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Gürsel EKMEKCİ
Tuncel� İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü

  Değerli Kırk Merdiven Okurları;

  Dışarıdan gelen taze toprak ve yeni açmış çiçek kokularından anlarız baharın geldiğini.
Bahar hepimiz için bir umut, bir ışık, göz kamaştıran renk cümbüşüdür.
Ağaçlarda yeni yeni yeşeren tohumlar , oradan oraya uçuşan kuşlar, çığlık çığlığa oyun
oynayan, baharın kokusunu almak için yeni açmış çiçekler arasında dolaşan arılar…
Doğa için yeniden doğuş yeniden uyanış gibi aslına bakarsanız. Bizler için de yeni
umutların başlangıcı…
  Yarınlar yorgun, bezgin ve mazeret üreten kimselere değil; üreten, gayretli ve olumlu
düşünen, sorumluluk sahibi insanlara aittir. Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu
süreçte biliyoruz ki virüs genç, yaşlı ayırmıyor. En küçük bir dikkatsizlikte dahi
bulaşabiliyor.
  Son günlerde ilimiz genelinde vaka artışı hızla devam ediyor ve bu vakaların büyük
çoğunluğu mutasyonlu! Tehlike büyük ve böyle giderse eski yasaklara geri dönmekle
beraber ciddi sağlık sorunlarıyla yüzleşmek durumunda kalacağız! İlimizde görülen hızlı
vaka artışlarının büyük çoğunluğu; il dışı ziyaretler, il dışından gelen misafirler, komşu
ziyaretleri ve kafe, restauran gibi sosyal ortamlardan kaynaklanmaktadır. Telafisi
olmayacak kayıplar yaşamamak için her birimize sorumluluklar düşmektedir.
Öğrencilerimizin okullarında eğitimlerini sürdürüp aydınlık yarınlar ve hayallerini inşa
edebilmeleri için büyük bir gayret göstermekteyiz. Elbette hiçbir şey onların ruh ve beden
sağlığından önemli değil ancak öğrencilerimiz okullarından, esnaflarımız iş yerlerinden
uzak kalmasın.
Vaka artışlarının önüne geçebilmemiz için lütfen;

-Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım!
-Maske, mesafe ve temizlik kurallarımıza riayet edelim.
-Misafirlikleri güzel günlere erteleyelim.
-Toplu ve kalabalık buluşmalara ara verelim.
-Seyahatlerimizi ileri bir tarihe erteleyelim.

 Baharın coşkusunu bir arada yaşayacağımız sağlıklı ve güzel günlerde buluşmak
dileğiyle.



Siz değerli okurlarımızı yeniden buluşmanın heyecanıyla
selamlıyoruz.

  11.sayımızı yine sizlerden gelen içeriklerle dopdolu bir şekilde
hazırladık. Öğrenci ve öğretmenlerimizden gelen etkinlik, şiir ve

yazılar görülmeye değer. 
Keyifle okuyacağınız bir sayı olması dileğiyle...   
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YİNE YENİDEN

Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre havaya,
ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta  toprağa düştü.

Cemre Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan cemrenin sözlük anlamı kor, yani ateştir. Halk arasında ise
sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla
havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava,
su ve toprak ısınır.
"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya
çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla
uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.Orta Asya ,Orta
Doğu kültürlerinde birçok gelenek ve inanışlara, törenlere neden olan cemre kavramı
umudu yenilenmeyi simgeler. Örneğin; halk kışın ve karın 'kendini unutan tembel bir
nesne' olduğuna inanmaktadır. Eskiden ailedeki en yaşlı kadın cemrenin düştüğü gün
ateşteki külleri bir kaba doldurup avludaki karın üzerine daire şeklinde serpermiş. Daha
sonra insanlar, cemrenin düştüğü gün karla buzla kaplı yollara kül, kum ve çakıl dökmek
yerine ot, çöp, çiçek kırıntıları serpmeye başlamışlardır. Bu uygulamaları yapanlar Toprak
Ana'ya 'Ağaçlar, otlar ve çiçekler sana dönüş için hazır' dediklerini belirtirler. Bizler de
duvarların ardından bir yıldır beklediğimiz nefesi almak için cemrenin sonuncusuyla
doğaya kavuştuk.
Eksilmeden çoğalarak kıymetli yaşam şekillerimize kavuşmak dileğimizle ‘’sağlık olsun’’.
Ardıç kuşunun sesi , Munzur’un serinliği, meşe ağacının gölgesi, taze kekik kokularına
merhaba… 

CEMRE

4

H�lal YORGANCI
Coğrafya Öğretmen�



YEŞİL ÇATI
“Çatı bahçesi ’’ veya “ bitkilendirilmiş çatı ” diye tabir edilen yeşil çatılar, sürdürülebilir bina
sistemlerine önemli katkı sağlayan yeşil çevreye duyarlı ve sürüdürülebilir yapı teknolojisi
sitemleri bütünüdür. Kısaca düz veya hafif eğimli bir çatıya yerleştirilen bir su yalıtım
sistemi üzerine ekilen bir bitki örtüsü tabakası diye tanımlanabilmektedir. Sürdürülebilirlik
açısından yeşil çatının, çevrede yetişen mikroorganizmaların ve bitkilerin yaşadığı nefes
alan canlı bir organizma olarak tanımlanması mümkündür.
Yeşil çatıların kapsamlı , yoğun ve yarı yoğun sistemler olarak üç ana kategoride tasarısı
mümkün olmaktadır. 
Tarihte yeşil çatı fikri, M.Ö. 2000 yılında kurulan ve şu anda Irak olarak bilinen antik
Sümer şehirlerinden Ur’un büyük Ziggurat ve mabetlerinden ortaya çıkmıştır.
Mezopotamya’da “Ziggurat Formu” adı verilen bu suni tepelerdir. Osmundson’a (1979)
göre; gerçek yeşil çatı  M.Ö. 630 yıllarında bugün dünyanın yedinci harikası olarak
bilinen, Kral Nebuchaddnezzar tarafından Mezopotamya'nın sıcak ve düz ortamından
bunalıma girmiş karısı Semiramis için yaptırmıştır.
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YEŞİL 
SAYFALAR

Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ KA202 "New Vision of
Construction: Green Buildings"  "Yeni İnşaat Vizyonları: Yeşil Binalar" adlı projemiz
kapsamında hazırlanan çalışmalardan alınmıştır.

Tar�htek� �lk yeş�l çatı bahçes� 

Yeşil Çatının Faydaları
A- Ekonomik Faydalar
Yeşil bir çatının tasarım ve uygulaması geleneksel çatı sistemlerine göre ilk yatırım
maliyeti daha yüksek olmasına rağmen yeşil çatıların sürdürülebilir olmasından dolayı ilk
yatırım maliyetini telafi edecek birçok döngüsel yönü vardır. Michigan Üniversitesi
tarafından yapılan bilimsel bir araştırmada  2.000 metrekarelik geleneksel bir çatı ile yeşil
bir çatı karşılaştırılmıştır. Birçok veri incelenmiş ve sonuç olarak 40 yıllık yeşil çatının
200.000  Dolar tasarruf sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.



B- Yağmur Suyu Yönetimi
Yeşil  çatı, yağmur suyunun akışını ve tutulmasını kontrol etmeye yardımcı olur. Artan
çarpık kentleşme şehirlerde daha az yeşil alan ve daha geçirimsiz yüzeyler oluşmasını
beraberinde getirdi. Yağışlar bir binanın çatısından oluklar aracılığı ile şehir atık su
şebekesine ulaşmaktadır. Çarpık kentleşme ve altyapı sistemlerinin yeterince
düzenlenmemesi kanalizasyon sisteminin taşmasına ve kanalizasyonun dere ve nehirlere
akmasına neden olabilmektedir. Yeşil  çatı, bitkiler aracılığı ile ortamda su tutmakta,
böylece ekosisteme giren yağmur suyu miktarını yavaşlatıp azaltmaktadır. Böylelikle ani
su taşkınlarının yaşanmamasına yardımcı olmaktadır. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi
tarafından yapılan bir araştırma sonucunda yeşil çatıların geleneksel çatı sistemlerine
göre %80 oranda yağmur suyunu tuttuğunu göstermiştir. Dolaylı olarak yeşil çatılar yoğun
yağışların neden olduğu kazaların minimize edilmesine de yardımcı olmaktadır.

C-Kentsel Isı Adası Etkisinin Azaltılması ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi

Kentlerdeki sıcaklık ,kentsel ısı adası olarak bilinen bir fenomen etkiden dolayı
şehirlerdeki sıcaklıklar kırsal kesimlere göre 5-7 derece daha yüksek olmaktadır.
Geleneksel çatı yüzeyi ile yeşil çatı yüzeyleri arasındaki sıcaklıkta 40 dereceye kadar
varan bir artış ölçülmektedir. Yeşil çatılar, bitkiler aracılığı ile ısı sıcaklığını
düşürmektedirler. Bu durum sıcak yaz günlerinde ortamda bunalan canlılar için nefes
alabilecekleri yaşanabilecek şehir yerleşim birimlerinin oluşmasını sağlamaktadır. 
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YEŞİL 
SAYFALAR



D- Bina Yalıtımı
Geleneksel ısı emici bir çatı yüzeyi, mekanik sistemlere olan talebi arttırarak bir binanın
yeterince soğutulmasını zorlaştırırken, yeşil bir çatı, binanın sıcaklığını düşürür. Yeşil bir
çatının ekstra katmanları yalıtım görevi görür. Binaya geçen ısı miktarını azaltır.Yeşil
çatılar, kışın ısıtma için% 40, yazın soğutma için% 100 enerji tüketimini azaltmaya
yardımcı olur  . 

