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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

Değerli Kırk Merdiven Okurları,
Mart ayı itibariyle ülkemizde etkisini gösteren pandemi nedeniyle
Müdürlüğümüz bünyesinde üretilen siperlik, tulum ve maskelerimiz başta
Sosyal Vefa Grupları olmak üzere ihtiyaç duyan birçok kurum ve
vatandaşımıza dağıtılmıştır.
İlimiz Merkez, Hozat, Pertek ve Nazimiye Halk Eğitim Merkezlerimizde
üretilen maskelerimiz pandemi sürecinde ders başı yapan Anaokul ve İlkokul
1. Sınıf öğrencilerimize, Destekleme Yetiştirme Kurslarına katılan 8. Ve 12.
sınıf öğrencilerimize 2’ şer tane olacak şekilde dağıtılmıştır.
Bu süreçte eğitim-öğretimi süren öğrencilerimiz için maske üretimi devam
etmektedir. Tek kullanımlık maskeler dışında yıkanabilir maskeler de
üretilmektedir. Her öğrencimize hem yıkanabilir hem de tek kullanımlık
maskeleri ulaştırmaktayız. Nasıl ki eskiden annelerimiz okula giderken
ceplerimize mendil koyuyorduysa şimdi de anneler yıkanabilir maskeleri gün
sonunda yıkayıp ütüleyip öğrencilerimizin ceplerine koyacak.
Öğrencilerimiz bizler için çok kıymetli. Hiçbir şey onların moral, motivasyon,
ruh ve beden sağlığından önemli değil. Dünyayı saran bu salgın sürecinde
bizler öğrencilerimizin sağlıklı şartlarda eğitimlerini sürdürmeleri için
gerekenden daha fazlasını yapmak adına çalışmaya devam edeceğiz.
Sağlıklı günlerde bütün öğrencilerimizle yüz yüze eğitim ortamlarında
buluşabilmek için lütfen Maske-Mesafe-Hijyen kurallarını ihmal etmeyelim.
Gürsel EKMEKCİ
Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü
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Başlarken...

5.sayımızla karşınızdayız. Pandeminin devam
ettiği bu süreçte okullarımızda eğitim öğretim
faaliyetlerinin başlamasının buruk da olsa
sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bu sayımıza
küçük okuyucularımız için bilmecelerle başladık,
şiir, yazı ve etkinliklerle devam ettik.
Herkese keyifli okumalar...
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BİLMECELER
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BİLMECELER
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ŞİİR TADINDA...

Eylül’dü
Dalından kopan yaprakların
Sararan yanlarına yazdım adını
Sahte bir gülüşten ibarettin oysa.
Ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu.
Eylül’dü.
Di’li geçmiş bir zamandı yaşadığımız
Adımlarımızın kısalığı bundandı
Bundandı gözlerimin durgunluğu.
Sarı sıcak cümlelerde sözün kadar yalan,
Ellerin kadar ıssız,
Sen kadar zamansız molalar veriyordum
Ve çocuksu bir bencillikti hüznümüz.
Eylül’dü.
İzlerini çizdiği zaman ansızın gidişin,
Şimdi yoktu bi anlamı suskunluğun.
Çırılçıplak kalakaldım sessizliğinin orta yerinde.
Sonra sesime yankı vermeyen uçurumlar kıyısında
yürüdüm bir zaman
En çok sesini aradım.
Gözlerinse asılı bıraktığın yerdeydiler hâlâ.
Gözlerini sildi zaman..
Dedim ya… Eylül’dü.
Savruluşu bundandı kimsesizliğimizin.

Cemal SÜREYA
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USTALARDAN...

NEŞET ERTAŞ
Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi.
Neşet Ertaş, Türk halk ozanı ve halk müziği şarkıcısıdır. Abdallık geleneğinin
son büyük temsilcisidir. Yaşar Kemal, Ertaş'ı “Bozkırın Tezenesi” olarak
adlandırmıştır.
5 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını
yitirmiştir.

“Elini kalbine götürdü ve dedi ki;
Burası var ya burası,
taşa toprağa gerek kalmadan
insanın gömüldüğü tek yer.”

