Dönüşüm/ Kureş’in Dersime Kardeş oluşu)
Gökyüzünün altında, dağların arasında
İçinden akan Munzur’un kıyısında
Bir masal diyarında,
Gecelerine, gündüzlerine
Dağlarına, nehirlerine, evlerine, bahçelerine
Kendilerine, hayvanlarına
Gök kubbe altında eşlik eden melaikeleri,
Pirleri, talipleri, rehberleri, mürşitleri
Hızırları vardı, dara düştüklerinde yardıma çağıracakları
Yolcularken çocuklarını emanet ettikleri
Ya Hızır senin kanatlarının altındadır yavrum, sahip çıkasın
Elinden tutasın, sağlıkla bana getiresin, dedikleri
Ey mavi gök ve derviş yurdu, sizler şahitsiniz
Bu halkın Hızır’ı olduğuna
Kutsal mekânlarında ermişlerinin ruhu olduğuna
Pirlerinin kerametlerine, cemlerine, sel olup akan gözyaşlarına,
Yıldızlar ay ve güneş sizler gördünüz
Gece karanlığında melaikelerin mavi gök altındaki yakarışlarını
Bir birine kenetlenip kanat çırpışlarını
Gecenin karanlığını nasıl aydınlattıklarını
Ve terennümlerini, yüreklerinin nasıl titrediğini
Derviş yurdunda.
KUREŞ
Duymadan mı geldin derviş yurduna?
Kerametlerin karanlığı aydınlattığı, dağların taşların dile geldiği,
Irmakların gönül telinden terennüm ettiği
Hakk’ın en saf duygularla anıldığı,
Zikirlerin yüreğine hükmedildiği bu derviş yurduna.
Çele Qaş’a geldin oturdun zirvesine,
Ancak derviş yurduna sığacak yüreğinle, gönül verdin Dersime
Aradığın yere geldin, bir nehrin kıyısına sessiz
Konuştun kurduyla kuşuyla, yılanıyla çıyanıyla
Gece gündüz
El sürdün toprağına, toprağı sürdün yüzüne
Bir oldun dersimle, Derviş Yurdunda
Artık Derviş Yurdunun, pirisin, talibisin, rehberisin, mürşidisin
Yüreğinde yangınlar söndüren, zehri bal eyleyen
Yer ile arş arasında köprü kuran
Bilge bir çınarsın sen.
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Başını kaldırdın baktın mavi göğe
Selam verdin Nuru Muhammed Aliye,
Başını değdirdin dizlerinin dibine,
Dudakları değdi titreyen yüreğine
Ya Muhammed Ali uzak koyma beni Derviş Yurduna
Hak dünyanın başladığı Oli Divana.
SEYR-Ü SEFER
Çok yürüdün dünya üstünde üryan
Malında değil gözün, evrenin sığmadığı gönlüne
Bir mesken bulmaktı maksadın
Dağların görkeminde, nehirlerin serinliğinde
Sancıyan yüreklerin derinliklerinde, sana hoş geldin diyen
Dersimin kaynayan yüreği göğsünü açtı
Çünkü önceden de Hakkın sır kullarına açmıştı yüreğini
Duzgın’ı, Munzur’u baba yapmıştı bu masal diyarına
Sır yapıp saklamıştı dağlarının doruklarında
Ey mavi gök ve derviş yurdu sizler şahitsiniz
Duzgın’ın, Munzur’un sırrına, tertemiz aydınlık yüreğine
Mavi gökteki yıldızlar, Derviş Yurdunun canları
Sizler gördünüz masumiyetin toprakta gizlendiğini
Ey ulu dağ, Duzgın! Sırrını ifşa ettin Pirin bir oldunuz
Adın eksikti ad oldu yüceliğine hemhal oldunuz
Mavi gök altında sırrı beyan ettiniz.
MÜJDE VE KALMEMO SIR’IN MERAKI
Dediler ki biri girdi gümüş kapıdan Dersime,
Çele Qaş ta oturmuş bir süre
Merak edenler olmuş,dağ gibi bir adammış
Bir zaman geçsin demişler,
Dayanamamış Kalmemo Sır ayan olmuş kendine
Usulca almış yolu
Yolu yol eylemiş musırra.
Yakınlaştıkça ağırlaştı bedeni hakikatten
Düştü gözleri önüne
El vermek istedi Tarık tutan eline
Hoşamedi ey Pîr! Nasıl el vereyim gönlüne?
Dedi; Titreyen dudaklarıyla.
Kureş dedi kendisine;
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Zargovit’e ayakbastım, gönül verdi gönlüme
Mekân eyle beni, sır olayım seninle
İncitebilir miydim bu aydınlık yüreği.
Ey derviş Kalmemo Sır, sen de hoş geldin evime
Eyleye bilirsen damımın üstüne keran rızalık eyle
Zargovit ormanından.
Başım gözüm üstüne.
Rızalık eylerim lakin nasıl taşırım
Dağların eteğinden keranı,
Dedi Kalmemo Sır’a;
Al elimdeki Tarık’ı rıza eyledikten sonra kerenı
Dokundur Tarık’ı kerana, yol eyler dağı sana.
Kalmemo sır, bir ulu çınar derviş selamı eyledi