E-  CO2 Azaltımı
Yeşil çatılar  küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilen havadaki
CO2 miktarını azaltmaya yardımcı  olmaktadır. Dünya yeşil Bina Konseyi tarafından
yapılan araştırmalar sonucunda  1 m2'lik bir yeşil çatı, yılda 5 kg CO2 emdiği sonucuna
varılmıştır. 1 m2' lik yeşil çatı, normal bir otomobilin 80 km' lik bir sürüş sırasında
yayacağı aynı miktarda CO2' yi emebilir.

F-Psikolojik Etki 
Yeşil çatılar doğal karakteri gereğince kentsel alanlardaki çirkin beton yapıların
rahatlatmasını  sağlar. Birkaç araştırmaya göre yeşil alanların varlığı rahatlatıcı bir
psikolojik etkiye sahiptir , kan basıncını düşürmeye yardımcı olur  ve kalp atışını düşürür .  
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YEŞİL 
SAYFALAR

G- Solunabilir Hava
Yeşil çatılardaki bitkiler yerel atmosferden gelen duman, ağır metaller ve uçucu organik
bileşikler gibi havadaki partikülleri yakalar bu da hava kalitesinin iyileşmesini sağlar.
Astım hastalığının iyileştirilmesi için çalışan bilim insanları sağlıklı nefes almak için
geleneksel yapılardan uzak durulmasını tavsiye etmektedir. 1 m2'lik bir yeşil çatının her
yıl havadan 0.2 kg havadaki VOC parçacıklarını temizlediği tespit edilmiştir.
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Yaşar SEVER
Namık Kemal Meslek� ve Tekn�k 

Anadolu L�ses�
Müdür Başyardımcısı

YEŞİL 
SAYFALAR

H. Gürültü Azaltma
Yeşil çatı sistemi  iyi bir ses yalıtımı sağlar, yaşam alanını daha sessiz tutar ve kentsel 
alanlarda daha keyifli bir ortam yaratır. 

1. Kaynak: https://commons.bcit.ca/greenroof/faq/why-green-roofs-benefits/
2. https://www.nps.gov/tps/sustainability/new-technology/green-roofs/define.htm



   1956 yılında Thalidomide adlı etken maddeli bir ilaç piyasaya sürülmüştür. 
Kullanılmasındaki asıl neden ise uykusuzluğun yaygın olduğu savaş sonrası bir dönemde
sakinleştirici etkisiydi. Avusturalyalı bir doktorun bu ilacın hamile kadınlardaki mide
bulantısına iyi geldiğini keşfetmesiyle beraber ilaç hamile kadınlara 46 ülkede doktorlar
tarafından verilmeye başlandı. Hamile kadınlara önerilen bu ilaç mucize gibi gelmişti.
İştahsızlıklarını, ağrılarını, baş dönmelerini anında kesmişti.
   Birçok Avrupa ülkesinde aspirinden sonra en çok satılan ilaç oldu. Her yedi kişiden biri
düzenli şekilde bu ilacı kullanıyordu. Reçetesiz satılan ilacın reçetesinde “Hamile
kadınlar, anne ve çocuklar tarafından güvenle kullanılabileceği” yazıyordu. Ancak yeterli
testler yapılmamıştı. İlaç kullanılmaya başlandıktan bir süre sonra büyük hayal kırıklığı
yarattı.

SAĞLIK VE
BİLİNÇ
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Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün
         Hasta insanlara birer para kaynağı gözüyle bakılması ne acı.
         Kullandığımız ilaçlar bizi iyileştiriyor diye düşünürken ya bizi içten içe öldürüyorsa…

 CONTERGAN

Düşüklere, kolları ve bacakları vücuduna bitişik çocukların doğmaya başlamasına, körlük,
sağırlık, kalp yetmezliği, sindirim sisteminde, idrar yollarında bozukluklara neden oldu.
Halk arasında bu çocuklara Fliper Babies (yüzgeçli bebekler) dendi. Söz konusu bu ilaç
90 binden fazla düşük 10 binden fazla kusurlu doğuma neden oldu.



         Dünya’ da bu ilaç nedeniyle mağduriyet yaşamayan iki ülke olduğu söylenir: Türkiye
ve ABD. Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün Thalidomide etken maddeli ilacın
embriyolarda beyin gelişimini etkilediğini ve buna bağlı olarak kolları ve bacakları
vücuduna bitişik çocukların doğduğunu belirlemiş ve 
bu ilacın etkilerini Sağlık Bakanlığı’na anlatarak ilacın ülkeye girmesini engellemiştir. Bu
nedenle bugün için ülkemizde Thalidomide kullanımına bağlı hiçbir vaka yoktur.
        Açılan onlarca davanın ardından yarım asır sonra basın açıklamasıyla hatalar kabul
edilip özür dilenmiştir. Bu özür ne yazık ki ne ölen bekleri geri getirmiş ne de kusurlu
doğan bebeklerin kusurlarına bir çare olmuştur.
     2007 yılında çekilen Contergan filmi büyük etki yaratmış ve dosya tekrar açılıp
mağdurların geri kalan hayatları ve bakımları için yeniden bir değerlendirme yapılmıştır.
Mahkeme ilgili ilaç firmasını 50 milyon Euro ödemeye mahkûm etmiştir.
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Contergan, 2007

                                                                                       Sena İd�l TURGUT
                                                                                          Tuncel� Anadolu L�ses� - 9/A 

SAĞLIK VE
BİLİNÇ



Ah Papatyam

İlmik ilmik boğazdan akan kan
Kırmızı ama nasıl
Küçük boncuk taneleri süzülüm süzülüm
Ağlama gündüzüm
Gece mi?
Dardayım papatyam
Yutkunamıyorum kelimeler vuslat olmuş
Söyleyemiyorum şuncacık yüreğimi sarmış
Hüzün'ün kederin...
Ağlama gecem
Gece mi?
Kendimi bulamıyorum
Dar sessiz karanlık buğulu sokaklarda
Arnavut kaldırımlar
Ah papatyam ah
Öyle hasretliksin ki
Serde güzde fazla bu duygu karmaşası
Ağlama papatyam ağlama yârim
Günün birinde ve...
Gecenin kör karanlığında
Yorulmuş bedeninle
Melül melül bakan boncuk göz bebeklerinle
Naif tenime dokunmaların
Özledim papatya
Bugün olmasa da yarın
Yarın olmasa da elbet elbet
Kara toprakta filiz olacağız
Ağlama papatyam

              Buse GÜLER  
                  Tuncel� Anadolu L�ses� – 12/A

 GENÇ ŞİİR
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GENÇ BİR
YETENEK 
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Reyhan DÜĞEN 
Tuncel� Anadolu L�ses�-9/B

GENÇ BİR
YETENEK 



 Bir varmış, bir yokmuş. Evrenin içindeki milyarlarca galaksinin birinde, Samanyolu
galaksisinde, Dünya adında bir gezegen varmış. Bu gezegen üzerinde yaşayan bir tür
olan Homo Sapiens’in söylediğine göre 13,5 milyar yıl önce evren yokluktan varlığa
gelmiş. Masal bu ya…
 Pek de sözüne güvenilmeyen bir türmüş aslında Homo Sapiens çünkü şimdilerde
“Dünya, Güneş sistemi içinde yer alan ve Güneş’in etrafında dönüşünü 365 gün 6 saatte
tamamlayan, uydusu Ay olan, evrendeki milyarlarca gezegenden biridir.” diyen Homo
Sapiens bir zamanlar Dünya’yı evrenin merkezi sanıyormuş ve bunun tersini söyleyen
kendi türünün diğer mensuplarını da hiç acımadan öldürüyormuş. Gün gelip yanıldığını
anlayınca da öldürdüklerinin heykellerini dikiyormuş. Galiba bu da bu türün kendi çapında
evrenden bir özür dileme şekliymiş. İşte böyle de ilginç bir türmüş Homo Sapiens. Peki,
bu kadar çelişkisine ve güvenilmezliğine rağmen masalımızın hem kahramanı hem de
anlatıcısı neden yine Homo Sapiens? Neden bu masalı milyonlarca yaşayan tür içinden o
anlatıyor? Çünkü ondan başka bu masalı anlatabilecek bir tür henüz bilinmiyormuş. Hatta
başka bir tür var mı, diye 1977 yılında atmosferin dışına bir araç göndermiş. Bu araç şu
anda da 20 milyar kilometre uzaklıkta şarkılar çalarak ve çeşitli dillerde merhaba diyerek
evrende bir canlı türünün bu seslere bir cevap vermesini bekliyormuş. 44 yıldır hâlâ
sesine ses veren olmamış.
 Peki, varoluşundan itibaren bilme aşkıyla yanıp tutuşan Homo Sapiens evrene dair neler
öğrenmiş? Öncelikle Dünya’nın yaşının yaklaşık 4,5 milyar ve kendi türünün yaşının da
yaklaşık 300 bin yıl olduğunu öğrenmiş. Kalıntılardan ve fosillerden yola çıkarak hem
kendi türünün hem diğer canlı türlerinin gelişimlerini incelemiş, farklarını ve benzerliklerini
keşfetmiş. Bir zamanlar çıplak gözle gördüğü yıldızlara bakarak evreni anlamaya
çalışırken yine kendi türünden biri teleskop adında bir alet icat etmiş. Her şeyi
görebildiğini düşündüğü gözlerinin, görebildiklerinin ötesinde milyonlarca başka yıldızı
görünce şaşakalmış. Sonraları bir zamanlar yıldız kayması diye isimlendirdikleri, ona
bakarak dilek tuttukları olayın aslında bir göktaşının atmosfere girip yanması olduğunu da
öğrenmiş. Bununla da kalmayıp bir de yıldızların Dünya’ya olan uzaklıklarını ölçmüş ve
anlamış ki bir yıldızın ışığının bizim gözümüze ulaşması yıllar alıyormuş hatta biz bir
yıldızı görüp romantik hayaller kurarken belki de o yıldız artık ölmüş oluyormuş çünkü biz
o yıldızın belki de 5-10 yıl önceki halini görüyormuşuz. Masal bu ya…