Saygı ve minnetle anıyoruz…
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TARİHSEL
BİLGİ

SÜMERLİLERDE YER GÖK KAVRAMI
Kelimeleri yazı ile buluşturan Mezopotamya’ nın zenginlikleri tarımın,
çalışkan- üreten insanların ellerinde bilim ile taçlandığı Antik Çağ’ın göz
kamaştıran Sümer Medeniyeti’ nde; yeryüzü, gökyüzü ve evren Samuel
Noah’ un ‘’Tarih Sümerlilerde Başlar’’ eserinde şu şekilde anlatılıyor:
Yeryüzü yassı bir disk gökyüzü ise kubbe görünümündedir. Bir birini
örten bu iki ögenin ilişkileri kelimelerde yerini bulur.
Sümercede yer ‘’anki’’, gök ise rüzgar (hava ,soluk , ruh) anlamında ‘’
lil’’ olarak ifadesini bulurdu. Genleşme, genişleme anlamları atmosferi
simgelerdi. Kalay gibi metallerden gökyüzünün oluştuğu ve gezegen
yıldızların biraz daha parlak oldukları ifade edilmekteydi.
Günümüzde kalayın, metallerin parlatılmasında kullanıldığı
düşünülürse bilimin Sümerlerde ne kadar ileri noktada olduğu
bizlere ispat edilmektedir.
Hilal YORGANCI
Coğrafya Öğretmeni
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REHBERLİK
BAŞARILI İNSANLAR

Her gün kitap okur.

İltifat eder.

Değişimi kabullenir.

Affetmeyi bilir.

Fikirler üretir.

Sürekli öğrenir.

Başarısızlığının
sorumluluğunu
üstlenir.

Hedefler koyar
ve hayat planları
yapar.

Minnet duygusuna sahiptir.
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BAŞARISIZ İNSANLAR

Her gün TV izler.

Eleştirir.

Değişimden korkar.

Kin tutar.

Her şeyi bildiğini düşünür.

İnsanlar hakkında konuşur.

Başarısızlığı için
başkalarını
suçlar.

Hiç hedef koymaz.

Her şeye hakkı olduğunu
düşünür.

UZAY
GÜNEŞ

Güneş bir yıldızdır. Çok sıcaktır ve bizi sıcak tutar.
DÜNYA
Bu bizim gezegenimiz.
Dünya, üçüncü
gezegendir ve suya
sahip olduğu için
insanlar, bitkiler ve
hayvanlar burada
yaşar.

MERKÜR
Merkür ilk
gezegendir.
Güneşe çok
yakındır ve
üzerinde Ay
gibi kraterleri
vardır.

VENÜS
Venüs ikinci gezegendir. En sıcak
gezegen Venüs'tür ve burada hiçbir
şey yaşayamaz.

JÜPİTER
Jüpiter beşinci
gezegendir. O
en büyük
gezegendir ve
zehirli gazlarla
kaplıdır.

MARS
Mars dördüncü gezegendir.
O'na 'Kızıl Gezegen' de denir.
Mars, güneş sistemindeki en
büyük yanardağa sahiptir.

URANÜS
SATÜRN
Satürn altıncı gezegendir. Yüzeyinde
buz kristallerinin oluşturduğu
halkaları görebilirsiniz. Ayrıca Satürn
çok rüzgarlıdır.
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Uranüs, yedinci gezegendir.
Mavi, yeşil rengi vardır ve kendi
etrafında döner.

GENÇLERİN
KALEMİNDEN

YORULDUK HEPİMİZ
Covıd- 19 gibi hızla yayılan bir virüse kendimizi fazlasıyla kaptırmışken bir
o kadar hızla yayılan ve önüne geçilemez duruma gelen başka şeyleri ciddi
şekilde fark etmiyoruz ya da fark etmek istemiyoruz. Kadına şiddet, hayvana
şiddet!
Kadına şiddet ciddi bir şekilde artmaya başladı. Neredeyse her gün bir
kadının ölüm haberi düşüyor medyaya. Geriye kalan yine gözü yaşlı bir anne
ya da annesinin ardından öylece bakakalan bir çocuk…Daha o kadar
büyümemiş olsak da farkındayız aslında her şeyin.
Bir diğer şiddet de hayvanlara yapılıyor. Hayvanlar bizim gibi konuşma ve
akıl özelliklerine sahip değiller. Hayvanların kötü bir davranışı yoktur.
İnsanlar onlara karışınca hayvanlar da kendilerini korumak için savunmaya
geçiyorlar. Bence bu onların hakkı. Bir insan başka bir insana zulüm edince
adalet devreye giriyor. İnsanlar kendini savunabiliyor. Ama hayvanların böyle
bir şansı yok.
Zor bir dönemden geçiyoruz. Salgın da hayatımızı mahvetti. Okula
gidemiyoruz, dışarı rahatça çıkamıyoruz. Böyle kötü bir salgın hayatımızı
yeterince zorlaştırdı. Bari başka kötü haberlerle daha da kötü duygular
yaşamayalım. Biz çocuklar şiddetten uzak bir dünyada yaşamak istiyoruz.
Biz çocuklar insanı seviyoruz, hayvanı, doğayı, dağı, taşı, suyu seviyoruz.
Hayatı seviyoruz.
Her gün duyduğumuz ya da yaşadığımız kötü şeyler siz büyükleri yordu
biliyorum ama unutmayın ki biz küçükleri daha çok yordu!!!
IŞIL AÇILAN
MUNZUR ORTAOKULU
7/B
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GENÇLERİN
KALEMİNDEN

