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

Her Şeyin Başı Sağlık

Sosyal

MESAFE

MASKE

TEMİZLİK
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Mehmet Al� ÖZKAN
Tuncel� Val�s�

     Değerli Kırk Merdiven Okurları,
     Her renkten , her dinden insanı kucaklayan; sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün
sembolü olan Hz. Mevlana’nın bu ay 747. vuslat yıl dönümü olması sebebiyle,
yüreklerimize birlik ve sevgi tohumlarını ekerek ‘’Ne olursan ol yine gel.’’ sözüyle
insanlığa seslenen Hz. Mevlana’nın ışığıyla sizleri selamlıyorum.  İnsanlığa ahlak, din,
ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin
insan düşüncesine verdiği en büyük mesaj ; aşk, sevgi ve birliktir. Bizler Hz. Mevlana’nın
yoluna gönül koyarak aslında kemale, bilgeliğe, sevgiye, insanlığa, hoşgörü ve yüksek
ahlaka talip olmaktayız. 

  Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu süreçte biliyoruz ki virüs genç, yaşlı
ayırmıyor. En küçük bir dikkatsizlikte bile bulaşabiliyor. Hepimiz sorumluluğumuzun
bilincinde olarak tedbir ve kısıtlamalara tam olarak uyalım, sağlığımızı ve sosyal
hayatımızı koruyalım.  COVID-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın temaslı oldukları
sayı fazla olmakta ve bu temaslıların çoğu da pozitife dönmektedir. Kimin hasta olduğunu
bilmediğimiz bu süreçte çevremizdeki herkese karşı sosyal mesafe ve maske kurallarını
dikkatle uygulamamız gerekmektedir. Buna evlerimizin içi de dahildir. Unutmayalım ki
koronavirüsü ancak tedbirlerle yeneceğiz!

  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 öğrencilerimizin yüz
yüze eğitim ortamlarında buluşabilmeleri için lütfen Maske-Mesafe-Hijyen kurallarını ihmal
etmeyelim.

   Eğitimin uzaktan gerçekleştirildiği COVID-19 salgın sürecinde 8. sayısı yayımlanan Kırk
Merdiven dergimizin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, çalışmalarında
başarılar diliyorum.
   İlimiz gelenek ve inancında, yoksul olan aileler ve çocukları mutlu etmek; dayanışma,
paylaşım ve eski yılı uğurlayıp yeni yıla sağlıklı, bereketli güzel bir başlangıç yapmak
amacıyla Aralık ayının üçüncü haftasından itibaren kutlanmaya başlanan ‘’Gağan
Kutlaması’’ vesilesiyle  de başta Tunceli olmak üzere ülkemizin bütün eğitim ailesine ve
vatandaşlarımıza sağlıklı ve bereketli yeni bir yıl diliyorum.

   Saygı ve sevgilerimle…
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    Merhaba başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, eski günlere, neler olacağını bilmesek
de geleceğe, tarihe, zamanın akışını aydınlatmaya çalışan güzel yüzlü çocuklara, yollara-
yolculuklara, bilgiye, öğrenmeye hazır meraklı gözlere, üşürken ısınmalara, sevgililere,
düşleyebildiğimiz her güzelliğe, her şeyden sıcak annelere- babalara ve tadını bütün
bunlardan alan şarkılara, merhaba… Merhaba hayvanları incitmeyenlere, farklılıkları
zenginlik görenlere, ağacı, çiçeği, börtü böceği koruyanlara. Merhaba toprağı kazıp
işleyenlere, merhaba güne emeğini katıp güneşi selamlayanlara… 
   
  

   

  Dünya genelinde yaşanan küresel salgının gölgesinde yürüttüğümüz eğitim sürecinde
birbirimize söyleyeceğimiz çok fazla şey biriktiğini biliyorum. Bir insanın maddi
gereksinimler dışında sevgiye, ilgiye, psikolojik desteğe veya güzel bir anı yaşamaya
ihtiyacı olduğu gibi, bunları paylaşmaya da ihtiyacı vardır. Paylaştığınızda hem kendinizi
mutlu eder hem de başka insanları mutlu edersiniz. Hepimiz bir dalın farklı çiçekleri
gibiyiz, benzer duygularla yaşıyoruz. Birbirimize çok benziyoruz aslında. Bazen bir
şarkıda, bazen yağmur sonrası o güzel toprak kokusunda, bazen ağlarken, bazen
gülerken bazen de düş kurarken… Herkesin paylaşabileceği, fazla olan, ruhundan artan
bir şeyleri vardır. Bu kimi zaman eşyanız, kimi zaman ilginiz- sevginiz, kimi zaman da
ürettikleriniz olabilir. Paylaştığınızda başkalarının hayatlarına dokunurken kendi
hayatınıza da anlam kattığınızı göreceksiniz. Kırk Merdiven, bizim hepimizin yaşam
basamaklarımız olsun. Bir kitapla, o an hissettiklerimizle, bir şiirle, bir resimle bazen de bir
oyunla çıkalım istedik bu basamaklardan. Aklınızdan gönlünüzden geçenleri buradan
paylaşalım istedik. Şimdi sıra sizde. Düşünün, düşleyin, yazın, çizin, üretin ve bizlerle
paylaşın. Yazdıklarınızla aydınlatıp farklılıklarınızla renklere boyayacağınız, adını
çoğunluğun isteği üzerine Tunceli’nin eşsiz doğasından alarak koyduğumuz Kırk
Merdiven isimli dergimizin 8. sayısı tüm eğitim ailemize, milletimize ve ülkemize hayırlı
uğurlu olsun. Birlikte yürüyeceğimiz daha güzel, sağlıklı, umut dolu nice yollarımız var. 

   

    
    Saygı ve sevgilerimle... 

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

  Eğitim; insanın kendini tanıma yolculuğudur. Üzerinde titizlikle durulması, her şeyden
fazla sahiplenilmesi gereken, kararlılık isteyen ve süreklilik taşıyan, yaşam boyu devam
eden çok yönlü bir süreçtir. Bu nedenle eğitimin bir parçası olarak değerlendirdiğimiz
sanatsal ve sportif faaliyetleri de çok fazla önemsemekteyiz.

   İlimiz inanç ve geleneğine göre Aralık ayının üçüncü haftası itibariyle idrak ettiğimiz
Khal Gağan kutlamaları vesilesiyle de ilimize, ülkemize ve tüm eğitim ailemize;  sağlıklı,
başarılı ve bereketli yeni bir yıl temenni ediyorum.



Yürekten bir merhaba. 
Zamanın akış süreci içinde bir gün öncesi eski ve
bir gün sonrası yeni yıl diyeceğimiz ayın içindeyiz.

Zaman aynı şekilde aksa da güzel ve sağlıklı
günlere olan özlemimizle, yaşama anlam ve değer
kazandırabilecek etkinlikler sanırız bu dönemde en

çok ihtiyaç duyduklarımızın başında geliyor. Bu
duygular içinde dergimizin Aralık sayısının içeriğini

yine sizlerden gelen yazılarla ve resimlerle
oluşturduk.   

Herkese keyifli okumalar.
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Kanımız b�r hayatı kurtarab�l�r.
Fark yaratın.



Milli Eğitim Bakanlığımız ile Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim
Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü"
kapsamında pandemi döneminde temizlik ve mesafe kuralları başta olmak üzere, gerekli
tüm şartları yerine getiren okullara "Okulum Temiz Belgesi" verilmektedir.
Sürece hassasiyetle yaklaşan her kademedeki tüm resmi okul/kurum müdürlükleri bu
belgeyi almak için gerekli çalışmaları yürütmüşlerdir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) bünyesinde
hizmet veren 16 tetkikçi de süreç içerisinde gerekli rehberlik ve denetim çalışmalarını
yapmışlar ve tüm okullarımızın belgelendirilme sürecini tamamlamışlardır.