ÖĞRETMEN
KALEMİNDEN 
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"Güzel günlerim vardı yağmurlarla ıslanan,
Ve güzel gecelerim masallarla dopdolu.
Her şey, her şey güzeldi, gözyaşı, dünya, zaman,"

Turgut Uyar

EVRENİN TAMAMLANMAMIŞ MASALI
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 Daha neler neler öğrenmiş Homo Sapiens. Anlattığına göre bir zamanlar mağara
resimleri çizen, avcı toplayıcı olarak yaşamını sürdüren, yaşadığı yerin sınırının dünyanın
sınırı olduğunu düşünen bu türün bir mensubu, gün gelmiş SpaceX adında bir şirkette bir
uzay aracı geliştirmiş ve Tesla marka bir aracı bununla neredeyse Mars’ın yörüngesine
kadar göndermeyi başarmış. Tesla şu anda içinde Starman adını verdikleri cansız bir
mankenle şarkılar çalarak Mars’ın yörüngesinde dolanmaya devam ediyormuş. Hatta
bunu yapanlar 2025 yılında kendi türlerinden oluşan bir topluluğu Mars’a konaklamaya
götürmeyi planladıklarını da söylüyorlar. Masal bu ya… 
 Peki, gözünü hep uzaklara diken, gidebileceği en uzak yere gitmek isteyen bu tür, dönüp
de kendi içine bakınca neler görmüş? Neler görmüş neler. Önce sadece çıplak gözle
baktığı ellerinin kollarının içine bakmak için aletler geliştirmiş. Bu aletlerle bakınca önce
dokuları, onun içinde hücreleri, hücrelerin içinde organelleri, onların da içinde atomları ve
atomun içinde çekirdeği, çekirdekteki protonu ve çekirdek etrafında dolanan elektronları
görmüş ve elektronların birbirini ittiğini keşfetmiş, sonra birden bir aydınlanma yaşamış. O
zaman nasıl bir cisim başka bir cisme dokunuyormuş? Yârin elini tuttuğundaki o sıcaklık
neymiş peki? Yoksa hiçbir şey, başka bir şeye gerçekte dokunmuyor muymuş? O
dokunma diye hissedilen şey sadece iki elektronun birbirini iterkenki etkileşimi miymiş?
Evet, öyleymiş. Meğerse her şeye dokunup hissettiğini sanan evrenin en ukalası Homo
Sapiens, aslında evrende henüz hiçbir şeye dokunamamış. Nasıl bir hayal kırıklığı! Masal
bu ya…
 Dokulardan hücrelere, oradan protonlara kadar uzanan yolculuğa eksi sonsuz dersek ve
Dünya’dan galaksilere galaksilerden de evrenin gidebileceğimiz en uzak noktasına
uzanan yolculuğa da artı sonsuz dersek bu iki uç arasında gidip gelen Homo Sapiens
atomun çekirdeği etrafında belli yörüngelerde dolanan elektronların, kocaman evrende
belli yörüngelerde dolanan gezegenlere ne kadar benzediğini fark etmiş. Acaba bu iç ve
dışın birbirine bu kadar benzemesi nedenmiş? İşte orayı henüz çözememiş ama ne içe
ne de dışa yolculuğu henüz bitmiş Homo Sapiens’in. O yüzden bu masal da henüz
burada bitmemiş.

                                                                                                     D�lek TEMİZKAN
                                                                                                     Tuncel� Anadolu L�ses�

                                                                                                       F�z�k Öğretmen� 

ÖĞRETMEN
KALEMİNDEN 



Gün batımının kültürümüz için farklı bir yeri vardır. Gün doğumu ve batımında insanlar
dua ederek güzel şeyler dilerler. Güneşin tam batarken verdiği huzur, bir çocuğun
hayallerine ulaşması gibi mutluluk veriyor. Güneş batarken yemyeşil otların üstüne
uzanıp o manzarayı seyretmek keyif veriyor insana, etraftaki rengarenk çiçekler, kokuları
ise eşsiz, hiçbir yerde bulunamayan bir koku gibi, böceklerin sesleri, akan suyun vermiş
olduğu huzur tam anlamı ile çok güzel bir duygu. Güneşin en güzel hali ile suya
yansıması su ile güneşin en güzel yakınlaşmasıdır bence, orada olup o manzarayı eşsiz
kılan şeyler ile bu yakınlaşmayı izlemek sanki insanların bütün dertlerini alıp götüren bir
deva gibi.

GENÇLERİN
GÖZÜNDEN 
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FOTOMETİN

Fotoğraf: Ezel Ada Şamderel�, 29 Ek�m 2020 Ovacık-Gözeler Yolu

Ezel Ada ŞAMDERELİ
Tuncel� Anadolu L�ses�-9/C



Geceler Karanlık
 

Sokak ıssız, havada bir esinti
Ne sert, ne tatlı
Ne eksik, ne fazla
Yalnızlığın senfonisi canlandıran rüzgar
Dudaklarıyla sessizliğe fısıldayan adam
Malum mevsim kış
Kar yağmış saçları beyaza bürünmüş bir adam
Kaldırımda sessizce düşüncelere dalmış bir kadın
Ne beyaz ne siyah
Kusursuz akşamların lütufsuz akşamlarımı olur?
Sokak sessiz hayat her şeyden uzak
Nefes var soluk yok
Uçurum kenarında arıyor ama neyi
Bir gökyüzü bir deniz
Bir mavi bir yeşil
Güller kırmızılığını yitirirken kaktüs kurumuş
Bir kadın bir erkek
Kalbi kırık aşklara benzeyen kanadı kırık kuş
Yarım ve yalnız mı?
Yaşamla ölüm arasında kalan kelebek
Bir turuncu bir kırmızı bir mavi
Dört bir yan karanlık
Bir kadın bir erkek
Kör ve umutsuz bakan gözler
Söz söylemeyen dudaklar
Hayattan bertaraf yürekler.

GENÇ ŞİİR 
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Fotoğraf: Ek�n Uluç, 14 Kasım 2020

Hasret
 

Sessiz bir şehrin ortasında

Bir ardıç ağacı kadar yalnızsın,

Terk edilmiş bir evin çatısında

Bekleyen bir serçe kadar hüzünlüsün

Ateşi sönmüş bir ocak kadar üşürsün

Sen o şehrin bir garip merdümgirizi

Olmuşsun yalnızlığın turisti

Yüreğinde özlem yüklüsün

Ondan böyle boynu büküksün

Çarp kapıyı içindeki hüzne

Biraz umut yükle yorgun dizlerine

Dön özlemini çektiğin köyüne

Yak ateşini sönmüş ocağın içinde

Doldur demliği koy ateşin üzerine 

Kulak ver kaynayan suyun sesine

Mutluluk ve huzur dolsun evinin içine

Ek�n ULUÇ
Tuncel� Anadolu L�ses�-9/C

GENÇ ŞİİR 



GENÇLERİN
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KADIN YAŞAMDIR

  Kadın doğaya benzer. Nasıl ki toprağa tohum atıldığında yeşerip cümle canlıya can
veriyorsa; kadın da yaşama dokunduğunda onu daha yaşanılır hale getirir. Kadın; 
 anadır, bacıdır, yardır. Toplumların kadına bakış açısı içinden geldiği coğrafyanın
ekonomik, dini, kültürel ve toplumsal değerlerine göre farklılıklar göstermektedir.
 Kadına biçilen değer tüketim toplumlarında her zaman bir sömürü aracına
dönüşmektedir. Namus kavramının sadece kadına atfedilip kadının sürekli ezilmesi
neredeyse bütün toplumlarda görülmektedir.  Bu da daha doğar doğmaz kadını
ötekileştirmektedir. Kadına; şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının önüne tamamen geçmek
ancak toplumsal değişimlerle mümkündür. Doğa gibi üretken bir varlık olan kadınlar
yaşamın her alanında kendilerini var etmelidir. Kadın sadece doğuran, hamur yoğuran,
çocuk bakan olarak görülmemelidir.
   Bir  toplumda kadın varsa o toplum daha temiz, daha vicdanlı bir toplum olur. Eğitimden
tutun da iş yaşamına kadar kadının yeri korunmalıdır. Taciz, tecavüz ve şiddet
olaylarında mutlaka kadın beyanı esas alınmalıdır. Çünkü kadın ezilenin ezilenidir.
Kendini kanıtlaması gereken de erkektir. Çocukluğumuzda içinde yaşadığımız toplumun
esasen kadına değer verdiği bilinmektedir. Özellikle şehrimizde kadının yeri farklıdır.
Çözülmeyen sorunlarda dahi bir kadına danışıldığı söylenir. Hatta kadın bir işe el attığı an
bile terk edilirdi. Şimdiki zamanda eğitim ve teknoloji daha iyi seviyede olmasına rağmen
kadının toplumdaki yeri etkin değildir. Aileden başlayarak toplumun her kademesine
kadar kadın hakları ve özgürlükleri güvence altına alınmalıdır. Kadının gece sokağa
çıkmaması, iş hayatında uğradığı sıkıntılar, duygusal dünyası ve giyim kuşamıyla
yadırganması gelişmiş toplumlar için utanç vericidir. Kadın sadece cinsel obje olarak
görülmemelidir. Ahlak sadece cinsellik üzerinden değerlendirilmemelidir. Hiçbir şey bir
kadının hayattan koparılması için bir neden değildir. Aşırı sevgi, kıskançlık gibi nedenlerle
kadınların şiddete uğraması, öldürülmesi kabul edilemez. Bir çiçeği bile koparıp
sevemezsiniz. Onu kendi doğasında sevmeniz gerekir. Sosyal medyanın hayatımızdaki
etkisi yine kadını vurmaktadır. Devletler erkek egemen bir sisteme sahip oldukları için
kadın hep ezilmektedir. Bundan sonra da kadın hakları güvence altına alınmadıkça
ezilmeye devam edileceklerdir. Doğaya, çocuklara, hayvanlara, kadınlara kırılmayan bir
yaşamı oluşturmanın yol ve yöntemlerinin birlikte bulunması gerekiyor.
   İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar kadın, yaşamın her yerinde vardır. Bundan
böyle bütün özgürlükleriyle var olmaya devam edecektir. Üretimin içinde, siyasette,
sanatta ve daha birçok alanda kadın kendini var edecektir. Yaşanan her türlü taciz,
tecavüz, şiddet ve cinayetler toplumun bilinçlenmesiyle aşılacaktır. Yukarıda da belirttiğim
gibi kadın; anadır, bacıdır, yardır. KADIN YAŞAMDIR. 