BİZ BÜYÜYORUZ
Evet, felaketlerle dolu bir yıl daha geçiyor ve ben büyüyorum. Zaman
ilerledikçe ve ben büyüdükçe her gün yeni şeyler öğreniyorum ve hayatı
farklı yönleriyle öğreniyor, yaşananlara anlam vermeye çalışıyorum.
Biliyorum ki daha öğrenecek çok şey var.
Şimdiye kadar çocukluğumun tadını çıkara çıkara yaşadım. Ama bundan
sonrası… Halihazırda küresel bir salgın yaşanıyor ve 6. sınıf serüvenim
maalesef bu salgının gölgesinde başlayacak. Açıkçası bu durum beni
endişelendiriyor. Bu yılın nasıl geçeceğini tahmin edemiyorum. Umarım her
şey güzel olur. Çünkü sınıfımda ders işlemeyi, öğretmenlerimi, arkadaşlarımı,
koridorlarda ve okul bahçesinde koşturmayı hatta ödev yapmayı bile özledim.
Bu kötü günlerin çabucak geçmesini istiyorum. Eminim ki herkes bir an önce
her şeyin normale dönmesini istiyor ama gördüğüm kadarıyla sadece istiyor.
Özellikle büyükler hiç çaba göstermiyor.
Benim de büyüdükçe fark ettiğim bazı durumlar var. Her şeyin ilk göründüğü
gibi olmadığını anladım. Yetişkinlerin her zaman iyi olduğunu ve her zaman
doğru şeyleri yapacaklarını düşünürdüm ama fark ettim ki kötülük ve
umursamazlık birçok yetişkinin kalbine işlemiş. Benim ve tüm çocukların
geleceğini hiç düşünmeden yaşıyorsunuz sizler.
Biz büyüyoruz. Güzel şeyler düşünüyoruz, hayallerimiz var sevgi dolu! O
halde dünya neden bizim rüyalarımızdaki gibi güzelliklerle dolu olmasın.
Benim gibi düşünen çocuklar, yarının yetişkinleri olacak. Öyleyse bu
düşüncelerim de gerçek olacak. Dünyayı iyilik ve doğruluk elbet saracak. Bu
küçük bir kız çocuğunun anlattığı bir masal değil; kötülük dolu bir dünyanın
değişebileceğinin, iyileşebileceğinin şifreleridir. Gelecek, korkma! Biz
geliyoruz…

ZEYNEP YÜCESOY
CUMHURİYET ORTAOKULU
6 /C SINIFI
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GENÇLERİN
KALEMİNDEN