15 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen törenle, İl Milli Eğitim Müdürümüz Gürsel
EKMEKCİ tarafından 'Okulum Temiz Belgesi'ni almaya hak kazanan tüm okul ve
kurumların belgeleri okul ve kurumları temsilen İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize verilmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürümüz Gürsel EKMEKCİ,  bu süreçte gerekli kuralları yerine getirerek
‘Okulum Temiz  Belgesi’ almaya hak kazanan tüm okul ve kurumlarımızı tebrik ettiğini
ifade ederek temizlik konusunun okullarımızda her zaman en öncelikli mesele olması
gerektiğini belirtmiştir.
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BİZDEN
HABERLER

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN YÜZDE YÜZ HİJYEN

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI 95 OKUL VE KURUMUN “OKULUM
TEMİZ BELGELENDİRME SÜRECİ” TAMAMLANMIŞ OLUP

YÜZDE YÜZ BAŞARI SAĞLANMIŞTIR.
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BİZDEN
HABERLER

Belgelerin Verilmesi Töreninden 
ve 

Okullarımızdan Görüntüler 
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BİZDEN
HABERLER

EBA DESTEK NOKTAMIZ

Eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde
bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya
erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan EBA Destek
Noktalarımızdan biri de Tunceli Kocatepe Köy Muhtarı Sayın Baki
Fırat’ın girişimleriyle oluşturuldu.

     Kocatepe; Tunceli ilinin Pülümür ilçesine 30 km. uzaklıkta, 1,650 m. yüksekliğe sahip,
40 haneli bir köyümüzdür. Bu köyde 12 tane öğrencimiz ikamet etmektedir. Evlerinde
bilgisayar ve internet bağlantısı olmayan bu 12 öğrencimiz, uzaktan eğitim sürecinde
zorluk yaşamaktayken köy muhtarımız Baki Fırat, eskiden sağlık ocağı olarak kullanılan
boş bir binayı kendi girişimleri ve Pülümür Kaymakamlığı desteğiyle EBA Destek
Merkezi’ne dönüştürdü.
  Köyde ikamet eden 5. sınıf öğrencilerimizden sevgili Haydar’a EBA Destek
Merkezimizden Sosyal Bilgiler dersine bağlandığı sırada eşlik ettik. Gözlerinde geleceği
ve aydınlığı gördüğümüz bu güzel çocuklarımızın eğitimlerine katkı sunmak adına
gösterdiği örnek davranışla başta köy muhtarımız olmak üzere, bu merkezin köyümüze
kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. 



9

BİZDEN
HABERLER

EBA DESTEK NOKTAMIZ



sıçrayışlarla yoluna devam etmekte ve aşılması zor bir dağ gibi karşımıza çıkmaktadır.
Teknoloji bağımlılığı en bulaşıcı hastalıklardan, hatta Covit-19’dan daha çabuk ve hızlı bir
biçimde çocuklar arasında yaygınlaşmaktadır. Herkesin bildiği gibi teknoloji yararlı
amaçlar için kullanıldığında faydalı, aşırı ve yanlış kullanıldığında ise zararlıdır.
Çocuklarda teknoloji bağımlılığının erken yaşlarda önüne geçebilmenin ilk adımı ailelerin
dikkati sayesinde olabilmektedir. Ancak bu yeterli değildir. Ne yazık ki ailelerin dahi
birçoğunun teknoloji bağımlısı olduğu günümüzde çözümün tek başına aileler ile
olabileceğini düşünmek yanlış olacaktır. Bu bağımlılığa, alışkanlığa, zararlara, önlem
alınmazsa toplum olarak gelecekte ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz
olacaktır. Bu durumda sosyalleşemeyen, kendini ifade edemeyen ve toplumdan
soyutlayan yeni bir nesil ile karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca obezite, depresyon, dikkat
eksikliği, duruş bozukluğu vb. gibi birçok olumsuz durum ortaya çıkabilmektedir. Bu
nedenle eğer çocuklara cep telefonu verilmesi gerekiyorsa bunun mutlaka belirli süreyle
sınırlanması gerekir. Bu sürenin 15 dakikadan fazla olmaması çocukların sağlıklı gelişimi
için önemlidir. Ailelerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirmeleri, birlikte oyunlar
oynamaları da çocukların telefon ve tablet kullanımını azaltmalarını sağlayacaktır.
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REHBERLİK PANDEMİDE TELEFON ve TABLET KULLANIMI

Pandemi süreci ile birlikte insanlar evlerine kapanmış, çocuklar evde
kalmaya başlamıştır. Özellikle çocukların okullarına gidememesi,
eğitime online olarak bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden
devam etmesi bu alışkanlıkları daha da artırmıştır. 

Çocuklar, Covid-19 salgınından korunmaya çalışılırken daha farklı ve tehlikeli bir ortama
sürüklenmiş ve sürüklenmeye devam etmektedir. Toplumda ve özellikle çocuklarda
teknoloji bağımlılığındaki artış endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Aslında her bireyin, her
ailenin farkında olduğu fakat gerçek bir çözüm bulamadığı bu sorun bir salgın gibi
toplumda yayılmaya devam etmektedir. Özellikle çocuklardaki teknoloji bağımlılığı büyük 

*Burmageçit köyü ilkokulu öğrencileri



Hayatımızda olağandışı olaylar olması ve insanların bu duruma olağandışı tepkiler
vermesi belli bir dereceye kadar normal algılanabilir. Ancak çocukların psikolojik
sağlıklarının korunmasının hem kendileri hem de aileleri için son derece önemli olduğu
açıktır. Bunu sağlamak için, mümkün olduğu kadar belirsizliği azaltmak ve yeterlilik
algısını arttırmak gerekir. Çocuklar bir durumu kendileri anlamlandıramazlar ise
yetişkinlerin tepkilerini örnek alırlar. Bu nedenle anne ve babalar kendi tepkilerine dikkat
etmelidirler. Anne ve babanın aşırı kaygılı olması, salgın ile ilgili alınacak önlemleri
abartılı bir şekilde uygulamaya çalışması çocukların da kaygılanmalarına neden olur. Bu
durumda çocuklar kendilerini güvende hissedemezler. Bu nedenle anne ve babalar
çocuğun gelişimine uygun olmayan gereksiz haber ve bilgilere maruz kalmalarına engel
olmalıdır. Bunun yanında hiçbir şey olmamış gibi davranmakta doğru değildir. 3-5 yaş
aralığında çocuklar haberlerden etkilenebilir ve bu durum endişelerini farkında olmadan
tetikleyebilir. Bu nedenle ‘’Coronavirüs bize nasıl zarar verebilir?’’,’’ Hangi yollarla ve nasıl
bulaşır?’’, ‘’Nasıl tedbir alınabilir?’’ gibi çocukların merak ettikleri ve kaygılanmalarına
neden olan sorular çocukların gelişim seviyelerine uygun olarak cevaplandırılmaya
çalışılmalıdır. Onlara güvende hissettirmek, duygularını açmasına izin vermek önemlidir.
Bunu yaparken onların göz seviyesine inmek, sakin ve yumuşak bir ses tonuyla
anlayabileceği cümleler kurmak, her zaman onlarla ilgileneceğinizi ve ilgilenmeye devam
edeceğinizi ifade etmek, günlük rutinlerine uymak ve zarar görme endişesini yansıtacağı
oyunlara alan açıp onların kontrol ettiği oyunları oynamak etkili olacaktır. Çocuklara
gerekli önlemler alındığında güvende olacakları ve bu durumu kontrol edebilecekleri
anlatılmalıdır. Soru sormalarına izin verilmeli, geçiştirilmeden cevaplandırılmaya
çalışılmadır. Neden okula gitmiyorlar, neden dışarı çıkamıyorlar bütün bunlar anlatılmalı
ve bu durumlar karşısında neler hissettikleri anlaşılmaya çalışılmalıdır. Eğer korku ve
kaygı yaşıyorlar ise bu duyguları üzerine konuşulmalı ve asla üzeri örtülmemelidir. Resim
çizilerek ya da kukla ve oyuncaklar kullanmak çocukların virüsü nasıl algıladıklarını
anlamaya yardımcı olacaktır. İçerikleri çocuklar için uygun olan video ve görseller de
faydalı olacaktır. Ancak bu konu hakkında konuşmak istemedikleri ya da hazır
hissetmedikleri sürece konuşmaya zorlamamalı, gereksiz kaygılanmalarına sebebiyet
verilmemelidir.