Ş�lan METE
Tuncel� Anadolu L�ses�-10/B



MEÇHUL
 

Kan renginde ki gülleri takayım
Buram Buram kokan hasrete
Sokağın ırak kaldırımlarına
Bu son bu ilk
Savuruyorum bizi
Kaç mevsime sevdan ile
Kör kurşuna adın ile
Tüm yüreğimle sana
Ve bir kez daha sen
Seni anlatmak mı
Gök mavi, güneş sarı
Nasır bağlamış ellerin diyorum
Meçhule giden yol
Eflatun rengine boyanı durmuş bir gökyüzü
Kaktüs can yakıcı vuruşları gibi
Nedir bu yalnızlık
Gecenin havada salına duran ahengi
Siyahı beyazı durağanı
Ve bir de sen ile muntazam bir buluşma
Ah gurbet ah
Neyleyeyim güzü kışı
Neyleyeyim ötesini berisini
Bu son bu ilk
Ve bir kez daha sen
Şeytanın öfkelenmiş yüzü ile
Mısraların seni andırıca
Arsızca benimsettiğim vakit
Kara toprağın üstümü örtüğün an
Ve o vakit
Ve o vakit
Ben seni unutacağım iki gözüm...
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Buse GÜLER
Tuncel� Anadolu L�ses�-12/A
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 Bu belgesel karbonun nasıl faydalı hâle getirileceğini, toprak-tarım ilişkisini, küresel
ısınmanın engellenmesinde ne kadar önemli  olacağını, ekolojik onarımın nasıl
gerçekleşeceğini ünlü bilim insanları ve aktivistlerin röportajları ile işlemektedir. Var olan
geleneksel tarım yöntemlerine eleştirel yaklaşılmış ve CO2 azaltmaya yönelik basit ama
etkili çözüm iddiası sunulmuştur. Onarıcı tarımın iklim hareketini yeniden şekillendiren
temel güçlerden biri olacağı, önümüzdeki yıllarda öneminin çok daha belirginleşeceği
aşikârdır. Bu, insan, toprak, tarım uygulamaları-küresel ısınma ilişkisini ve gezegenimizin
geleceği konusunu anlamak, kafa yormak adına farkındalık yaratan bir belgeseldir.
Peki, nedir onarıcı tarım?
 Onarıcı tarım, insan tüketimi için en sağlıklı, besleyici ve kaliteli gıdayı üretirken toprak
ekosistemini olabilecek en yüksek zenginlik, çeşitlilik ve hayat doluluk seviyesine
çıkarmamızı sağlayan yöntemleri barındıran tarımsal sistemlere verilen addır. Onarıcı
tarımda en önemli unsur ekolojik onarımdır. İnsan sağlığı, toprağın sağlığına bağlıdır.
Toprak düzeltilerek sorunların çözülebileceği düşüncesi; sağlıklı bitki, sağlıklı hayvan,
sağlıklı insan, sağlıklı su, sağlıklı iklim onarıcı tarımın ana temasıdır. 
 Sağlıklı toprakta çok sayıda organizma bulunur. Bu organizmalar topraktaki organik
maddeyi işleyerek besinleri bitkilerin ihtiyaç duyacağı forma sokmaktadır. Toprağın
kalitesi yiyeceğin kalitesini belirler, bu yüzden sağlığımız ve gezegenimizin sağlığı
birbirine bağlıdır.

 Günümüz dünyasında küresel ölçekte tarım arazileri hızla fakirleşmiş ve bozulmuştur. 
 Bu bozulmanın temelinde 2. Dünya Savaşı sonrası tarımsal üretimde büyük artışa neden
olan “Yeşil Devrim” yatmaktadır. Adı “yeşil” olan bu devrim, tarımda mekanizasyon,
kimyasal gübre, pestisit kullanımı ve yeni geliştirilen verimli tohumlar gibi unsurlar
sayesinde dünya çapında büyük verimlilik artışları sağlanmasını olanaklı kılmıştı. Ancak
verimlilikte sağlanan bu artışın ağır bir bedeli olmuştur: Toprak ekosistemi verilen
kimyasallarla büyük zarar görmüştür. 

ANALİZ 
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 Bu kimyasal katkılı topraklar, neredeyse tamamen mikroorganizmalardan yoksun
kalmıştır. Bu mikroorganizmalar atmosferdeki karbonu toprağa çekmesi ve döngüyü
sağlıklı hale getirmesi için ihtiyaç duyduğumuz organizmalardır. Organik madde, toz ile
toprak arasındaki farkı belirler ve organik maddenin %55’i karbondan oluşmaktadır. Bu
durumda karbonun atmosferdeki fazla olanı zararlı iken toprakta olanı canlılar için
faydalıdır. Organik maddesi %1 artan yani karbonu çok olan topraklarda biyoçeşitliliğin
fazla olduğu, m² de 50 litre kadar fazladan su tutabildiği, sellerin engellenip erozyonun
yok olduğu görülmüştür. Belgesele göre ABD’de yetiştirilen yiyeceklere bir yılda 1,36 kg
zehirli kimyasal sıkılmaktadır. Bu zehirli atıklar toprağa ve suya karışıp yiyeceklerle
insanlara taşınmaktadır. En önemlisi yaygın kullanılan pestisitler insanların sağlık
dengesinin bozulmasına neden olmuştur. Hakem denetimli 200’den fazla çalışma, zehirli
kimyasal kullanımının çocuklarda dikkat eksikliğine, pediatrik kansere ve çeşitli doğum
kusurlarına neden olduğunu göstermektedir. Örneğin, yabani ot ilacı olarak bilinen
glifosat yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kimyasal madde, bağırsak mikrobiyomunu
olumsuz etkileyip kanser ve başka hastalıklara sebep olmakta aynı zamanda
vücudumuzdaki faydalı mikropları da öldürmektedir. Tam da bu noktada sağlıklı gıda
üretilen, kuraklığa dayanıklı, biyoçeşitliliği fazla olan zehirsiz tarım alanlarına, bununla
paralel olarak da doğru tarım politikalarına ve uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
 Küresel iklim değişikliğinin yarattığı aşırı hava olayları tarım alanlarını ve tarım
üreticilerini zor durumda bırakmaktadır. Kavurucu yaz mevsimlerinin ot yetişmesini
azalttığı, kuraklık nedeni ile toprakta su tutulmadığı, çıplak toprakta tavan yapan yüzey
sıcaklıklarının mikro organizmaların yaşamasını engellediği bilinmektedir. Bununla
beraber geleneksel tarımda kullanılan pulluğun toprağa daha fazla zarar verdiği, toprağın
tozlaşmasına sebep olduğu yapılan son araştırmalarda ve bu belgeselde ortaya
konmuştur. Pulluk ve traktörlerle işlenen toprağın su ve hava barındıran gözenekli yapısı
bozulurken kimyasal gübre ve tarım zehirleri de mikroorganizmaları öldürerek toprak
ekosistemini temelde sekteye uğratır. Sonuçları tüm dünya genelinde benzerdir:
Oksijensiz ve su tutma kapasitesinden yoksun sıkışmış topraklar, yok olan
mikroorganizmalar ve %1 civarına gerilemiş olan organik madde oranları. BM verilerine
göre önümüzdeki 50 yıl içinde verimli üst toprağın büyük bir bölümünü, dolayısıyla gıda
üretim kapasitemizin çoğunu kaybetmiş olacağız. Tozlaşan toprakla beraber topraktaki
karbon atmosfere yayılarak küresel ısınmayı arttırmaktadır. NASA’nın ortaya koyduğu
karbon dağılım haritalarına göre kuzey yarım kürede en çok mart- nisan aylarında karbon
salınımının fazla olduğu, haziran-temmuz aylarında salınımın daha az olduğu tespit
edilmiştir. Yani mart ve nisan aylarında sürüm nedeni ile topraktan daha fazla karbon
atmosfere yayılmakta, haziran-temmuz aylarında ise bitkilerin yetişmiş olmasından
kaynaklı olarak karbon toprağa hapsedildiği için atmosferdeki karbon salınımı daha az
olmaktadır.
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• Toprak sağlığına kavuşur.
• Dünya nüfusunu besler.
• Sağlıklı gezegen, sağlıklı toprak, sağlıklı nesiller oluşur.
• Sera gazı emisyonları azalır.
• Küresel ısınma geriye çevrilir.
• Mikro iklimlerden başlanarak makro iklim düzeyinde iyileşmeler olur.
• Tarımda verim artışı olur.
• Kuraklığa, erozyona ve sellere dirençli toprak oluşur.
• Ekonomileri canlanmış yerel tarım ağları oluşur.
• Geleneksel ata tohumları korunur.
• Monokültür uygulamalarından uzaklaşılır.
• Kadim ve geleneksel tarım bilgileri korunur.
• Biyoçeşitlilik artışı olur.
• Besleyici değer artışı sağlanmış olur.
• Otlaklar iyileşir
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Foto: Onarıcı Otlatmanın Ekos�stem İşley�ş� İç�ndek� Rolü 