Öpüp başına koydu gönlüne iliştirdi
Koyuldu Zargovit ormanına, hürmet eyledi dervişyurdu
Her adımında Kalmeme
Rıza eyledi dokundu Tarıkıyla kerana
Yılana dönüştü Tarık dolandı sıkıca kerena
Yol ol! Dedi, derviş mekânına Kalmemo sır
Pirin himmetiyle bu pak gönüllü derviş, şimşek hızında
Yol aldı huzuruna yetişti Kureş’in
Ey Pirim dedi eğildi elini öptü Kur’un
Mekân tuttu derviş yurdunu
Ey mavi gök tanığısın bu işin
Gönül gönüle düşürdü Kureş ile Dersimi
Künfeyekün den beri şu âlemin sahibi,
Ol Muhammed Ali’nin mavi gökteki güneşi
Melaikelerinle can eyledin kendin ile Dersimi
ŞAYİA
Değişecek dendi düzenimiz
Muhammed Ali nuruna değecek başımız
Ne olacak! Bereketi Duzgın’ın
Dağlarından kesilecek mi asasının ışığı
Karanlıkta yola ışıyan çırasının nuru
Melaikeleri ne olacak? Değişecekse düzenimiz
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Neq dünyada eylediğimiz görünmez mi? Hak dünya da
Hak bereketini kesecek mi? Üstümüzden
Mavi Gök ve Derviş Yurdu sahipsiz mi? Kalacak
Gecelerinde melaikeleri terennüm mü etmeyecek?
Ey Hak! Yüzünü çevirme bizden! Himmetini eksik etme!
Karanlıkta yolumuzu aydınlatmaya, nihayet verme.
Çünkü inandı sana Dersimin canları
Can oldu yoluna yanan her çırası
Haykırışları arşa mührünü bastı
TELAŞE
Bir telaş bir telaş canların içinde
Dağları taşları tewt (vecd) içinde
Duzgın çıktı meydana, zirvesine dikildi dağın
O keskin bakışı yumuşak yüreğiyle, el verdi tüm canlara
Eyledi meselenin aslını âlemi cana
Dedi Duzgı;
El verdim Kureş’e eyledim baba
Edebim müsaade etmedi adını kaldırmaya
Hapşıran bir keçiydi geldiğini söyleyen bana
Bu ayıp yetti mekânda sır olmaya
Ey canlar!
Nuru Muhammed Ali ad oldu artık
Mavi Gökteki Güneşe, Ay’a
Hak dünyanın sırrı mekân oldu Duzgın’a
Kız kardeşim Jele’yi aldım karşıma
Haskarı da yolladım Şexank düzüne
Eylerseniz görmeye beni, gelin hakikatin sırrına
Uykuya dalın göğsümde arz eyleyin rızayı
Müjde olup gireyim, karanlığı çatlatıp
Çira olup yanayım gönlüne Canın

CEM EYLEDİ MELAİKE
Toplandı melaike arşın altına
Gözyaşlarını gördü Duzgın’ın damlıyorken Derviş Yurduna
Kanadını sürdü yanağından sızan damlaya
Yüreğine sevdirdi dervişin gönül telini
Her melaike yaptı arzı endamı
Temiz yüreğini gördük Ey mekân sırrı
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Hicabından utandık eridik
Yalvardık Hakka olduk pervane
Döndük yüzbinlerce yıl olduk merdane
Hakkın divanında görüldü sırrın
Cemin halkasında oldun mestane.
Mavi Gök ve Derviş yurdunda yaşayan bütün mahlûkat
Anladı işin sırrını Pir’e eyledi endam
Ogün bu gündür yalın ayak yaşlı gözler
Mekânına yüz sürdü çıralı eller.