COVİD-19 ve ÇOCUKLAR

  Sadece ülkemizde değil tüm dünyada etkili olan Coronavirüs (Covid-
19) salgınının insanlar üzerinde birçok etkisi ortaya çıkmıştır. Aileler
ve bireyler yaşam rutinlerini değiştirmek durumunda kalmış, çocuklar
evden eğitim almaya başlamışlardır.  Sosyal mesafenin korunması
için, çocuklar arkadaşları ve akrabaları ile görüşmemeye
başlamışlardır. Salgının hızla yayılması ve sağlığımız üzerine
olumsuz etkiler bırakması insanları kaygı ve paniğe sürüklemiştir. 
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REHBERLİK

Reyhan KORUNUR
Zübeyde Hanım Anaokulu

Rehberl�k Öğretmen�



Kültür Bakanlığımıza bağlı müzemizin Müdürü Arkeolog Deniz ÖNCEL, müzenin
oluşturulmasında ve bölge inanç ve değerlerinin korunmasında baştan sona çok emek
sarf etmiştir. Özellikle modern müzeciliğin gereklerinden olan atölye eğitimlerinin
hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Öncel,  çocuk ve gençlere müzede; müzik, sanat,
heykel, arkeoloji, el sanatları kurslarının verileceğini müjdeliyor.
Müzede İlk Çağ, Orta Çağ, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait eserler, günlük yaşamda
kullanılan aletler, kap kacak, takı, tarım araçları, sikkeler sergilendiği gibi o dönemin
yaşam şeklini anlatan görsel alanlar, video gösterimleri, ses efekt ve yöre müzikleri de
ziyaretçilere sunuluyor. Sivas’tan Varto’ya kadar olan diyagonalı ifade eden, Dersim
Bölgesi’nin sosyal kültürel inanç sistemini anlatan çok sayıda video gösterimleri de
müzede mevcut.
Küçük kentimizin zengin geçmişini, sergilenen her dönem eserinde hissetmiş olmak bu
ziyarette beni mutlu etti. Öğretmenlerimizin öğrencileriyle birlikte bu müzeyi gezdikleri,
atölyelerde yöre müziklerini seslendirdikleri, bahçesinde bir arkeoloji kazısı eğitimi
aldıkları anları hayal ederek geziyi sonlandırdım.
Bu müzenin kentimizin sosyal kültürel dokusunun bir katmanı olacağı kesin. Restorasyon
çalışmaları tamamlanan müzenin açılışı gerçekleşti ve siz ziyaretçilerini bekliyor.
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ŞEHİR MÜZESİ
KÜÇÜK ŞEHRİMİN BÜYÜK TARİHİ

Tunceli’ nin İlk Şehir Müzesi
Tunceli’de yaşayıp da Seyit Rıza Meydanı’ndan geçmeyen ve orada çay
içmeyen yoktur. Tam da bu meydanın karşısında yıllarca boş, atıl,
hizmet için bekleyen bir bina vardı. Şimdi bu bina küçük kentimizin
büyük tarihinin geleneklerinin, inançlarının şahitliğini yapan eserlerle
halka hizmet vermeye başladı.

H�lal YORGANCI 
Coğrafya Öğretmen�
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ŞEHİR MÜZESİ
Şehir Müzesi'nden Görüntüler



TÜRKÜ 
HİKAYELERİ
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Her türkü bir romandır aslında…Türküler bize bizi anlatır. Anlatılmak
istenen çok fazla duygu barındırır içinde. Kimisi hüzünlendirir, kimisi
sevindirir, kimisi özlem verir, kimisi hasret giderir, bazen diyar diyar 

SARI GELİN TÜRKÜSÜ

gezdirir bazen de sevdiğini alıp sana getirir. Bu türkülerimizden biri var ki hüznüyle bizi alır
götürür ve hikayesiyle de büyüler.

Eski çağlardan beri Çoruh Irmağı boyunda yaşayan, Hristiyan Kıpçak Beyi’nin kızıdır ve
saçları sapsarıdır. Zaten türkü adını da bu güzel saçlardan alır. Erzurumlu bir delikanlı,
sarışın Kıpçak Beyi’nin kızına aşık olur ve bu iki genç arasında büyük bir aşk başlar. Bu
aşk Erzurum yöresinde yaşanmaktadır. Sarışın Kıpçak kızına aşık olan delikanlının ailesi,
kız ile evlenmesine karşı çıkar. Delikanlı ise kıza deli gibi aşık olduğu için, aşkını şiirle
mırıldanarak söyler. Kız bey kızıdır. Delikanlının ailesi gibi bey de kızını delikanlıya
vermez. Delikanlı sarışın güzel kızı kaçırmaya karar verir ve bir gece nihayetinde kaçırır. 
Kıpçak Beyi’nin adamları aldıkları talimatla iki kaçak aşığın peşine düşerler ve uzun bir
takipten sonra onları bir mağarada bulurlar, oracıkta delikanlıyı vururlar. Delikanlı düştüğü
yerde gözlerindeki yaşla son kez sevdiği kıza yüzündeki tebessümle aşk dolu bakar ve
son nefesini verir.
Bizler delikanlının kendi kendine mırıldanarak sevdiği kız için dile getirdiği o güzel şiirini
aynı duyguyla okumaya gayret ediyoruz. Delikanlı diyor ki;

‘’Erzurum çarşı pazar
Leylim amman, leylim amman sarı gelin
İçinde bir kız gezer
Ah nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman, sarı gelin aman, sona yarim
İçinde bir kız gezer
Ah nenen ölsün sarı gelin amman
Sarı gelin amman, sarı gelin amman, sona yarim

Elinde kağıt kalem leylim aman, leylim aman sarı gelin
Dertlere melhem yazar
Ah nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman, sarı gelin aman, sona yarim
Dertlere melhem yazar

Ah nenen ölsün sarı gelin amman
Sarı gelin amman, sarı gelin amman, sona yarim

Erzurumda bir kuş var leylim aman, leylim aman, sarı gelin
Kanadında gümüş var
Ah nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman, sarı gelin aman, sona yarim
Kanadında gümüş var
Ah nenen ölsün sarı gelin amman…’’