 Yine yapılan çalışmalara göre onarıcı tarım, küresel çerçevede benimsenir ise
aşağıda özetlenen faydalar sağlanabilir:

ANALİZ 
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Songül OĞAN YILDIRIM
Tuncel� Anadolu L�ses�
Coğrafya Öğretmen�

 Toprak ve Su Koruma dergisinde (Journal of Soil and Water Conservation) yayımlanan
yeni bir makaleden alınan bu grafik, onarıcı hayvan otlatmanın çiftliklerde ve çiftlik
dışındaki süreçlerde birbiriyle bağlantılı önemli faydalar sağladığını göstermekte olan
güncel bilimsel desteğin ilerleyişine işaret ediyor. “Gittikçe çoğalan araştırmalarla Onarıcı
Otlatma’nın çiftçiler, toplum ve çevre için tüm yönleriyle kazançlı olduğu yönünde anlayış
artıyor.”( https://www.instagram.com/anadolumeralari/?hl=tr)
 COVID-19 salgını; sağlıklı insanları, etkili çevre yönetimini ve güçlü bir yerel ekonomiyi
teşvik eden dayanıklı yerel gıda sistemlerinin önemini bir kez daha göstermiştir. Özetle
belirtmek gerekirse organik maddeyi yok eden uygulamalardan topraktaki organik
maddeyi oluşturan uygulamalara geçmemiz gerekiyor. TAHIL araştırması, dünya çapında
doğru politikalar ve teşvikler uygulandığında 50 yıllık bir süre içinde toprağın organik
madde içeriğinin sanayi öncesi tarım seviyelerine geri getirilebileceğini göstermiştir. Bu da
gösteriyor ki uygulanan tarım politikalarının değiştirilmesi insan sağlığı, küresel ısınma ve
gezegenimizin geleceği için elzemdir.

KAYNAKÇA
https://www.bugday.org/blog/ekosistem-sagligi-icin-onarici-tarim/
http://gidatopluluklari.org/?p=463
https://regenerationinternational.org/2020/12/21/global-alliance-for-organic-
districts-scaling-up-organic-agriculture/
https://www.grain.org/article/entries/4357-food-and-climate-change-the-forgotten-
link
https://www.instagram.com/p/CLQ0vM1KkPA/
https://www.youtube.com/watch?v=NZZ02wZ9l80)
https://www.anadolumera.com/post/onar%C4%B1c%C4%B1-tar%C4%B1m-101
Kiss the Ground Belgeseli
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Tunceli’de Bahar ve İlkbahar Çiçekleri

 Tunceli’nin her mevsimi ayrı güzelliktedir fakat bahar mevsimi çok başkadır. Geçen zorlu
kışın  ardından her taraf yeşile boyanır ve dağların eteklerindeki kayaların arasından
çıkan sularıyla çok etkileyici gözükür. Pandemi sebebiyle eve hapsolmuşken baharı,
bahar ayında yapılan yürüyüş ve piknikleri özlememek elde değil. Bir an önce bu
durumun geçip ilkbaharın gelmesini ayrıca çok özlediğimiz etkinlikleri gönül rahatlığı ile
yapmayı umut ediyorum.

 Nisan ayının ilk haftaları en sevdiğim zamanlardır. Bu zamanlarda ıslak toprak ve kar
birleşmiş ayrıca kardelen gibi birçok bitki kendini göstermiştir. Hâliyle ortaya çok güzel
kokular çıkar. Kenger otunun sakız kokusu en çok özlediğim kokulardan biri. Bu duyguları
tam anlamıyla betimlemek çok zor. Bence ilkbaharda insan kendini her adımında çok
özgür hissediyor. Herkese tavsiyem buraya ziyaret ve tatil amacıyla geliyorsanız nisan ve
mayıs aylarını tercih etmenizdir. Özellikle Tunceli’nin Ovacık ilçesinde ve köylerinde
anlattıklarımı iliklerinize kadar yaşayabilirsiniz.
Benim ilgimi çeken başka bir konu ise aklınızı başınızdan alacak müthiş kokulu çiçekler.
Baharın müjdecisi olarak bilinen ve karla kaplı Munzur Dağları ile bütünleşen bu çiçekler,
seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. Öyle ki birçok sanatçı bu rengarenk çiçekler ve
Munzur Dağları’nın uyumundan ilham alıyor. Ben de bu aylarda doğa fotoğrafları çekmeyi
çok seviyorum.

 Size Tunceli’de ilkbaharda açan ve çok sevdiğim bazı çiçeklerle ilgili kısa bilgiler vermek
istiyorum:
Düğün Çiçeği: Genellikle mart, nisan ve mayıs aylarında görülür fakat yaz boyunca
geniş koloniler oluşturur. Sarı tonlarındadır, yaklaşık dört yüz kadar benzer türü bulunur.
Ters Lale: Türkiye’nin endemik bitki türleri arasında yer alır ve koruma altındadır.
Ters laleler yoğunlukla Tunceli, Hakkâri ve Erzurum illerinde yetişir. Mayıs ayının
ortalarında açar ve 15 günlük ömrü vardır.

DOĞAMIZDAN 
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Fotoğraflar Em�la Bahar San, 2020

"Ne kadar çıplak görünürse görünsün ağaçlar
O kadar yakındır ilkbahar öz suyu yürümüş dallara uğultusuyla bakarsak"
                                                                                              (Attila İLHAN)
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Mavi Kardelen: Bölgemizde genellikle mavi ve mor renklerde açar fakat beyaz renkte
açtığı da görülür. Kara benzeyen süt çiçeği anlamına gelir. Sadece karda değil, eğer tüm
şartlar sağlanırsa su üzerinde bile çiçek açar.

Mor Sümbül: Baharı müjdeleyen bir çiçek türüdür. Eşsiz renkleri ve güzelliği ile bilinir.
Dört mevsim açabilen çiçekleri ile bilinir. Bu çiçek bağımlılığı ve sonsuz sevgiyi temsil
eder. Ünlü bir soğanlı bitkidir.

Çiğdem: Sarı ya da mavi çiçekli otsu bir bitkidir. Türüne bağlı olarak ilkbahar ya da
sonbaharda açar. Bu bitki geceleri veya kötü havalarda kapanır.

DOĞAMIZDAN 
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Nergisler, küre çiçekleri, kar çiçekleri, kaya nevruzu, vargit çiçekleri gibi daha birçok
muhteşem çiçek sayılabilir. 
 Özetle Tunceli, doğa harikası şehirlerimizden biridir. Bu güzelliklerin devamlılığının her
zaman bizim elimizde olduğunu ve bizim doğaya verebileceğimiz değer ölçüsünde,
doğanın da bize o ölçüde güzellik sunacağını, ayrıca dünyanın bizim olduğu kadar başka
canlıların da olduğunu unutmamanız dileğimle...
 Daha güzel baharlar ve eski normallerimize döndüğümüz günlerde buluşmak üzere...

Em�la Bahar SAN
Tuncel� Anadolu L�ses�-9/B

DOĞAMIZDAN 



DİLİ YOK, AMA HALİ VAR TARİHİNİ ANLATMAYA; ÇEMİŞGEZEK’İN

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Tunceli iline bağlı ilçe olan Çemişgezek, doğuda Hozat ve
Pertek, güney ve güney batıda Elazığ, batı ve kuzeyde de Erzincan vilayetleriyle
çevrilidir. İlçe toprakları oldukça dağlık ve engebeli bir alanda yer alır. İlçenin kuzey
kesimini engebelendiren Yılan (Kırklar) Dağı (2.950 m) en önemli yükseltidir.
Çemişgezek'in bilinen tarihi M.Ö. 4000'li yıllara kadar gitmektedir. Bu konuda 1968-1970
yılları arasında Keban Baraj Gölü çevresinde araştırma yapan H. Zübeyir Koşay,
Çemişgezek'in M.Ö. 4000-3000 yıllarında da bugünküne benzer bir yerleşim alanı
olduğunu belirtmektedir.
Çemişgezek ve çevresine ilkçağ boyunca Hurriler, Mitanniler, Hititler, Urartular, Medler,
Persler, Selevkoslar, Büyük Roma imparatorluğu ve Sasaniler hakim olmuşlardır.
(KAYNAK: Çemişgezek Belediyesi)
İki koca dağ arasında bir avuç ama tarihi ile geçmişi ile koca bir Çemişgezek; uzaktan
baksan ayrı güzel içini gezsen ayrı güzel..