DOĞA VE HAYVANLAR
Önceden uçardı kuşlar,
Öterlerdi akşama kadar.
Şimdi yok kuşlar,
Çünkü nefes alamıyorlar.
Önceden yoktu kirlilik,
Şimdi her yer sis ve duman.
Önceden güzeldi her yer,
Şimdi bulamazsın yeşil bir alan.
Her yer oldu taş yığını,
Bulamazsın bir oyun alanı.
Ey insanoğlu kirletme doğayı,
Rahat bırakın hayvanları.
Deniz YÜKSEL
Cumhuriyet Ortaokulu
7/A
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GENÇLERİN
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VATANPERVER
Savaşıyordu vatan için vatanperverler
Yok oluyordu vatanı için nice yiğitler
Kaç ocak söndü vatan uğruna
Azmimizle başardık onur verici zaferler
İnanmıştık milletçe bu zafere,
Dalgalandı al bayrak yüksek yerlerde.
Kimse indiremez artık şanlı bayrağımı,
Bulur karşısında, yekvücut milletimi.
Vardı artık bir marşımız,
Dünya’ ya karşı dik başımız.
Dalgalan sonsuza dek şanlı bayrağımız,
Biz Türk çocuğuyuz, gurur kaynağımız.
Hey gençler, çocuklar çok çalışın,
Vatanperverlikte yarışın.
Siz de Mehmet gibi savaşıp,
Akif gibi destanlar yazın.
Pelin AYDURAN
Munzur Ortaokulu- 7/B
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GENÇLERİN
KALEMİNDEN
SİHİRLİ AYDINLIĞA DÖNÜŞ
İnsanoğlu çoğu zaman hayaller ve gerçekler arasında bir döngü
içerisindedir. Yaşadıkları bazı olayların gerçek olmasını istemeyip hayal
dünyasının içine atarlar kendilerini. Gerçek dünyadaki acımasız doğrulardan
kurtulup umut dolu düşlere yer verirler. Tıpkı şu an yaşadığımız küresel
salgında yaptığımız gibi. Her şeyin düzeleceğine inanıp hayal kuruyoruz. Bir
gün bu salgın bitecek ve tekrar bir arada olacağız. Hep birlikte hayal
kuracağız ve umutlarımızın peşinden birlikte koşacağız. Aslında bu salgın
çoğu hayal kurmayı sevmeyen kişilere küçük de olsa bir umut verdi. Onlar da
hayal dünyasının sihirli kapısından geçtiler. Ve sanıyorum ki çıkmaya
niyetleri yok. Benim de ara sıra ardında hapsolduğum en güzel kapı… Bu
kapıdan giren biri gerçeklerden az da olsa kaçtığı ve yaşadığı acıları
hafiflettiği için çıkmak istemiyor. Çıktığı an gerçekler bir bir yüzüne
vurduğunda daha güçlü hissediyor. Hayalini gerçekleştirmek için elinden
geleni yapıyor.
Çoğu insan, hayallerinin peşinden koşan insanları küçümsüyor, umutlarını
kırıyor. Çünkü bilmiyorlar ki karanlık bir odanın kapısında küçücük bir umut
ışığı
görseler
peşinden
gideceklerini,
ne
olursa
olsun
onları
vazgeçiremeyeceklerini. Hayallerinin peşinde koşanlar yılmayıp başardığı
zaman, yüzlerindeki alaycı gülümseme yerini kocaman bir utanca bırakıyor.
Bu olay hayal kuranların normal insanlardan 1-0 önde olduğunu gösteriyor.
Unutmayalım ki hayal kurmanın asıl amacı gerçeklerin üstünü kapatmak
değildir. Herkesin karanlık bir dünyası olduğu gibi aydınlık dünyası da vardır.
Hayal kurmanın asıl amacı içindeki aydınlık dünyayı fark edebilmektir. Ama
şunu da unutmayalım eğer insanlar karanlık tarafı az da olsa yaşamazsa,
aydınlığın tadını alamazlar. Bu yüzden çoğu karanlık insan hayallerinde
sandığınızdan daha çok aydınlıktır. Hayal kurmayı ve umut etmeyi asla
bırakmayalım. O sihirli aydınlık tarafımızı fark edelim.
Görkem ÇİÇEK
Cumhuriyet Oratokulu – 7/D
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GENÇLERİN
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PATİ

Nil ve Yusuf koltukta oturuyorlardı. Birbirine okulda
olanları anlatıyorlardı. Nil esmer, uzun boylu ve kısa
saçlıydı. Sekizinci sınıfa gidiyordu ve on üç yaşındaydı.
Yusuf Nil’in kardeşiydi, ondan iki yaş küçüktü altıncı sınıfa
gidiyordu ve Nil gibi esmerdi. Yusuf bugün kursu olmadığı
için eve erken döndüğünü ve bol vakti olduğunu söyledi. Beraber konuşmaya
devam ederlerken anneleri geldi ve onlara bodrumda kedi doğduğunu
söyledi. Müstakil, tek katlı ve bahçeli bir kiralık evde oturuyorlardı ve
bodrumun penceresi tülden olduğu için kediler penceredeki yırtık bölümden
bodruma girebiliyorlardı ve bu özelliği keşfeden bir kedi oradan içeri girmiş
ve yavrulamıştı. Nil ve Yusuf bunu duyduğunda çok sevinmişlerdi. Çünkü
hayvanları çok severlerdi.
Annelerinden kedilerden birini alıp getirmesini istediler ama anneleri
kedilerin annesinden alınmaması gerektiğini ve alırsa annesinin öfkelenip
onlara zarar verebileceğini söyledi. Aradan birkaç hafta geçti, kediler bu kısa
sürede büyümüştü çünkü Nil ve Yusuf’un annesi kedinin yavruladığı haberini
verdiğinde zaten kediler doğalı çok olmuştu. Artık kediler dışarı çıkmaya
başlamışlardı, her uyandıklarında bahçede en az iki kedi vardı. Kalanları
mahallede veya başka bahçelerde dolaşırlardı. Yanlarına yaklaştıklarında
kediler kaçıyorlardı ama pes etmiyorlardı. Yine bir sabah kahvaltıdan sonra
kedileri eğitmeyi denerken okul saati geldi ve okula gitmek için yola çıktılar.
Yolda sohbet ederken Yusuf okulun sınırının biraz dışında yavru bir kedi
gördü son günlerdeki kedi bağımlılığına kendini kaptıran Yusuf kediyi
sevmeye başladı Nil Yusuf’u uyarınca yola çıktılar ve okula gittiler. Okuldan
çıktıklarında okul bahçesinde aynı kediyi gören Yusuf o akıllı kediyi eve
götürmek istedi ama Nil izin vermedi. Eve giderken Yusuf Nil’e çok öfkeliydi
ama Yusuf yaptığının yanlış olduğunu eve varınca anladı ve bu büyük öfke
uzun sürmedi. Yusuf eve vardığında bahçeye çıktı ve annesiyle sohbete
başladı Nil ise eve gitti ve biraz dinlendikten sonra ders çalışmaya başladı.
Yarın tatildi ve tatilin ilk gününü çalışarak geçirdiler ve ödevlerini bitirdiler,
yarın ise tatilin ikinci gününü yani tatilin son gününü ise eğlenerek geçirmeye
karar vermişlerdi, kahvaltıdan sonra bahçeye çıktılar ve yine iki üç kedi
görmüşlerdi. Nil eve gidip peynir, süt ve su getirdi ve bir kedinin yanına
yaklaştı. Kedinin önüne süt ve suyu koydu. Kedi korktu ve biraz uzaklaştı ama
daha sonra tekrar yaklaştı, Nil önüne peyniri koyduğunda yemeye başladı. Nil
hafifçe dokunmayı denedi. Dokunduğunda kedi titredi ama kıpırdamadan
peyniri yemeye devam etti. Nil çok sevindi ve tüm aileye dokunabildiğini
anlatmaya başladı. Bu kadar çok sevinmesinin sebebi ise bodrumda doğan ve
sokak kedilerinin hepsinin çok vahşi ve sevilememesine rağmen bu kediyi
sevebilmesiydi. Bir hafta sonra kediyi okşamaya başladı ve kediye ad
koymaya karar verdi. Yusuf’a sorduğunda Yusuf çok fazla isim önerdi ama Nil
beğenmedi.
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GENÇLERİN
KALEMİNDEN