Fulda ÖZDEMİR ADIBELLİ
Hürriyet Ortaokulu-Müzik Öğretmeni



  Yazar tüm kitap boyunca Jane’in fikirleriyle ve davranışlarıyla kendi görüşlerini adeta
kurgusallaştırıyor. Özellikle Jane’in sürekli dile getirdiği özgür bir insanım beni kafese
atamazsınız sözüyle, kadının yeri , konumuyla ilgili düşünceleri ve bazı hemcinslerinin
sığlığını yansıtmasıyla sonraki yazarlara ilham olan günümüze kadar gelen zincire büyük
ölçüde katkıda bulunmuş bir yazar Charlotte Bronte.
 Roman  Jane’in çocukluğundan genç bir kadın olmasına kadar ki dönemi kapsıyor.
Çocukluğunda uğradığı haksızlıklar, yengesinin erkek kuzenini gözeterek yaptığı ayrım
ilerleyen zamanlarda adeta demir gibi diyebileceğimiz bir karakteri oluşturuyor. Kitap için
basit bir aşk romanı diyemeyiz kitap ilk başlarda da belirttiğim gibi yazarın kadının
konumu hakkındaki görüşlerini dile getirmiş.
   Okuduğum bir incelemede karakterlerden biri olan Bertha Mason’un bir simge olduğu
ve yazarın iletmek istediği asıl mesajı bu karakterle verdiği;  Bertha’nın da Jane’in eve
hapsedilen ikizi olduğu yazıyordu. Bertha Mason Edward Rochester’in ilk karısıdır.
Zamanla tuhaf davranışları ortaya çıkmış ve delirmiştir. Edward Rochester de onun
bakımını sağlayacak bir yardımcı tutarak çatı katına hapsetmiştir. Bertha yardımcıyı
atlattığı zamanlarda evdekilere zarar vermeye çalışır. Özellikle bir bölümde Bay
Rochester’i yakmaya çalışır.
  Kendisi de karakteri gibi özgür ruhlu olan Bronte kadının eve hapsedilmemesi
gerektiğini, kadının dış dünyaya ait olduğunu eve hapsedilen; kendi benliğini kaybeden
bir kadının zamanla delireceğini Bertha ile simgeleştirmiş. Bunları kitabı bitirdikten sonra
okuduğum için Bertha karakterinin önemini fark edememiştim.
  Günümüzde bile hala kadının yeri ve konumu sorgulanırken. Kıyafeti, davranışı,
görevleri kimseyi ilgilendirmediği halde herkesin dilindeyken.  Charlotte Bronte gibi
yazarlarımız çağlarının çok ilerisindeki romanlarıyla önümüzü aydınlatmaya çalışmış.
Samimi dili ve özgün fikirleriyle seveceğinizi düşünüyorum.

BİR YAZAR
BİR KİTAP

DEMİR LEYDİ JANE EYRE
              Bir karakter düşünün ne çok güzel ne çok çirkin; ne çok iyi ne
çok kötü… Kendi doğrularıyla yaşayan Jane Eyre. Charlotte Bronte’nin
en ünlü romanı olan Jane Eyre’den bahsediyorum. 653 sayfa olmasına
rağmen dilinin akıcılığıyla kolaylıkla okunabiliyor.
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Seda MUTLU ŞİMŞEK
Atatürk Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�

Türk D�l� ve Edeb�yatı Öğretmen�



BİR YAZAR
BİR KİTAP
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SON İMPARATORLUK OSMANLI
İLBER ORTAYLI

 Osmanlı tarihi, Timaş yayınları, Aralık 2019, İstanbul. 26. Baskı ,205 sayfa

“Son imparatorluk Osmanlı, Osmanlı ekseninde yaptığım bir takım
konuşmalarımın kitap haline getirilme projesinin ikinci cildidir” diye 

başlıyor tarihi sevdiren adam İlber Ortaylı. Kitap ön yargı ile başladığım ama soluksuz
okuduğum bir içeriğe sahip. Osmanlı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar, önyargılar ve beylik
lafların ötesinde kendi tecrübesi ve ispatlarıyla ortaya koyduğu bir “cahillik savar” adeta.

  Tarih tanımını yaptığı  bölümde tarihçi olmanın ne kadar ciddi bir iş olduğunu anlatıyor.
Onu bir edebiyatçıdan ayıran özelliğinin olaylara bakış açısı olduğunu onu “topladığı
verileri yazan”olarak tanımlıyor. Bununla birlikte tarihçiyi milli tarih bilincinden uzak
düşünmemek gerektiğini aksinin “saf dillik “olduğunu, Milli tarih bilincinin de
abartılmaması gerektiğini çarpıcı İsrail örneği ile açıklıyor. Tarihte olup bitenler ne çok
yerilmeli -dönemin şartları göz önünde bulundurularak değerlendirmeli- ne de abartılı
övgüler yapılarak putlaştırılmalı diyor. Tarihin genel olarak çok fazla sevilmediğini,
sevilmesini sağlayacak unsurun edebiyat olduğunu belirten hoca “sanatçı tarihi gerçeğe
uydurmaz” lafının gerçek olduğunu ama sanatçının tarih bilmemesinin de önemli bir
mesele olduğunu belirtiyor.  Türk sanatının bu konuda yetersizliğini vurguluyor.
  Tarih bilinci bir milletin sahip olması gereken en önemli değerlerden biridir. Bu bilinci
körü körüne duyduklarını savunarak değil okuyarak öğrenerek sağlayabiliriz. Fatih sultan
Mehmet gibi bir şahsiyeti herkes sevmek zorunda değildir diyor. Onunla ilgili olumsuz
yorum yaparken bile kullandıkları kaynakların tamamen mesnetsiz ikinci el kaynaklara
dayandığı ve eğitim almadan sadece karalamak üzerine kurdukları bir anlayışın hakim
olduğunu söylüyor. Yaşadığı coğrafyada bulunduğu millet dahilinde geçmişini reddeden
insanlara atıfta bulunarak, “Tarih bir çim sahası değil ki istediğiniz yerlerini kesip alıp
istemediğinizi silip atasınız ”diyor. Bölüm sonunda hocanın vurgusu ilginçtir. “ Türk kimliği,
şuuru, tarih kitabı okuyarak, tarihi piyes seyrederek, şiirle, müzikle oluşmuş bir şey
değildir. Doğrudan doğruya kan ateş kavga ile yani hayatın kendisi içinde oluşmuştur. Bu
nedenle Türk kimliğine sahip olan adam xenophobia sahibi yani yabancı düşmanı
olmuştur. Zaman içinde mütalaa ve eğitimle bu tutum törpülenir;ama hiçbir ülkede ve
toplumda olmadığı söylenemez.”
 Son imparatorluk Osmanlı bölümünde gerçek imparatorluk nasıl olur sorunsalı üzerine
kuruludur. Burada hoca Roma ve Rum isminden tutun da yer  isimlerinin değiştirilmesinin
dayandığı temeller  dahil pek çok mesele üzerinde durur. Aynı zamanda toplumsal
örgütlenme yapısına da yer verilmiştir. 
  Fatih Sultan Mehmet’ in dönemi için çok farklı bir padişah olduğu gerek saray kuralları
gerek sade ama kaliteli giyim kuşamı ile çağdaşı pek çok hükümdardan ayrıldığı anlatılır.
Fatih, devlet adamlığı ,kişilere  ve kurumlara yaklaşımı, mesafesi ile çok farklıdır. Protokol
teşkil ederek özellikle kafes usulü sayesinde devlet yönetimine tamamen farklı bir hava
katmıştır.



BİR YAZAR
BİR KİTAP
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      Lale devri ve haremi anlattığı bölümlerde renkli bir dünyanın kapılarını
aralıyor bizlere. Lale devri lale soğanı üretimi ile her yerin renklendiği Nedim
gibi bir sanatçı ile taçlanmış renkli bir yüzyıl. Bu dönem matbaa ve çeşitli
yeniliklerin de dahil olduğunu görüyoruz. 