Derviş Hücreleri(İn Delikleri)

Çemişgezek ilçe merkezinin batısında Tahar Çayı Vadisi’nin yukarıya doğru uzanan sarp
kalker kayalarına konut amaçlı oyulmuş 20 civarında oda bulunmaktadır. İn deliklerinin
kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Üç kat halinde sıralı odalar ve bu odaları
aydınlatan büyük pencereler ile uzun koridorlardan oluşmaktadır. Odalar 2.5 metre
genişlik ve 1.7 metre derinlikte yapılmıştır. Ayrıca su gereksinimini karşılamak üzere,
kayaların arasından sızan suların toplandığı sarnıçlar, yukarıdaki odalara ulaşmak için
kayalardan yapılan merdivenler ve galeriler bulunmaktadır. İki kısımdan oluşan İn
Delikleri’nin birinci kısmına dışarıdan merdivenle çıkılmaktadır. İkinci kısım çok dar olup,
girişinde bir bekleme yerine rastlanılmaktadır. Bekleme yerinden sonra merdivenle uzun
bir koridora çıkılmaktadır. Koridorun sağında ışık için pencereler, pencerelerin tam
karşılarında oda kapıları yer almaktadır. Bu odaların bir kısmı düz tavanlı, bir kısmı ise
tonoz biçimindedir. Bu odaların en üstünde daha zor çıkılabilen ve diğerlerine göre daha
büyük olan oda, ‘Bey Odası’ olarak adlandırılmaktadır.(kaynak: Türküye Kültür Portalı)
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İLÇELERİMİZ
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Derviş Hücreleri’nin doğu kısmının yukarısında gözüme çarpan sıra sıra heykel
görünümlü taşlar tıpkı bir tapınak gibi güneşin ilk doğuşunu karşılamakta ve ben aslında
insan yapımıyım diye haykırmakta, keşfedilmeyi beklemektedir.

Bu görüntüyü görüp de büyüsüne kapılmamak, tarihin izinde geçmişe gitmemek ne
mümkün. Taşa meydan okuyan, hükmeden insanların gücünü anlatmakla da kalmıyor,
bize anlatmaya çalıştıkları bir şeylerin olduğuna inanıyor insan. Keşke diyorsun tarihin,
dağın, taşın dili olsa da bize anlatsa o zamanı, insanlarını, yaşadıklarını, gördüklerini…
Belki o zaman kıymetini çok daha iyi bilirdik geçmişin ve geçmişin bize bıraktıklarının…

Hadi şimdi birlikte her sokağı tarih kokan Çemişgezek’i gezelim.

İLÇELERİMİZ
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Dar sokakları, eski tarihi evleri ve sıcacık gülümsemesi ile sizi karşılayan, hal hatır soran,
evine davet eden teyzeleri ile Çemişgezek tam bir Anadolu… O evlere baktığınızda
tarihin içinde kaybolmamanız imkansız. Uçsuz bucaksız tarihi ile asırlara meydan okuyan
evlerde yaşayan sıcacık insanlarımız var. Ve en güzeli de sizi evlerine davet ediyor
olmaları…

İLÇELERİMİZ
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İLÇELERİMİZ
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Tuğba SOYSAL
Çem�şgezek Anaokulu Müdür Vek�l�

İLÇELERİMİZ

Şimdi baharı neşe ile karşılamaya başlayan Çemişgezek; sokakları, mahalleleri, evleri ve
tarihi ile  keşfedilmeyi bekleyen bir açık hava müzesi… Yolu düşen herkesin uğrayıp
gezmesi ve tarihin içinde kaybolması dileklerimle… 



GENÇ ŞİİR
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Buse GÜLER
Tuncel� Anadolu L�ses�-12/A

Hoşça Kal
 

Mahpusum ama neye?
Tel örgüler sarmış
Hasretlik mi bu, yürek yangınımı
Meçhul bir koku tütüyor burnumda 
Alışılmışlıktan öte
Sevdanın delaleti mi bu yoksa
Diz çökeli kaç bin yol olmuş
Varamamışım kendime senelerce
Aklım ermiyor ermiyor bu dizelere
17 yıllık bir kördüğüm bu 
Karanlığın elit tonu
Meğer ne çok çocuğu katletmişim içimde
Sayamadığım kadar defalarca
Hey arsız düşünceler
Bağıma bahçeme evime esir eylemişsin ya
17 yılımda 17 göz yaşımı harap eylemişim
Oysa hasret sende sevda bende imiş
An geldi kendi toprağımı kendim eşeledim
An geldi eşelediğim toprağa kendimi gömdüm kaç bin yılda defalarca
Bitmek bilmedi tükenişlerim 
İçimde ölen çocuğun  kanında boğuldum
Sokakları mı kuşattım
Özgürlüğün bertaraf olduğu şu dünyada
Şafak vaktine atım umutlarımı
Lal oldum tenha sokaklarımda
Paldır küldür yıktım heyecanları mı
Sustum!
Baktım ama 
Bir değil binlerce defa fotoğraflarına
Turnaları gönderdim 
Akşamları zehir eylemişim
Geceleri haram
Gündüzleri sen eylemişim
Sen gel desende gelemezdim ki 
sen yapma etme eyleme desende
Önce kendime küstüm ben
Kapadım sevdanın yükleri olan yolları
Diz çöktüm yenilgilerime
Şimdi ellerimle eşelediğim toprağın içinde sevdamı büyütüyorum
Hoşça kal...



ÜÇ İLE BEŞ ARASINDA

Tek tek ayıklıyorum kelimeleri
Çıkartıyorum fazlalıkları
Kısalıyor kelimeler
Üç harf kalıyor geriye
İki harf koyuyorum
Beş oluyor
Uzuyor kelimeler
Üç beş harfin lafımı olur diyorum
Sen kalıyor geriye
Sen üç ile beş arasında
Sen git ile gel karasında
Kaldıkça
İkilem oluyor
Saat üç ile beş arasında kalıyor
hiç değişmiyor
Oysaki ikisi aynı
İkisi bir
Bir fazla
İki eksik
Sonunda aynı yere varıyorum
Aynı yerde aynı göğe bakıyorum
Bulutlar orada
Bulutlar burada
Yağmurlar orada bulutlar burada
Saatler de değişiyor
Ama benim saatler nedense hep aynı
Üçle beş arasında
                                                                        
                                                            Ayşe TUĞLUK
                                      Hürr�yet Ortaokulu-Türkçe Öğretmen�
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BİR ŞİİR
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ÖĞRETMEN
KALEMİNDEN

GOETHE’Yİ OKURKEN… (GENÇ WERTHER'İN ACILARI)
 
 Dağın güneşe selama durduğu sabahlarda tanıdım akça pakça bulutları. Kendinden
geçmiş vaziyette hoş sedalarla yeşil yamaçlara doğru ilerliyordu ak yazmalı
pamukçuklar.Şimdi gölgesinde ağacının kuşlar cıvıldıyor, sessiz sedasız büyüyor dallar;
her düşüşünde yapraklar ıslık çalıyor otlar. İşte, bir yaprak daha onurlandırdı yeryüzünü!
O yüzden kutsaldır her yaprak benim için, ruhları acır diye hep korkmuşumdur yapraklara
basmaktan. Yolda yürürken yalpalamam, sağa sola kaçmam bundan.
 Çamların, kayın ağaçlarının taraçasında ırmak boylu boyunca yatıyordu. Romantik bir
rüzgâr esiyordu ağustosun son gününde. Werther orada oturmuş, Lotte’sini bekliyordu.
Böcekler, karıncalar artık eskisi kadar heyecanlandırmıyordu onu. Aşkın sessiz sedasız
sesi, içinde yüksek sesle bağırıyordu; ama o sakin, duygusal tiratlar fısıldıyordu
Lotte’sine. Öyle bir sarhoşluktu ki bu, ateşli bir hastalığa yakalanmış gibi sayıklıyordu
Genç Werther. Kendine yaptığı haksızlığı göremeyecek kadar kendini kırık bir iklimin
tutku dolu kollarına bırakmıştı çoktan. Bir dağ vardı önünde ve onu aşmaktan başka
çaresi yoktu. Onu tek başına aşmalıydı. Etrafını rahatsız etmeden, kimseye zarar
vermeden çekip gitmeliydi. Bu coşkunluğa, bu duygu seline bir son vermeliydi artık.
 Ay ne güzeldi bugün: zarif, ince, parlak! Bir zamanlar zihni de böyle duru, sade ve
canlıydı. “Yönlendirilmek, cesaretlendirilmek, coşturulmak istemiyorum; bu yürek kendi
kendine de yeterince kaynıyor.” Şimdi bu acı nereden çıkmıştı, kopmaz bağlarla kalbini
tutsak eden bu tutku, ruhunu körelten bu duygu neyin nesiydi? Anlam veremediği,
kendisini hasta eden, zihnini yiyip kemiren bu illeti söküp atmalıydı içinden. Güneşi, ayı,
yıldızları, dağları, dereleri, ormanı büyük bir tutkuyla seviyordu bir zamanlar. Doğanın ve
doğallığın güzelliği karsında kendisinden farklı insanlarla iç içe olmanın verdiği iç
huzuruyla yüreğine hasta bir çocuğa bakar gibi bakıp her istediğine izin verdiği için bu
hastalıklı aşkın hayatına girmesine de izin vermişti. Nasıl aldıysa yüreğine bu aşkı, aynı
hızla da kurtulmalıydı ondan. Lotte’sini son kez görüp ayın bu cüretkâr davetinden çekip
almalıydı kendini. Ve bu duygularla dolup taşmışken yüreği ayrılıyordu av köşkünün
bahçesinden. Albert ve Lotte orada, kayın ve kestane ağaçlarının yamacında ayın
güzelliğini nağme yapıp ırmağın berrak şırıltısında dillendiriyorlardı. Werther ise ıhlamur
ağacının kokusunu duymuş gibi kiliseye doğru yürümeye başlamıştı bile. En sevdiği
yıldız, karşısındaydı şimdi; rüzgâr, otları sağa sola savururken o bitmemiş bir şarkının son
nakaratını mırıldanıyordu. “Elveda! Yine görüşeceğiz… O gün daha mutlu olacağız.”
                                                                                                                    
                                                                                                     Ayşe TUĞLUK

 Hürr�yet Ortaokulu-Türkçe Öğretmen�
 



Bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.  