İnternetten kedi isimleri araştırmaya başladı ama yine
isimlerden
memnun
kalmadı.
Babası
telefonla
konuşuyordu Nil’i dayısıyla konuşması için çağırdı sohbet
ederken Nil kedisini anlattı ve isim sordu, dayısının isteği
üzerine Pati olmasına karar verdi. Pati, Nil ve Yusuf’a
alışmıştı, evden bazen ayrılırdı ama geri gelirdi. Nil ve
Yusuf çağırdığında Pati onların yanına gidiyordu.
Kış olmasına az kalmıştı, dışarısı soğuktu. Bu yüzden ara sıra Pati’yi içeri
alıyorlardı. Anneleri kedileri sevmezdi ve bu kadar çok alışmalarına memnun
kalmamıştı. Bazen anneleri okula Nil ve Yusuf ile beraber giderdi ve yolun
yarısında eve dönerdi. Yine çocuklarının isteği üzerine okula onlarla gideceği
bir gün Yusuf kahvaltıdan sonra Pati ile oynuyordu. Okul saati geldiğinde yola
çıktılar Pati onları biraz takip ettikten sonra oturdu ve her zaman yaptığı gibi
arkalarından bakarak uğurladı geri geleceklerini biliyordu çocuklar gelene
kadar mahalleyi dolaşır bahçeden bahçeye atlardı ama bu sefer öyle olmadı
Nil ve Yusuf’un annesi Pati’yi ensesinden kaldırıp kucağına aldı. Okul yolunda
gördüğü bir çöpün oraya bıraktı. Nil ve Yusuf çok üzüldü Pati’yi
kurtaramazlardı çünkü okula gitmek zorundalardı. Yusuf’un kursu vardı ve
Nil eve yalnız gitti eve vardığında çok şaşırdı çünkü pati onu görür görmez
yanına geldi ama şaşırdığı şey bu değildi, Pati bunu zaten yapardı. Şaşırdığı
şey Pati’nin eve nasıl geldiğiydi. Galiba bahçe bahçe gezerek evin
koordinatlarını öğrenmişti (!) Aslında evin ön bahçesindeyken çocuklar içeri
girdiğinde hemen araka bahçeye koşuyor ve genellikle Nil ve Yusuf’un
annesinin işlerinden dolayı açık olan kapıdan içeri giriyordu. İçeri girdiğinde
tekrar dışarı kovuluyor veya orda Nil ve Yusuf’la oynuyordu. Yusuf en
başından beri Pati’ye kulübe yapmak istiyordu ama çizimleri ailesine
gösterdiğinde bunun yapımının aşırı zor olduğunu söylediler. Karton aldılar
ve basit, tek odalı, bir pencereli (Pencere ışık girmesi için ama Pati oradan
kaçabilir diye içten ve dıştan bantla kapatılmış.) ve açılıp kapanabilen bir
kapısı olan bir karton kulübe yaptılar ama Pati ondan çok korkuyordu çünkü
deneyimlerinden sonra içeri hapsedilebileceğini anladı. Bu yüzden Nil ve
Yusuf kapıyı kapatmamak üzere sözleştiler ve Pati akşam kulübesine girip
uyudu. Bu arada bahçe kedilerle dolmuştu çünkü Pati beslendiği esnada
Pati’nin yemeğini çalma fırsatı doğmuştu ve bu işe alışan şeytan kediler tüm
bahçeyi kaplamıştı. Pati biraz korksa bile bahçeye çıkıp özgürce dolaşıyordu.
Nil ve Yusuf’un annesi de Pati’ye alışmıştı ve artık kedilere karşı büyük bir
nefreti yoktu. Aradan günler geçti ve kış geldi Pati’nin olanaklarını
değerlendiren şeytan kediler ise artık Pati’nin kulübesini işgal etmişti ama
tam işgal sayılmazdı. Pati ile beraber her gece bir kedi daha kalmaya
başlamıştı. Çocuklar kış olduğu için Pati üşümesin diye onu salona alıyorlardı
ama Pati kendini tutsak hissediyordu ve arkasından kapattıkları kapıyı
tırmalamaya başlıyordu.