Hareminde  sanılanların aksine bir zevk, eğlence mekanı  olmadığını; buranın aslında ‘ev’
olduğu vurgusu yapılıyor pek çok noktada. 
Öteki terimini Anglosakson çevrenin son icadı olarak tanımlıyor hoca. Bu terimin insanları
yabancılaştıran dışlayan batı toplumlarının bir icadı olduğunu özellikle Venedik’te ortaya
çıkmış olan ghetto kavramı ile açıklanmaya çalışmış. Ama şunu dikkat çekici bir tespit
olarak söylemem gerek tüm topluluklar kendi gibi olmayan diğer unsuru öteki kabul
etmiştir. Yüzyıllar boyu bir arada yaşamış olan Diyarbakır ve Mardin coğrafyasındaki farklı
milletler bir arada ama ayrı kalmaya özen göstermiş, hatta yerleşim yerlerinde bile bu
tercihi devam ettirmiştir. İnsanların kendi gibi insanlarla bir arada yaşaması anlaşılabilir
bir şeydir. Bu nedenle Osmanlı coğrafyası için yakıştırılmaya çalışılan öteki kavramı biraz
havada  kalmıştır. Osmanlı tebaası için öteki tanımı millet için dil için yapılamaz. Yani
öteki dil değil dindir. ( Bunu söylerken aynı dine mensup farklı mezheplerin de kendi
içinde öteki seçtiğini de ayıca söylemek lazım) Osmanlı toplumu için geniş bir din
yelpazesinden bahsetmek mümkündür. Müslüman milleti kabul ettiğimiz Türk, Bulgar,
Boşnak, Arnavut, Kürt, Çerkez bu unsurun aynı ögesi sayılmış ve millet bazında aynı
coğrafi sınırlar içinde Türk kabul edilmiştir. 
“Ahi, Arapçası itibariyle ihvan, kardeşim demektir ve bunun günümüz toplumundaki
mesleki örgütlerle yakından uzaktan bir alakası yoktur. Hocaya göre günümüz
toplumunda ortaya çıkmış olan bu meslek örgütlenmeleri bu anlamda gayet yetersiz ve
alakasız sayılabilir. Zira bu örgütlenmede meslek sahibinin durumu, işini iyi yapıp
yapmadığının, belli bir kalitede üretip üretmediğinin bir önemi yoktur. Eski ahi kültüründe
ahiler hem toplumsal idarede bölgede oldukça etkili olmuş hem de gelişen toplumsal
yapıya destek vermiştir. 
  Bir başka bölümde eski İstanbul sokaklarını ve mezarlıklarını gezdik ve bunların nasıl
biçimlendiğini öğendik. Eskiden mahalle oluşturulurken sınıfsal farklılıklardan ziyade
(zengin –fakir)milletin aynı inançtan yada milletten olması daha önemli kabul edilirmiş.
Yani Balat ve Fener örneğin gayrimüslim tebaanın yoğunlukla yaşadığı yerler iken, Fatih
ve Zeyrek çoğunlukla Müslüman tebaaya aittir. Burada en zengin ile en fakir bir arada
bulunur ve birbiri üzerinde sorumlulukları bulunurdu. Birbirini yakından tanıyan
insanlardan oluşan bir mahallede oturabilmek için birinin kefilliğine ihtiyaç duyulurdu. Aynı
millete mensup olan topluluklar için birbirini kalkındırma önemli bir mesele olduğundan
yardımlaşma esas kabul edilirdi. Mahallelerin olmazsa olamaz unsurları kabul edilen
cami, ortak karar alınan kahvehaneler ve diğer tüm ihtiyaçlarının karşılandığı kurumlar
mahalleleri ayakta tutan yapılar olarak kabul edilir. 



BİR YAZAR
BİR KİTAP
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Mezarlıklar meselesi ise dikkate değer bir başka mesele. Zira mezarlıklar için de milli şuur
lazım diyor hoca. Mezarlıklarda hem birer sanat eserini hem de tarihi bir belgeyi görürüz.
Mezarlıklar ölen kişinin sosyal statüsünden tutun da aile bağlarına, soy ağacına kadar
pek çok konuda bizlere yardımcı oluyor. Burada da hoca İsrail kıyaslamasına giderek
onların milli şuurunun bizden çok daha fazla olduğunu, bizde yapılan bu mezarlık
hırsızlıklarının orda kolay kolay cesaret edilemeyecek bir şey olduğunu söylüyor. 
  Sonuç olarak “Osmanlı devleti tarihin gerçek anlamdaki son üniversal, yani cihanşümul
imparatorluğudur” lafını hakkıyla savunan bu kitap İlber Ortaylı’nın tarih sevdiren kıymetli
bilgileriyle daha gerçek bir hal alıyor. Aslında  okurken bazı anlar “Bunları Biliyor
Muydunuz?” kitabı okuyor hissine kapıldım. Ama keyifle sonuna kadar geldiğimi
belirtmem gerek.

Sev�lay YAVUZER
Atatürk Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses�

Türk D�l� ve Edeb�yatı Öğretmen�



FİLM 
ANALİZİ

Manisa’nın Akhisar ilçesinde geçen hikayede karamsar bir rüzgar hakim olsa da dialog ve
kurguda yer yer yakalanan mizah ve fantezi, bir şekilde filimde gülmek, üzülmek ve her
sahnesinde şaşırmak için tetikte olmamızı sağlıyor. Siyah beyaz bir film, teknolojinin
nimetlerinden ziyadesiyle faydalanan Onur Ünlü, görüntü kalitesi içinde haliyle senaryoyu
eritmiştir. Filmde eleştirilebilir tek nokta Defne’nin kolları kesildikten sonra yerde yatarken
kollarının montunun altında hissediliyor olmasından mütevellit Türk sinemasında bazı
özel efektlerde yetersizliğidir. Film vizyonda gösterime girmeyip, AVM sinemalarının
devasalığıyla dalga geçercesine, küçük tiyatro salonunda izleyicisiyle buluşmuştur. 
  Ali Atay, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Ercan Kasel ve Damla
Sönmez’in rol aldığı film, üstün yeteneklere sahip insanların yaşadığı bir kasabada
geçiyor. Sürrealist bir kurgunun içinde buluyorsunuz kendinizi. Devler, uçan insanlar,
zamanı durduranlar, görünmez insanlar, gökten yağan taşlar, ölümsüzler, duvardan
geçenler, gözünden kan gelenler, elini silah gibi kullananlar… Bu özelliklerinden bihaber
insanlar, filimde sıradan bir hayat sürdürürler gibi görünüyor. Bu kasabada kaos, karmaşa
olduğu halde ilginç bir şekilde düzende vardır. 
 Filmin başkarakteri olan Cemal küçük yaşta annesini ve kardeşlerini bir yangında
kaybetmiştir ve hala o travmanın etkisiyle psikolojik problemler yaşayan bir karakterdir.
Cemal günün birinde Yasemin’i görür ve ona aşık olur. Cemal ve Yasemin’in aşkı şu
diyaloğa atıf misalidir: Hani İranlı şair der ya " Aşka uçma kanatların yanar." ve Mevlana
cevaben der ki: "Aşka uçmadıktan sonra kanatlar neye yarar ?". Bu aşkta kanatsız uçulur.
Mizah burada devreye girer, Cemal’in ilaçları.  Shakespeare’in bir şiirinin adını taşıyan
filmde, ay ışığı altında Shakespeare’den dizeler okuyan Cemal, Romeo ve Juliet 
 tragedyasının içinden bir karakterdir sanki. 