SÜKÛNET
Her can anladı Duzgın’a olanları
Toplanıp cem eylediler yeni gelen Peyman’ı
El verdiler gözleriyle, yüz yüze duran canlara
Şahit oldunuz Mavi Gök, Derviş Yurdu
Nuru Muhammed Alinin, ahtı Peyman’ına

MUNZUR
Haber ulaşınca Munzur’a, hiç şaşırmadı bu işe
Döndü yüzünü Munzur dağına
Kaybolmak istercesine,
Eteğine düştü Munzur’un.
Elindeki kâsenin yere düşen her damlası
Munzur’a göze oldu, aktı hayata
Can oldu Derviş Yurduna
Canlar arzı endam eyledi, bu civan merdin yüzüne
Şahit oldu Kerbelada Sırrı kerametine
Dur!
Eyleme! Densede, dönmedi geriye,
Sırrı, mekân yaptı Munzur Bavaya
Doğuda Duzgın, batıda Munzur dağı
Biri giriş diğeri çıkış kapısı
Piru / pakların mekânı Dersim yurduna.
Gözyaşları akıp geldi Gola Çetu ya
Bir oldu iri oldu mekânı Hızır’a
Ab-ı hayattan bir damla düşürdü göle
Bereket eyledi cana cihana
İşaret bıraktı kıyısındaki Suredar’a
Kim gelirse baharda bereket kapına
Yağmur ol gece gündüz yağ üzerine.
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KUREŞ’İN YOLCULUĞU
Yürüdü Derviş yurdunun üstünde
Dağında vadisinde
Mavi göğe uzandı ümmetin güneşine baktı
Elini sürdü toprağa kalbinin üstüne bıraktı
Cebrail’in gezerken binlerce yıl âlemde
Âdemle musahip olduğu zamanı gördü
Çöktü dizlerinin üstüne, kaldırdı ellerini semaya baktı
Ey Hak! Eyleme mahcup canlarına beni
Kibirden uzak kul eyle beni.
Hakkın Divanına gönül eyledi
Etrafında dönen on sekiz bin âlemi
Canın gönlünde gördü tufandan beri.
Bir Aslanın sırtında gezdi Dersim yurdunu
Tanış oldu, dost oldu, yol oldu, yoldaş oldu
Büyüdü yüreğinde Dersimin ulu bir çınar oldu
BAVA MANSUR VE KUREŞİN İLK KARŞILAŞMALARI
Dediler ki;
Ey Pirim! Muxundu da oturan temiz kalpli biri var
Öyle ise gideyim el vereyim eline
Tewt ile gireyim Derviş Yurdunun cemine
Yol aldı o pak yüreğin eylediği yere doğru
Fark etti duvar üstündeki Bava Mansur’u
Coştu yüreği Piri görünce karşısında
Yürü dedi duvara gayr-i ihtiyari
Baktı ki uymuyor duvar bu emri paka
Davrandı elindeki yılana
Vurdu duvara emretti yürü diye
Yürüdü çaresiz duvar Pirin huzuruna
İndi duvardan Mansur elini öpmek için Pirin
Önce davrandı öptü elini Bava Mansur’un
Senin Yürüttüğün cansızdı, benimkisi canlı
Pirimsin bundan sonra benim
Oldu Derviş Yurdunun Piri ve Talibi
El verdi halkına Dersimin, yön verdi
Bir araya getirdi aşairi düzen verdi
İkrar verdi, musahip oldu Derviş Yurduna
Emri Hakkı yol eyledi, yol ile yol oldu
Olmadı mağrur, ehli cana türap oldu
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KRAL’IN ÖFKESİ VE YENİ BİR DERVİŞİN DOĞUŞU
Kralın kulağına gitti Pirin kerametleri
Kalktı üstüne ayaklarının baktı göğe
Yeni bir şarlatan mı geldi ruyi Dersime
Tez elden yakın fırını alevleri yükseltin arşı azama
Coşsun ateş, harelensin alevin uğultusundan fırın
Çağır gelsin şarlatanı ey Gewres!
Hızlıca kuşanıp gittiler Pirin huzuruna
Baktılar ki toplanmış bekliyor, fakir
Dilinden dökülüverdi;
Hoş geldiniz, emreyleyin Kralın rızasını
Seni istiyor huzuruna;
Yeni bir şarlatan mı mesken eyledi Dersimi?
Hazırım dedi Gewres’e koyuldular yola
Vardılar sarayına kralın.
Kral baktı yüzüne, baştan aşağı süzdü Kureş’i