İLK YARDIM BİLGİLERİ
Okullarımızda öğretmen, öğrenci ve velilerimize İlk Yardım Eğitimi konusunda farkındalık
oluşturmak için Mesleki ve Teknik Eğitimde 1000 okul projesi kapsamında ilimizde
Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezinde İlk Yardım eğitimleri Mesul
Müdür İnan Eren Turan ve Eğitmen Dilek Deneri tarafından verilmektedir.
İlk yardımın amacı katılımcıların; ilk yardım konusunda bilgi, beceri ve tutum
kazanmalarını sağlamaktır. Dergimizin bu sayısında okullarda en çok rastlanan solunum
yolu tıkanmalarından uygulanacak müdahale yöntemini anlatacağız.
SOLUNUM YOLU TIKANMASI(KISMİ VE TAM TIKANMA)
Solunum yolunun, solunumu gerçekleştirmesi için gerekli havanın geçmesine engel
olacak şekilde tıkanmasıdır. İki türlü tıkanma vardır:
-Kısmi Tıkanma
-Tam Tıkanma
• Kısmi Tıkanma:
Az da olsa, bir miktar hava geçişinin olduğu duruma kısmi tıkanma denir. Kısmi tıkanma
durumunda; kişi öksürür, nefes alabilir, konuşabilir. İlk yardım olarak,
Kişiye ASLA DOKUNULMAZ! Ve kişi ÖKSÜRMEYE teşvik edilir.
• Tam tıkanma:
Hava girişinin tamamen engellendiği duruma tam tıkanma denir. Tam tıkanma
durumunda; kişi nefes alamaz, acı çeker gibi ellerini boynuna götürür, konuşamaz, rengi
morarmıştır. İlk yardım olarak, Heimlich Manevrası yapılır.
Yetişkin ve Çocuklarda Heimlich Manevrası;
• Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.                                                                  
 • Bilinci kontrol edilir.                                                                                                                               
• Sırtına iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur.   
• Cismin çıkıp - çıkmadığı ağız içerisinden kontrol edilir.                                                                         
• Çıkmadıysa, arkadan sarılarak gövdesi kavranır.                                                                                  
• Bir el yumruk yapılarak, başparmak çıkıntısı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına
gelecek şekilde yerleştirilir. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.                                                        
• Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.  

İLK YARDIM
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(Örnek tam tıkanma müdahale res�mler� )



ETKİNLİK ADI: Geri Dönüşüm Malzemelerinden Saksı Yapımı
ETKİNLİĞİN MATERYALLERİ: Pet şişe, parmak boyası, toprak, çiçek tohumu, su
UYGULAYAN ÖĞRETMEN: Sevda ARDIÇ (Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni)
Çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasını sağlamak için pek çok
okulda çevre derslerinde geri dönüşüm konusu işlenmektedir. Çevre bilincini geliştirmek
ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasını sağlamak için eğitime okul öncesi dönemde
başlamak gerekiyor. Beynin hızla geliştiği ve öğrenme potansiyelinin en yüksek olduğu bu
ilk yılların geleceğe etkisi oldukça büyüktür. Bu yaşlarda sahip olunan bilgi ve deneyimler
çocukların gelecekteki yaşantısını etkileyecek ve bu yaşta kazandıkları iyi alışkanlıkları
sürdürmelerini sağlayacaktır. Küçük yaşta geri dönüşüme karşı gelişecek olumlu tutum ve
davranışlar ilerde doğayı seven, içinde bulunduğu çevreye değer veren ve hayat boyu
geri dönüşümü hem evinde hem iş yerinde uygulayan ve uygulanmasını teşvik eden
yetişkinler olmalarını sağlayacaktır.
Bizler de çocuklarda çevre bilincinin oluşmasına ve geri dönüşümün yaygınlaştırılmasına
katkı sağlamak için etkinlik planlarımızda geri dönüşüm etkinliklerine yer veriyoruz.
Çemişgezek Anaokulu 4-B sınıfıyla pet şişeleri parmak boyası ile boyayarak saksılarımızı
oluşturduk. İçerisine toprağımızı koyarak saksımız hazır hale geldi. Çiçek tohumlarımızı
minik parmaklarımız toprağa ekti ve son olarak da sevgimiz ile can suyumuzu vererek;
okulumuz bahçe demirlerine saksılarımızı astık. Şimdi sevgimizi ile büyümelerini
bekliyoruz.

“Çoluk Çocuk” dergisinden Ekim 2008
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ANAOKULU
ETKİNLİKLERİ

Çemişgezek Anaokulu Öğrenci Etkinlikleri
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ANAOKULU
ETKİNLİKLERİ

Çemişgezek Anaokulu Öğrenci Etkinlikleri



 

ETKİNLİK ADI : Eğlenerek Boyuyorum 
ETKİNLİĞİN MATERYALLERİ:Taş,parmak boyası,  oje,fırça     
UYGULAYAN ÖĞRETMEN: Songül YILDIZ(Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni)
Çocuklar aileleriyle birlikte topladıkları taşları okula getirerek parmak boyalarıyla fırça
yardımı ile boyadılar.Boyadıkları taşlar kuruduktan sonra oje ile hayallerindeki deseni
oluşturdular. Son olarak tasarladıkları taşlar ile hikaye oluşturup anlatmaları istendi.
Kendileri tasarlayıp, kendileri hikaye oluşturan çocuklar; bir kez daha bizleri hayal
dünyasının uçsuz bucaksız serüvenine uçurdular.
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ANAOKULU
ETKİNLİKLERİ

Çemişgezek Anaokulu Öğrenci Etkinlikleri



ETKİNLİK ADI: Değnek Adam Yapıyorum
ETKİNLİĞİN MATERYALLERİ: Kuru Dallar, Şönil, Ponpon, Oynar Göz, Silikon
Yapıştırıcı, Eva Sünger, Rafya
UYGULAYAN ÖĞRETMEN: Çiğdem GÖKGÖZ(Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni)
Türkçe Dil Etkinliğinde çocuklara Değnek Adam isimli hikaye kitabı okundu.Çocuklarla
hikayede geçen Değnek Adam ile ilgili sohbet edildi.Daha sonra çocuklar kendi Değnek
Adamlarını yapmak için okul bahçesine çıkıp bahçedeki kuru dalları topladılar.Sınıfa
döndüklerinde topladıkları kuru dallar ve masalarına konulan diğer malzemelerle kendi
Değnek Adamlarını yaptılar.Değnek Adamlarını  kukla olarak kullanıp konuşturdular ve
kendi hikayelerini anlattılar. 
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ETKİNLİK ADI:Küçük Parmaklarımla Annemin Kalbine Dokunuyorum
ETKİNLİĞİN MATERYALLERİ:Geri dönüşüm Vernel kutuları, sprey boya, parmak boya,
fırça, oynar göz, toprak,menekşe fidesi.
UYGULAYAN ÖĞRETMEN:Songül YILDIZ(Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni)
Çemişgezek Anaokulu 5 yaş sınıfı öğrencileri ile çocukların bilimsel
düşünmelerine,yaparak yaşayarak öğrenmelerine,gözlem ve yeteneklerinin
geliştirilmesine katkı sağlaması hedefiyle bir geri dönüşüm etkinliği hazırladık.Çocuklar
tarafından bakımı üstlenilip yetiştirilen çiçekler, anneler gününde annelere hediye
edilecektir.Mart ayından başlayarak Mayıs ayına kadar fen ve doğa etkinlikleri
kapsamında çocukların aktif katılımlarıyla menekşe çiçeğini tanıtıp köklendireceğimiz
saksılarda çiçeğimizi toprakla buluşturduk. Çiçeklerinin bakımını üstlenen çocuklar
gözlem yaparak çiçeklerinin yaprak grafiklerini oluşturdular.Sevgi ve sabır ile büyümesini
bekleyerek annelerimizle buluşturacağız.
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ETKİNLİK ADI: Yanardağ Deneyi 
ETKİNLİĞİN MATERYALLERİ: Oyun hamuru kutusu, kutuyu kaplamak için kum,
karbonat, sirke, kırmızı gıda boyası.
UYGULAYAN ÖĞRETMEN: Sevda ARDIÇ (Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni)

İlimiz projelerinden olan Ziller Bilim Şenliği İçin Çalıyor etkinlikleri kapsamında yanardağ
deneyi hazırladık. Deneye başlamadan önce, yanardağlar hakkında sohbet edilip
çocukların ilgisi yanardağlara çekilmiştir. Hatta eski çağlara kadar gidilip dinozorlara
kadar ulaşılmıştır. Önceden hazırlanan yanardağ maketi çocuklara gösterilerek yanardağ
deneyinin yapılışına geçilmiştir. Oyun hamuru kutusunun içine önce gıda boyası çocuklar
tarafından dökülmüştür. Daha sonra başka bir çocuk içerisine karbonat dökmüştür ve en
son olarak da yanardağımızın içine sirke dökülmeye başladığında yanardağımızın
patlayışı merakla ve keyifle izlenmiştir.
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GÜZEL ORMAN
Ormanlar olmasaydı,
Hayvanlar yaşamazdı.
Temiz tutalım ormanları,
Yeşertelim her yanı.