  Cemal’in filimde kesitler halinde yer alan monoloğu İngiltere’den Shakespeare’den filmi
bir an kopartarak Anadolu’ya Mevlana’nın “Hiç”lik felsefesine götürür izleyiciyi.
Mevlana’nın hiçlik felsefesi olan  “ Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken, sen hiç
ol... Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı, nasıl ki çömleği ayakta tutan
dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil hiç'lik
bilincidir.” , Cemal’in hiç’lik bilincine şive değişimiyle devinimi şöyledir:“Hiç olmasaydık ya
biz! Noolcaktı o zaman? Sen hiç olmasaydın, bu dünyalara hiiç gelmemiş olsaydın, bütün
bu şeye, bunlar, şunu bunu bilemicedin ya! Noolcaktı o zaman?

SEN AYDINLATIRSIN GECEYİ

“Herkesin bu dünyada bir kez yalan söyleme hakkı var.”
 “Leyla ile Mecnun”  dizisi ve “Güneşin Oğlu”, ”Beş Şehir” filmleriyle
tanıdığımız senarist ve yönetmen Onur Ünlü’ nün “Sen Aydınlatırsın
Geceyi” adlı filmi onun son dönem absürt ve karamizah filmlerine
verilebilecek en güzel örneklerden biridir.
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  Bir zaman sonra mutlulukları kesintiye uğrar ve Cemal, karısını geri kazanmak için ne
gerekiyorsa yapar. Şikeden tutun cinayete, eşini bulmak için illegal yollara başvurur.
Cemal’in dönen objelere kilitlenip kalan bakışları ile devinimin içinde durağanlığı,
durağanlığın içinde devinimi barındırır. Zamanı durdurduğu sahnede her ne kadar
durağanlık varsa da Yasemin gitmek için hareket halindedir. Can alıcı sahne de
buradadır. Zamanı durduran Cemal zamanı geriye alamaz. Olan olmuş ve Yasemin
gitmiştir.

Özgür Boran GÜLTEKİN
Hürr�yet Ortaokulu
Res�m Öğretmen�

FİLM 
ANALİZİ



Bak şimdi güneş doğuyor 
Etlerinden soyunuyor 
Kemikten vücutlar 
Sen ölüler şehrinde 
Arafta kan çanak içinde 
Yeni aşklar pişirirken 
Ben  Tolstoy'un kıskanç karısını 
Puslu sisli ormanda dumana 
Boğuyorum 

Büyük orman yangını her yer şimdi 
Yanıyor tüm sığ düşünceler tüm 
Duygular tüm sancılar tüm yalanlar 

Git öyleyse tünele 
Durma git 
Lavlar umman sansın  seni 
Sen bir derin mavilik ol 
Ben bir garip dehliz 
Sen bir derin uçurum ol
Ben dalgası kopmuş deniz

Ayşe TUĞLUK
Hürr�yet Ortaokulu- Türkçe Öğretmen�

BİR ŞİİR...
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YANGIN



  Mustafa Kemal Atatürk bazı kaynaklara ve ünlü tarihçilerin yazılarına göre 4 Ocak
1881’de Selanik’te doğdu ve bazı Osmanlı kaynaklarında bu bilgi mevcuttur.
Güneş, herkesin bildiği gibi doğum haritasının en önemli parçasıdır. Kimliğimizi ve

hayattaki amacımızı gösterir. Güneş’in Oğlak burcunda olması astrolojide komutan,

yöneten, idare eden, sorumluluk sahibi, yapılandıran, kuran, inşa eden, saygınlık, prestij,

strateji gibi anlamları vardır. 

 Yükselen burcunuz, yaşamdan ne beklediğinizi ve beklentinize ulaşıp ulaşamayacağınızı
da gösterir. Atatürk’ün yükseleni başak burcudur. Başak burcu titizlik, detaycılık, eleştiren
sorgulayan sistemin düzenini oluşturan gibi özelliklere sahiptir.
  Ay, duygularımızı nasıl ifade ettiğimizi gösterir. Atatürk’ün ay gezegeni balık
burcundadır. Balık burcunda fedakârlık, sevgi, tutku, bağlılığı, vatanseverlik, gibi duygular
ön plandadır.
    Merkür, astrolojide iletişim kabiliyetini temsil eder. Atatürk‘ün Merkür gezegeni oğlak
burcu temsil ediyor. Bunun anlamı dış ilişkilerde ve iç ilişkilerde saygı duyulan ve fikirleri
benimsenen ve insanlarla arası iyi olan bir liderdir. Bunun nedeni Merkür ve oğlak
uyumudur.
     Venüs astrolojide neyi sevdiğimizi, nelerden hoşlandığımızı gösterir. Atatürk’ün Venüs
gezegeni Kova burcunu temsil ediyor. Kova çalışkanlık, özgürlük uyumu, barışı temsil
eder. Atatürk; resim, sanat, spor, edebiyat, tarih, müzik dallarına çok ilgiliydi bunun
etmeni Venüs ve Kova uyumudur.
    Mars gezegeni strateji ve savaş kabiliyetini temsil eder. Atatürk’ün mars gezegenini yay
burcu temsil eder. Yay burcu astrolojide öğrenmeye en açık olan burçtur. Atatürk askeri
konularda her zaman başarılı ve akılcı hareket etmesinde Mars gezegeni ve Yay burcu
etmenin ön planda olmasının etkisini görüyoruz.
    Jüpiter gezegeni öğrendiğimiz her bilgiyi paylaşmamızı temsil eder. Atatürk’ün Jüpiter
gezegenini Koç burcu temsil ediyor. Koç öncülüğü simgeler buna örnek olarak Harf
Devrimi, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilmesi,23 Nisan TBMM’nin açılması
gibi yenilikleri gösterilebilir.
    Uranüs gezegeni ise, toplumun ne istediğine bakmadan, özgür ve bağımsız olmak
ister. Atatürk’ün Uranüs gezegenini Akrep burcunu temsil ediyor. Akrep bağlılığı gösterir.
Atatürk eşine çok bağlı olan bir insandı kadınlara değer veren bir liderdi.
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ASTROLOJİ
  Ülkemizin temelini atan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum
haritasını astroloji ve astronomi(uzay) bilimlerinin bize kattığı bilgiler
ışığında evrende bilindik 10 gezegen ve 2 özel açılar ile bir insanın
davranışsal ve düşünce yapısını bu bilimler sayesinde yorumlayabiliriz.

MUSTAFA KEMAL'İN DOĞUM HARİTASI
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   Neptün gezegeni etkilendiği ve en çok o işten keyif aldığı bir özelliğe sahip gezegen.
Neptün Boğa burcunda tutkuyu temsil eder. Atatürk tarihi, edebiyatı, müziği, kitapları
yüzmeyi çok severdi. Bunun en önemli etmeni Neptün Boğa uyumudur.
     Size astroloji ve astronomi(uzay)bilimlerinin teorik bilgiler ışığında bize öncü olmuş bir
insanın doğum haritasını yorumladım.

Aydın BİTER
Atatürk Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� 

12/A

ASTROLOJİ



şekilde yansıtılabilmesini amaçlar. Bunun yapılabilmesi için de önemli olan fotoğraf
makinesinin kalitesi değil, fotoğrafı çeken kişinin bilgi ve yorumudur.