18

GENÇLERİN
KALEMİNDEN

Çocuklar kapıyı açtığında onlarla biraz oynayıp sonra
kulübesine gidiyordu. Kulübe evin balkonundaydı ve
çocuklar ilk dışarı çıktığında Pati’yi görüyorlardı. Pati
tutsak olmayı sevmiyordu, arkasındaki kapı açıksa eve
girerdi ama kapattıklarında kaçmak isterdi, bunu anlayan
aile ise Pati’yi bir yere kapatmazdı.
Aradan haftalar geçti ve kış tatili geldi çocuklar tatil için ailesiyle beraber
evden gittiğinde Pati korktu ama iki hafta boyunca mahalleyi gezdi dışarı
çıktı ve eve geri geldi Pati asla gelmeyeceklerini düşünüp korktu ama geri
geldiler. Yusuf ve Nil patiyi gördüklerinde çok sevinmişti. Onlar Pati gider
diye Pati’den daha çok korkmuşlardı Artık tatillerde bir yere gitseler bile
Pati’ de Nil ve Yusuf’ da korkmuyordu. Babaları bir gün kocaman bir
kulübeyle eve geldi, kulübe plastik, diğerinin iki katı büyük ve kocaman bir
girişi vardı ama kapısı yoktu. Çocuklar çok sevindi ve bunu nasıl aldığını
sordu ve babaları da arkadaşından aldığını söyledi. Pati bu kulübeyi daha çok
sevdi çünkü kapısı yoktu ve tutsak olamazdı, yani o öyle sanıyordu çünkü
önüne bir yastık koyup kolaylıkla kıstırabilirlerdi ama bunun kötü olduğunu
anlayınca yapmayı bıraktılar.
Şeytan kediler ise Pati’nin yeni ve eski kulübesini tam anlamıyla işgal
etmişlerdi ve çocuklar uyandıklarında Pati kulübenin dışında hatta korkudan
balkonda değil bahçede yattığını gördüler çok üzüldüler. Şeytan kediler ise
mutlu mutlu kulübelerinde yatıyorlardı. Pati artık bu kedilerden gerçekten
korkuyordu. Aradan haftalar geçti ve Pati kedilere alıştı. Yaz tatilinin bir ayını
dışarıda bir iki ayını evde geçirmeye karar veren aile eve döndüğünde Pati
çok sevindi. Beraber bir hafta oyun oynadılar ama ondan sonraki hafta pek
eğlenceli değildi Pati’yi kulübesinden eden şeytan kediler yüzünden Pati’ye
köpek saldırmış ve karnının bir kısmını yaralamıştı. Nil ve Yusuf Pati ile
oynamayı denediklerinde pati kıpırdamadı yarasını görünce çok üzüldüler. İki
gün boyunca Pati’ye karışmadılar ve yemek verdiler ama iyileşmediğini
görünce pes ettiler. Yaz tatili bitene kadar beklediler ama Pati hala bitkindi
gerçekten çok üzgünlerdi. Okula gidip gelirken pati hala onları karşılıyordu
ama çocuklar yine de üzgünlerdi. Pati’yi böyle bırakamazlardı. Bu arada
şeytan kediler hala mutlu mesut işgal ettikleri kulübelerinde yatıyorlardı. Nil
ve Yusuf’ da yatmalıydı, biraz peynir ve süt verip yatağa gittiler. Rüyalarında
Pati’yi gördüler zaten bir yıldır Pati ile yaşıyorlardı ve ara sıra rüyalarına da
giriyordu. Okula gidip geldikten sonra Nil annelerinin odasında kitap
okuyordu yanında ise bir tas süt vardı. Pati içeri Nil ve Yusuf’un annesinin
odasına girdi, Nil kovmaya kıyamadı ama annesinin odası olduğu için kovması
gerekirdi. Nil Pati’ye bakıp “Bana arkadaşlık etmeye mi geldin?” dedi ve
biraz okşayıp kitabına döndü ama Pati oralı olmadı ve sütü hızlıca içip paytak
paytak yürüyerek salona gitti ve koltuğa zıplayıp uzandı. Nil Yusuf’a olanları
anlattığında Yusuf çok güldü ama annesine anlattığında annesi biraz kızdı ve
odasına bir daha almamasını söyledi ama yine de o da güldü. Pati hala
yaralıydı ve gerçekten çok yorgundu.
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Babası bunun üzerine Pati’ yi veterinere gönderdi o kapısı
olan karton kutunun içine hapsederek Pati’yi kulübenin
içine salam atarak koymuş ve kapıyı da kapatmışlardı.
Pati çok korkmuştu ve yolculuk esnasında çok sevdiği bir
yiyecek olan salama dokunmamıştı bile.