Bir sürü hayvanın,
Yuvasıdır ormanlar.
Yaşamalı canlılar,
Hep bizimle kalmalılar.
                     Hel�n ÇELİK           

TATLI HAYVANLAR
Bir ağaca kuş konar,
Ardından çoğalır kuşlar.
Kuşlar öttükçe ,
Neşelenir ağaçlar.

Arılar bal yapar,
Tavşanlar tarlalarda zıplar,
Kelebekler kanat çırpar,
İnsanlar mutluluktan coşar.
                                   Eylül ÇAKICI

SİZDEN
GELENLER
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HAYVANLARIN ÖNEMİ
Arılar olmazsa bal olmaz,
Arılar olmazsa çiçek olmaz,
Arılar olmazsa insan olmaz,
Arılar olmazsa yaşam olmaz.

Hayvanları sevelim,
Onları övelim.
Hepsi çok değerli,
Bizim yaşamımızın direği.

             Asya DEMİR

Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu Öğrenci
Etkinlikleri

ORMAN SEVGİSİ
Ormanlar olmasa,
Çiçekler açmasa,
Hayvanlar koşmasa,
Yalnız kalır Dünya.

Kelebekler uçuşmalı,
Hayvanlar koşmalı,
Kuşlar ötmeli,
Bu güzel ormanda.
               Muharrem Poyraz AYDEMİR

HAYVANLAR
Köpekler, kediler
Evimizin neşesi.
Bahçede coşarak,
Neşelendirirler bizleri.

Dünyamızın neşesi,
Bahçemizin cıvıltısı
Ormanların güzelliği,
Bu güzel hayvanlar.
                  Asm�n ULAĞ

AĞAÇ OLSAM
İnsan değil de,
Ağaç olsam.
Dallarımı uzatsam,
Hep iyilik sunsam.

Yapraklarım, çiçeklerim
Koparılmasa benden,
Her mevsim gönlümce,
Yaşasam kardeşlerimle.
                    Rüzgar Al� DEMİR

İLKBAHAR
Soğuk bitti kar gitti.
Gelen yeşil bahar
Kuru rüzgarlar gitti.
Gelen yeşil ilkbahar
Gül olup açılan
Mis kokular saçılan
Şen duygular saçılan
Gelen yeşil ilkbahar.
                Doruk ATAŞ
                         



                                                           BENİM HİKAYEM
Ben  Çemişgezek Yemişdere köyünde doğdum. Köyümüz hayvancılığa elverişli olmadığı
için başka köye taşınmak zorunda kaldık. Babam hayvancılıkla uğraşırdı. Sürekli babam
bizi yaylalara götürürdü. Yaylada çadırda kalırdık. Babam ablamı nineme bırakırdı. Onu
çok özlerdim. Biz yazın yaylaya gidiyoruz. Çok koyunumuz var. Kışında köyümüze
dönüyoruz. Her gün köyden servisle okuluma gidiyorum. Yeni okulumda çok mutluyum.
Bu salgın bir an önce bitmesini istiyorum. Çünkü okula gidemediğim günlerde
öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Uzaktan derslerimi dinliyorum ama sınıfımı
çok özlemiştim. İyi ki okullar açıldı. Umarım bir daha okullar kapanmaz salgın biter, bütün
çocuklar bir daha okullarından ayrı kalmazlar.
                                                                                                                                                                      

Den�z GÜNDOĞDU 

YAYLADA BİR GÜN
Yaylada gün çok erken başlardı.Annem ve diğer büyükler  gün doğmadan kalkarlardı.Ben
ve ablam saat 7 de kalkardık.Yaylalar çok güzel .Genelde Haziran ve mayıs ayı 
 soğuktur.Yaylada akşam ve öğle saatlerinde koyunları sağardık. Sağdığımız sütü annem
kaynatır peynir yapardı. Babam tekrardan koyunları otlatmaya götürürdü. Yaylada  çok
arkadaşlarım vardı. Günün belli saatlerinde kitap okurdum. Arkadaşlarımla taşlardan
küçük kuleler ve evler yapardık.Yaylaları çok seviyorum.çünkü köyde yapmadığımız bir
çok şeyi yaylada arkadaşlarımızla özgürce yapabiliyoruz.arkadaşlarımın isimleri  Devran,
iklim, ırmak,Göknur,Göksu, Ali haydar, Mahir.Biz yaylada çadırda kalıyoruz.Yaylada
çadırda uyumayı çok seviyorum.Koyunları ve köpeğimi çok seviyorum.Bence tüm
çocuklar bizim yaşadığımız yaylaları görmeli.
                                                                                                                                

                                                                                                              Den�z GÜNDOĞDU

ŞİRİNLERİN ZAMANI
   Bir varmış bir yokmuş, şirinler keşfe çıkmışlar. Keşfe çıktıkları anda önlerine bir cadı
çıkmış. Cadı şirine zahirli bir elma vermiş. Şirin yediği gibi zehirlenmiş. Şirin hemen su
içmiş kurtulmuş. Şirinde cadıya zehirli elma vermiş. Ama cadı zehirlenmiş ve ölmüş.
Şirinde sonraki hayatını güzel geçirmiş. 

                                                                                                                    Der�n Su ÇİMEN   
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HAYVANLARI SEVİYORUM
Hayvanları çok seviyorum.
Hepsi yavrusunu korur,
Çalışır durmadan.
Konuşamazlar ama hepsi.
Onlar hayvan hareketlerle ,
Anlatırlar duygulanırını.

Sanmayın konuşamıyorlar diye,
Duyguları yok.
Hepsinin de yeri farklı.
Yuvalarını yıkan,
İnsanlar var.
Buna dur diyelim.
Hayvanları, 
Koruyalım, sevelim, yardım edelim.
Hayvanları sevmekten,
Asla vazgeçmeyelim.

 Roj�n NAKIŞ

OKULUM
Sabah erkenden uyanır,
Okuluma giderim.
Orada okuma yazma öğrenirim.
Okul benim evim,
Ben okulumu çok severim.
Okulda arkadaşımla oynarım,
İyi vakit geçiririm.
Her gün okula gitmek isterim.
Her sabah sınıfa girdiğimde,
Öğretmenime günaydın derim.
 

 Buse KORKMAZ 
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BAHARI ÖZLEDİM
Yeşeren ağaçları,
Renk renk çiçekleri özledim.
Akan dereleri ve coşkun ırmakları,
Tüm güzelliği ile baharı özledim.

Uçan kuşları ve kelebekleri,
Kanatlanıp uçasım gelir.
Baharın gelişini görünce,
Baharın kokusunu özledim.

 Umut Arda ÇATAKÇİN

Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu Öğrenci
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KÜÇÜK ÇOCUK
Oynarsın sokaklarda,
Sesin şifa dostlara.
Bilmezsin toprağı, çiçekleri
Arkadaşlarım çağırınca gidersin yanına.

Kimse bilmez sessizliği,
Kalbindeki tek sevgiyi,
Arkadaşların sever seni.
Bilmezsin sevgiyi.

 Ece DEMİR

HAYVAN SEVGİSİ
Hayvanları  koruyalım,
Hayvanlara zarar vermeyelim.

Onlar bizim dostumuz,
Hep birlikte onları sevelim.

Onları koruyalım,
Zarar verenleri uyaralım.

Hayvan sevgisini onlara anlatalım,
Dünya hayvanları sevince daha güzel.

                                     Pel�n GÜLER  

ANNEMİ SEVİYORUM
Anne seni seviyorum çünkü,
Sensiz olamam, sen olmadan ben olamam.
Seni her şeyden çok seviyorum.
Artık günümüz çok güzel,
Ben güzelsem sende güzelsin.
Seni seviyorum artık kalbimdesin.
Sen korkma bende korkmayayım.
Anne seni seviyorum.

                                    Zel�ha DUMAN
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KÜÇÜK KELEBEK
Uç uç kelebek,
Uç sen özgürce küçük kelebek.
Kanatların uçsun rüzgârda .
Çiçeklere konarsın küçük kelebek.

Küçük kelebek, küçük kelebek.
Nasıl uçuyor bir bakın.
Uç uç küçük kelebek,
Nasıl uçuyor bir bakın.

Onun güzel  kanatlarına bakın,
Maviş maviş kanatları var, aynı gökyüzü gibi.
Adını maviş kanatlı koydum.
Benim canım kelebeğim.

 Hav�n Su KARATAŞ

SİZDEN
GELENLER
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ÇEVRE HAFTASI
Çevreni hep temiz tut,
Bataklıkları kurut.
Sakın yere çöp atma,
Yakışmaz uygarlığa.

Çevre sağlığı demek,
İnsan sağlığı demek.
Elbette sağlıklı olur,
Buna gösteren emek .

Çöpleri atıkları,
Yalnız çöpe atmalı.
Yurttaşlık bilinci ile,
Çevreyi parlatmalı.

Çevre sağlığı demek,
İnsan sağlığı demek.
Sağlıklı olursan,
Güvenlide olursun.

 H�lal BAYKARA 

BENİM ANNEM
Tatlı dilli güler yüzlü,
Sevgisiyle kucaklayan.
Merhamet ile beni saran,
İşte o benim annem.

Mutlu olduğumda gülen
Üzüldüğümde ağlayan,
Sevincimde sıcaklığını hissettiğim,
İşte o benim annem.

Her çocuk sevmeli,
Her gün mutlu etmeli,
Sarıp sarmalamalı her gün,
Benim annem gibi anneleri.

 Mel�sa UĞUR
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