Hobi olarak çekilen fotoğraflarda fotoğrafçılık kurallarına fazla dikkat edilmez. Amaç,
hatırlanmak istenen güzel bir anı saklamak, ilginç bir durumu kayıt altına almaktır. Bir
hobi olarak yapılan eylemden keyif almak ve rahatlamak ilk hedeftir. 

Fotoğrafçılık, kişinin dış dünyada gördüklerini, bu alandaki bilgilerin ve özgün bakış
açısını kullanarak  belirli teknikler yardımıyla görsel materyallere dönüştürmesidir. Aynı
zamanda fotoğraf, kendi içerisinde pek çok farklı türü bulunan bir sanat alanıdır.
Fotoğrafçı kullanması gereken işlevsel uygulamalar nedeniyle bir zanaatkâr olarak kabul
edilebilir. Fotoğraf da estetik değerleri ile bir sanat ürünüdür.

Fotoğrafçılık ile ilgili teknik bir açıklama yapmak gerekirse şöyle söylenebilir: Fotoğraf
makinesi kullanımı ile ışığın makinenin sahip olduğu hassas yüzey üzerinde görüntü
oluşturacak şekilde kontrol edilmesidir. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi, ilk fotoğraftan
dijital çağa kadar fotoğrafın kontrol edilmesi ışığın kontrolü ile mümkün olmaktadır. Çünkü
fotoğraf çekmek aslında makine içerisine düşen ışığın seçilmesidir. Görüntüyü, fotoğrafı
çekilen nesneden yansıyan ve ortamda bulunan ışık ile sensörün buluşması oluşturur.

Bu nedenle ışığınız her daim bol olsun…

FOTOĞRAFÇILIK

Fotoğraf çekmek profesyonel olarak yapılabildiği gibi hobi olarak da
yapılabilen bir eylemdir. Amaç ne olursa olsun doğru fotoğrafı
çekebilmek için bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken belirli kurallar
vardır. Çünkü fotoğrafçılık gelişigüzel bir biçimde her gördüğünü kayıt
altına almak değildir. Bir konunun, bir olayın veya bir anın en etkili

FOTOĞRAF
SANATI

Bülent YAŞAR
MEBBİS İl Koord�natörü
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BİR ŞİİR...
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KORONA BELASI—28/03/2020

Korona belası çökmüş ülkenin başına
Hiç acımıyor yirmi beş yetmiş beş yaşına
Esir almış yurdumu bakmıyor gözyaşına
Bela korona başımızdan gitmez mi dersin.

Ey insan önlem al tedbiri elden bırakma
İhmal etme maskeni tak ağzından çıkarma
Bana bir şey olmaz deyip ortada sırıtma
Kendine bak sonra da ona buna yakarma.

Kalmadı her yerde ormanları talan ettik
Hayvanların yaşam alanlarını dar ettik
Koronayı aldık başımıza bela ettik
Sonunda kendimizi evimize hapsettik.

Görünmüyor ki kim bilir nerelerde gezer
Girdiği her yeri de silindir gibi ezer
Dayanmaz can insanı hayatından eder
Acep bu virüs başımızdan ne zaman tezer.

Girdimi kalbi ciğeri yiyip bitiriyor
Öldürüyor doktoru zengini ayırmıyor
Fakiri sorma öteye dünden gönderiyor
Dikkatli ol bu virüs herkesi öldürüyor.

Öfkeyi bırakıp cümleyle hoş beş edelim
Bu şu demeden düzlüğe beraber gidelim
Tıp bilimini dinleyip akılla yenelim
Sonunda koronaya güle güle diyelim.

Ekelim tarlayı yoksa herkes aç kalacak
Ayırmaz kimseyi hepsini derde salacak
Birliğimiz dirliğimiz yarın yok olacak
Aksi takdirde bu virüs bizde hep kalacak.

Soruyorlar bu korona ne zaman gidecek
Başka çare de yok herkes evine girecek
Sabır et yakında herkesin yüzü gülecek
Yoksa bu korona yaşamdan bizi silecek.

Durmayalım tez elden yaramızı saralım
Gülerek eşe dosta akrabaya koşalım
Çalışalım birliğimize sahip çıkalım
Bu vatan bizim sevgiyi hep hâkim kılalım.

Bilim insanını dinle yarın refah olsun
Bir an evvel bu bela başımızdan def olsun
Yeşertelim sevgiyi gönlümüz neşe dolsun
Sağlıkçılara can BOYRAZ’dan bin selam olsun.

Rıza BOYRAZ
Hürr�yet Ortaokulu Okul Müdürü



Bir elimde kitap bir elimde dürüm
Zil gibi oldu beynim
Koştum trene gidecem Sivas’a şirdan yemeye
Kuş gibi uçtum, klozete kustum
Heyt kumanda seni sevdim
Kolonyayı kafaya diktim
Bozulmasın mı midem 
Kola içem mi annem?
Büyük baba acil gel
İnek doğurmak üzere
Kuzunun sesini duydum
Babam beni çağırdı
Seviyordu bayan çiçekçiyi
Terliği bastım babama 
Orlona sardım sonra 
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DADAİZM
DENEMELERİ

Ek�n Den�z İNANIR
Hürr�yet Ortaokulu

Dadaizm, dil ve estetik kurallarını
tanımayan, 

kelimelerin anlamlarına önem
vermeyen, 

anlatım tarzı olarak olabildiğince
çağrışımlara dayanan 

bir yöntem izleyen edebiyat ve felsefe
akımıdır. 



   Drama, bir sözcüğü, bir kavramı, bir yaşantıyı,  bir olayı beden diliyle, devinimle
anlatmaktır ve çok güzel amaçlarla eğitimde  de  yer edinmiş  etkili bir yöntemdir. Uzaktan
eğitim sürecinde Drama derslerimizde çeşitli çalışmalarla  yaratıcılık, hayal gücü, iletişim ve
özgüven gibi becerileri geliştirmek başta  olmak üzere   pek çok hedefle öğrencilerimizin
eğitim hayatlarına katkı sağlamayı istemekteyiz. Bu istekle gerçekleştirdiğimiz tablo
canlandırma etkinliğimizde öğrencilerimiz yaratıcılıklarını sergilerken  hem eğlendiler  hem
de dünyaca ünlü ressam ve tabloları  tanımış oldular.
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DRAMA

Güneş GÜNEŞ
Hürr�yet Ortaokulu -Türkçe Öğretmen�

Aydoğan AŞKIN-5-A Sıla KOCABEKİR-5-A

Ela Nur ÖZTÜRK-5-Aİlayda TAŞ-5-B

Öykü AKSU-5-B

DRAMA ÇALIŞMALARI
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DRAMA

Ecrin Elif 

DEMİRBİLEK-5-A

Royem DENİZ-5-BDolunay AŞKIN-5-A

Öykü AKSU-5-B

Özgür KAŞAL-5-B
Royem AKTAŞ-5-B

Ecrinsu ÇINAR-5-A

Öykü AKSU-5-B



SPORCULARIMIZ

MUNZUR’UN KARDELENLERİ 

Yaklaşık beş yıllı aşkın Rafting geçmişleri olan kızlarımızın halen devam eden Rafting
Başarıları …
  Başladığımız Rafting yolculuğunda, kızlarımızın başarıları adım adım katlanarak arttı,
son dört yılda katıldığımız bütün Türkiye yarışlarında üst üste birincilikler alarak adeta
başarı destanı yazdılar. Korktuğumuz, karşılaşmaktan çekindiğimiz takımların korkulu
rüyası olduk adeta. Büyük azim ve hırsla çalışan kızlarımızın hayali Dünya şampiyonu
olmak… Çoğunluğun milli sporcudan oluşması ve BESYO’ da okuyor olması bizim için
büyük bir gurur ve avantaj. Kızlarımızın Munzur’un asiliği ve hırsını yarışmalarda
göstermeleri kendi yaşadıkları coğrafyanın özeliğini taşıyor olmalarındandır.
Yarışmalardaki başarıları ve hırsları da bundan olsa gerek …
    Tabii ki küçük kardelenlerimiz de bu zorlu antrenmanlarda pes etmiyor. Ablalarını örnek
alarak hedeflerini büyük tutuyorlar ve onlar da  pes etmeden kürek çekmeye, azgın
dalgalarda soğuk sularda büyük cesaretle antrenmanlarına devam ediyorlar. Tabii ki
koşullarımız her zaman kolay olmuyor. Doğa sporları her zaman zor ve tutkulu olmuştur,
bu zorluklar içinde kenetlenme ve başarma duygusu daha çok gelişiyor ve artık hedefleri
daha çok büyüyor. Şimdi hedef sırası küçük kızlarımıza geldi, kendileri küçük hedefleri ve
hayalleri büyük! Dünya şampiyonluğu …