Pati’ ye aldıkları kedi mamasını Pati yolculuktan önce bitirmemişti ve açtı.
Veterinerde bir hafta kalacaktı. Acaba veterinerde ne yiyecekti gibi bazı
soruları düşünerek uyudu çocuklar. Okul da, evde, her yerde Pati hakkında
konuşuyorlardı, Yusuf kursta arkadaşlarına Pati’yi anlatıyor, Nil okulda
Pati’den bahsediyordu. Her gördükleri kediyi Pati sanıp seviniyorlar ama sonra
hayal kırıklığına uğruyorlardı. Her an Pati’nin gelmesini bekliyorlardı. Bu
arada Pati’nin gelme süresi uzamış ve bir hafta olmuştu çok özlemişlerdi ama
henüz gelen giden yoktu. Okulda metin yazarken Yusuf metne Pati’yi dahil
ediyor, teneffüslerde Nil ile kantinde Pati hakkında konuşuyorlardı. Artık
Pati’nin gelmesine az kalmıştı son bir hafta kalmıştı. Bu sırada korkak kedi
Gece ile oynamaya çalışıyorlardı ama başarısız oluyorlardı. Gece ise Yusuf’un
oynadığı bir kediydi Gece çok korkaktı Yusuf önüne bir salam koyuyor Gece
koşa koşa gelip yemeye başlıyor daha sonra Yusuf okşar okşamaz kaçıyordu.
Ardından Yusuf tekrar salam veriyor ve okşayınca Gece tekrar kaçıyordu.
Oynamak için ise kendini göstermeden balkondan bir parça ip sarkıtıyor ve
Gece ipi yakalamaya çalışıyordu Gece şirin ve korkaktı ama Pati’nin yerini
tutamazdı. Aradan bir hafta geçti ve sonunda gerçek bir kafeste Pati döndü.
Gerçekten aşırı korkmuştu, minnacık kafeste büzülmüş en arkadan Yusuf ve
Nil’e bakıyordu. Kafesi açtıklarında Pati neye uğradığına şaşırdı, galiba onu
sonsuza dek orada tutacaklarını sanmıştı, etrafa baktı ve yavaşça patisini
dışarı attı. Daha sonra kaçıp gitti. Çok üzüldüler ama Pati onları henüz
satmamıştı bir saat sonra yanlarına geldi. Ona koca bir parça et verdiler ve
içeri aldılar kapıyı arkasından kapattılar ama Pati korkmadı. Yusuf yere yattı
ve olanları düşündü Pati Yusuf’un karnına uzandı ve ona baktı bu gece içerde
yattı. Üç gün boyunca onlarla kaldı, sonra evden gitti. Çocuklar çok üzüldü onu
bir hafta kadar beklediler ama geri dönmedi ve asla dönmeyecekti. Gerçekten
aşırı mutsuzlardı ama o kediye çok yardım etmişlerdi ve iyi bir ders almışlardı
çünkü hayvanları tutsak etmenin kötü olduğunu anlamışlardı. Pati’nin
gitmesinin sebebi ise bir ayını tutsak geçirmesiydi, eskiden her yeri gezerdi
ama sonra bir ay hapsedildi. Kaçmasının küçük bir sebebi ise köpekler ve
işgalci kedilerdi. Bu arada Pati’nin kardeşleri Gece ve Pati’nin ikinci kardeşi
(ona isim vermediler) hiç ayrılmadılar. Ailenin güvenli bodrumunda daha çok
kedi yavruladı ve Pati’den sonra başka bir sürü kediye iyilik yaptılar. Her
zaman özgür olan kediler hayatlarından çok memnundu, Nil ve Yusuf ise Pati
ile ilgili ara sıra sohbet ederlerdi ama başka kedilere de yardım etmeyi ihmal
etmediler. Günlerini hayvanlara iyilik yaparak geçirdiler.
Ali Emre ÇİL
Cumhuriyet Ortaokulu – 7/A
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AYDINLIK BİR TÜRKİYE
Ne insanlar gelip geçti bu dünyadan,
Bir ışık parladı ve yine söndü.
Yine gündüz oldu ve tekrardan gece,
Ama o karanlığı aydınlatan hep biz olacağız.
Marmara’dan Ege’ye, Ege’den Akdeniz’e
İçimizde bir ışık , bir umut var…
O ışıkla, o umutla karanlıkları
Hep biz aydınlatacağız.
Bizler olmasaydık ,
Kim aydınlatacaktı ülkemizi?
Zeynep TÜRKMEN
Munzur Ortaokulu- 7/B
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DÜŞLERİM
Özgürdür düşlerim,
En çok seni özledim.
Gittiğinden beri, hep yolunu gözledim
Sadece susar, şarkılar dinlerim.
Engindir düşlerim,
Ufuktadır düşlerim,
Konuşmam izlerim,
Sırf seni isterim.
Kuş gibidir düşlerim,
Uçar gider, özlerim
Görmez oldu gözlerim,
Senden başka dilberi.