Karşısında gördüğü fakir ve temiz yüreği
Utandı emretmeye nerede kerametin diye
Bir kere çağırmıştı Kureş’i canlar arasına
Buyurdu;
Nereden bilelim Hakkın ermişi olduğunu
Bir keramet arz eyle huzurda cana karşı
Mühürleyip vereyim eline fermanı,
İstediğin her yere rıza eyle gönlünü
Kureş aksakallı yüzüyle baktı krala
Hakikatten çok keramet isteyen cana
Eyledi;
Keramete erenin değil, belki cahilin ihtiyacı ola
Asıl olan Hakkın Divanında yüz görümlüğü canın ola
Eyle emrini Kral Gewres şahidim ola.
Buyurdu Kral;
O halde götürün kızgın fırının ağzına
Girsin ateşin harelenmiş koynuna
Eyledi Kureş
Tuttu Gewres’in kolundan atladı fırına
Kapattı kapısını mandalladı içerden
Beyaz bir güvercin çırptı kanatlarını
Döndü fırının içinde, çevirdi merdaneyi
Serin bir vadiye döndürdü harelenmiş fırını
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Buz tuttu Pirin kaşı bıyığı
Küle bulandı Gewres’in bütün bedeni
Söndü ateş soğudu fırın
Çıktı dışarı Kureş eyledi endam
Hayretler içinde kaldı bekleşen canlar
Ne gördün? Dedi Kral Gewres’e
Titriyordu bedeni şahit olduklarından
Girer girmez fırından içeri
Bir serinlik bir serinlik, kanat çırptı bir can
Gökten inerek üstümüze, kaldırdı bütün tozu dumanı
Savurdu üstümüze.
Yer gök ağladı, canlar selam eyledi
Kureş’in Dersime musahipliği yeniden ikrar eyledi.
Toplanıp döneceklerken mekâna
Gewres arzı endam eyledi Krala
Müsaadeniz olursa bana
Eşlik edeyim bundan sonra Pirim Kureş’e
Her şeye şahit olan bu canın payesi oldu Dervişlik
Bundan sonra Dersimin üstünde tanındı Dewres Gewr diye.
Kureş’in büyüklüğü tevazuundaydı
Öptüğü elin sırrı ondaydı
Dersimi bir yapmanın yolu hem pir hem talip olmadaydı.
KRALIN İMTİHANI
Dediler ki yeni bir kral gelmiş
Dersim dervişlerini imtihan edecekmiş
Çağırmış dervişlerin tümünü huzura
Korku düşmüş ham dervişlerin yüreğine
Neyleyelim nasıl eyleyelim, Kureş’e haber salalım
Göndermişler bir Ulak’ı Kureş’e
Eğilmiş baş ile hu eyledi çınara
Dersimin dervişleri kralın huzurunda darda
Medet eyle hünkârım medet eyle cana
Tamam dedi Kureş hu eyledi Ulak’a
Ben gelmeden sakın kimse dokunmasın yemeğe
Söz eylemesin krala
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Vardı Kureş saraya oturdu kapı eşiğine
Hu eyledi ceme, hu eylediler
Madem çağırdınız beni sözünüzü isterim
Ben eylemeden bir şey, söz eylemeyin,
Ben yemeden lokma siz yemeyin
Hu eyledi dervişan, sofra kuruldu
En başına oturdu kral buyur eyledi
Kureş tabağa vurdu asayı kalk ey kelp!
Kalktı çıktı dışarı yemekten köpek
Kral dikkat kesildi olan bitene,
Bir kahve ikramım var yemekten sonra
İkramın başım üstüne ey kral! Umulur ki olmasın
Yemekteki kelp misal!
Geldi fincanda kahve içinde ağu olan
İçti kahvenin tümünü,
Boş fincan dolaştı canın elinden,
Herkes aldı bir yudum zehirli kahveden
En son geldi eline kahve fincanı Kureş’in
İçtiği zehri bal eyleyip akıttı parmağından
Kralım sen bize zehir verdin, eyledik zehri bala
Buyrun şifa olsun gönül telindeki şüpheye
Kral hu eyledi Kureş’e, dervişlere selam
Mühürleyip şecereyi verdi Kureş’e hemen
Mavi gök derviş yurdu peyman eyledi
Kureş’i Munzur’a yoldaş eyledi.

Erdal GÜL / Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulu
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ŞİİRDEN EZGİYE...

IRMAĞIN ŞARKISI
Yağmur yağdı.
Dereler çukurlar doldu taştı.
Öteye g d n. Daha epey yolum var
Den z epey uzakta
Ded m k neh r bu ne acele
Reng n daha s yah neh r ded k :
Doğrudur herkes reng yle gel r
Den z n reng mav berrak
Sen n reng n daha yeş l
Neh r ded k ; Ben k yeş l m
Ç ğ m suyum yolda tem zlen r berraklaşır
Öteye g d n daha epey yolum var.
Den z epey uzakta ….
M ka l ASLAN( ÇEM VANO Türküsü )
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ZEKA
OYUNLARI

KÖPRÜLER
Hashi veya bir diğer adıyla Brigdes bir Japon oyunudur. Hashinin
anlamı Japoncada ( köprü ) çubuk anlamına gelmektedir. Hashi
oyununda daire içindeki sayı kendisine bağlı köprü sayısını
belirtir. Bir daireye aynı yönde en fazla iki köprü ile bağlanabilir.
Köprüler

ancak

yatay

veya

dikey

bağlanabilir.

Köprülerin

kesişmesine ve eğik çizilmesine izin verilmez...

DİKEY
HASHİ
Bağlantı

YATAY HASHİ
Bağlantı

S dar TEMEL
Akıl ve Zeka Oyunları Eğ tmen
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SİZDEN
GELENLER

Hollandalı Ressam P et Mondr an’ı ve onun destekç s olduğu soyut
sanat akımını (De St jl) tanımaya çalıştık. Öncüsü olduğu yatay, d key
ç zg lerden

ve

üç

ana

renkten

oluşan

sanat

çalışmalarımıza uyarlamaya çalıştık.
Lat f Büyükdağ İlkokulu
2/A Sınıfı
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anlayışını
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SİZDEN
GELENLER
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SİZDEN
GELENLER

Atatürk Anaokulu Öğrenci Etkinliği
Geçmişten günümüze yaşam;
Yöresel kıyafetlerden ısınma, beslenme ve barınmanın nasıl olduğunu öğrendik.
Atalarımızın yaşamlarından kesitleri canlandırarak günümüzde değişen yaşam ile ilgili
sohbet ettik.

Akıl oyunları vazgeçilmezimiz;
Kodlama, sıralama, labirent vb. birçok etkinlik zeka oyunu ile öğrencilerimizin zihinsel
gelişimini destekliyoruz.

Vücudumuzu tanıyalım;
Boşaltım sistemini maket
üzerinde uygulamalarla
öğrendik.
Artık suyun önemini biliyoruz. Böbreklerimizin sağlığı için
bol bol su içiyoruz.
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T.C.
TUNCELİ VALİLİĞİ
İl M ll Eğ t m Müdürlüğü

Gelecek sayımızda yepyeni
güzelliklere yelken açmak
dileğiyle...

tuncelimem.meb.gov.tr

@Tunceli_MEM

tunceliilmilliegitim

TunceliMEM