OZAN ARSLAN
MUNZUR ORTAOKULU- 7. SINIF
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BİRKAÇ ÖZLÜ
SÖZ...

AÇIKLAMALARLA VAKTİNİ HARCAMA;İNSANLAR SADECE
DUYMAK İSTEDİKLERİNİ DUYARLAR.
PAULO COELHO
ALLAH'IM BENİ, İLİMLE KONUŞAN, HİKMETLE SUSAN
KULLARINDAN EYLE.
HZ.ÖMER
HERKES NE DİYECEK !HERKESTEN NE GÖRDÜM Kİ? BU HERKES
DEDİKLERİ ŞEY BENİ ÜZMEKTEN, HAYATIMI MANASIZ HALE
SOKMAKTAN BAŞKA NE YAPTI?
SABAHATTİN ALİ
NE GÜZEL BİR DUADIR; İYİ İNSANLARA ÇIKSIN GİTTİĞİN BÜTÜN
YOLLAR.

OLMAZ DEDİĞİN NE VARSA HEPSİ OLUR.
DÜŞMEM DERSİN DÜŞERSİN,
ŞAŞMAM DERSİN ŞAŞARSIN.
ÖLDÜM DER DURUR, YİNE DE YAŞARSIN.
HZ.MEVLANA
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BİR ŞİİR

TEKERLEME:GÜNLER
Pazartesi gördük at
Kapıyı yavaş kapat
Salı getirdik sandık
Boş durmaktan usandık
Çarşamba kum oldu in
Ağaçtan kolay indin
Perşembe eridi kar
Cebinden kalem çıkar
Cuma boyandı masa
Kimse gönül kırmasa
Cumartesi süsle il
Kepçe gelince çekil
Pazar kaybolmuştu zar
Annemse masal yazar
Trene bindik bu sene
Müzelere gitsene
Buralarda olmaz sel
Okudukça sen yüksel
Dışarı çıkmıştın dün
Parkta bisiklet sürdün
Bayse HATİPOĞLU
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ZEKA
OYUNLARI

AKIL OYUNLARI
Apartmanlar zekâ oyunu, bir sudoku oyunu
türevidir. Oyunun orijinal adı Skyscrapers’tir.
Apartmanlar bulmacalarının çözülebilmesi için öncelikle
sudoku kurallarının da bilinmesinde fayda vardır.

Apartmanlar zekâ oyununda tablonun içine yerleştireceğiniz sayılar
apartmanın yüksekliğini, tablonun dışında verilen sayılar ise o yönden
bakıldığında daha yüksek apartmanların arkasında kalmayıp görülebilen
apartman sayısını göstermektedir. Oyunun amacı verilen aralıktaki sayıları
her satırda ve her sütunda birer kez yer alacak şekilde diyagramı doldurmak.
Tabloya sayıları doldururken tablonun dışındaki verilen sayılara dikkat
etmelisiniz.
APARTMANLAR
ÖRNEK ÇÖZÜM

SİDAR TEMEL
AKIL VE ZEKA OYUNLARI
EĞİTMENİ

25

SİZDEN
GELENLER

D yap Ağa İlkokulu 2.Sınıf Öğrenc Etk nl kler

26

Ali Ardıl Özsoy
Pülümür Dede Korkut
İlkokulu 3.sınıf
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D yap Ağa İlkokulu 2.Sınıf Öğrenc Etk nl kler

T.C.
TUNCELİ VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Gelecek sayımızda yepyeni
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