                                                                              Gülseren Toka 
                                                                            Beden Eğ�t�m� Öğretmen�
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Rafting Takımımızdan Kareler
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SPORCULARIMIZ



2021’DEN BEKLENTİLERİM,

  İçinde bulunduğumuz bu yıl, 2020 yılı tüm felaketlerin bir biri ardına geldiği bir yıl oldu.
Mesela; depremler, yangınlar, hastalıklar… Bunlar yetmezmiş gibi mart ayından itibaren
tüm Dünya salgın hastalıkla mücadele ediyor. Adına COVİD-19 denilen bu kötü virüs
birçok vatandaşlarımızın ölümüne sebep oldu. Hala can alamaya devam eden bu hastalık
umarım yeni yılda son bulur.
 Yeni yıldan beklentilerim, bu hastalığın bitmesi, okulların açılması ve yeniden normal
hayatımıza dönmek. Yeni yılda, herkese eşit davranılmasını, kimsenin küçük
görülmemesini, çocukların ölmediği bir ortam, insanların özgürce birbirine sarılmasını
istiyorum.Çocukların hepsinin eşit şekilde büyütüldüğü, zengin fakir ayrımının olmadığı,
her insanın özgürce yaşadığı bir yıl istiyorum.Doğada bulunan kedi, köpek, kuş… vb.
hiçbir hayvanın işkenceye maruz kalmadığı ve öldürülmediği bir yıl…Son olarak; hiçbir
canlının mutsuz olmadığı bir yıl olsun; birini, insan ya da hayvan fark etmiyor mutsuz
görünce çok etkileniyorum.
 Bu yeni yılın bize mutluluk, sağlık, başarı, huzur  getirmesini ve insan gibi yaşayacağımız
bir yıl diliyorum.
Hepinize mutlu yıllar.
Hoş gel, güzel gel 2021 :) 

ÇOCUK
GÖZÜNDEN
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Y�ğ�t Aras ENGİN
Burmageç�t İlkokulu-3/A



KHAL GAĞAN( GAĞANT BAYRAMI)
KhalGağan; Dersim cografyasında Alevi- Kırmanclar tarafından kutlanan günümüze
kadar gelebilmiş eski bir gelenektir.
KhalGağan; eskinin uğurlanması ve yeni gelen yıla merhaba anlamında kullanıldığı
düşünülmektedir.
KhalGağan; Aralık ayının üçüncü haftasında başlar ve Ocak ayının ilk haftasına
kadar sürebilir.
Salı gününden başlayıp üç günlük oruç tutulur.Üç günlük orucun anlamlarından biri
de kışın çetin geçirilecek olan üç ayın haber verilmesidir. Kadınlar niyaz yaparak
bunu çevresindekilere dağıtıp önlerindeki kışın rahat geçmesini ve sağlık esenlik
getirmesini dilerler. Çocuklar sabah erkenden kalkarlar, en güzel elbiselerini
giyinerek KhalKhek (İhtiyar Adam) eşliğinde hediye toplamaya giderler.Toplu bir
şekilde habersizce her evin kapısına giderek.  Uğranılan evlerde KhalKhek oyunu
oynanır. Oyunun aktörleri yaşlı adam kılığına giren Khal, bayan elbiseleri giydirilmiş
gençlerden biri olan eşi Fadike ve onları korumakla yükümlü yüzünü soba kurumu,
isi ile siyaha boyamış Araptır. Gağanê Sıma Bımbarek Bo? (Gağanınız kutlu olsun)
diye selamlar ve şarkılar eşliğinde KhalKhek oyununu oynarlar ve hediyelerini alırlar.
Hediyeler daha çok evde bulunan kışa hazırlık olarak saklanmış badem çekirdeği,
ceviz, kuru üzüm, kayısı kurusu ve un gibi şeyler olur. Toplanan yiyecekler yemek
yapılır ve hep birlikte yenir. Aynı zamanda bir paylaşım geleneği de olduğu için
ihtiyacı olan ailelere yardım edilir, çocukları sevindirecek hediyeler verilir. Yeni yılın
onlara mutluluk getirmesi dileği sunulur.
Yıllardır bu coğrafyada her aralık ayının üçüncü haftasından başlanarak kutlanan bu
bayram, bölge halkı tarafından her sene heyecanla beklenir.
Alıntı: Metin KAHRAMAN

                                                                         (Düzenlenmiştir.) 
                                                                         Seher ÖZGÜL- Sınıf Öğretmeni
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YÖRESEL 
ADETLER



1. Dört farklı rakamdan oluşan bir sayıyı bulmak için tabloda tahminler yapılmıştır.
Tahminlerin yanındaki her “+” işareti doğru yerde bulunan rakama, her “-” işareti ise
yanlış yerde bulunan rakama karşılık gelmektedir. Bu bilgilere göre kullanılmak istenen 4
basamaklı sayıyı bulunuz.

• 3871 +- 

• 4197 +- 

• 2641 — 

• 9341 +-

2. Boş bırakılan yere hangi şehir gelmelidir.
 
• Tunceli 

• Uşak 

• Şırnak 

• ………

3. Boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir.

 • 2 + 3 = 65 

• 8 + 1 = 98 

• 5 + 5 = 2515 

• 8 + 3 = ……..

4. Hedef tahtasına ok atışları yapılmaktadır. Her alana ait puanlar tahtada gösterilmiştir.
En az sayıda ok atarak 100 puan toplamak için hangi alanlara kaç adet ok atılmalıdır.

33

ZEKA
OYUNLARI 

Akıl Ve Zeka Oyunları

 S�dar TEMEL
Zeka Oyunları Formatörü 

*Cevaplar gelecek sayımızda



SİZDEN
 GELENLER
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Burmageçit Köyü

 İlkokulu Öğrenci Etkinlikleri

Murat Can EDİZ-4-A

Royem Şirin ASAL-4-A

İklim AKDENİZ-4-A

Burmageçit Köyü

 İlkokulu'ndan Görüntüler



SİZDEN
GELENLER
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İklim AKDENİZ-4-A

Burmageçit Köyü İlkokulu Öğrenci Etkinlikleri

İklim EDİZ-3-A

İklim Nehir ULAŞ-4-A Yiğit Aras ENGİN-3-A

İklim Nehir ULAŞ-4-A
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Burmageçit Köyü İlkokulu Öğrenci Etkinlikleri

SİZDEN
GELENLER
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SİZDEN
GELENLER

Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu Öğrenci Etkinlikleri
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SİZDEN
GELENLER

Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu Öğrenci Etkinlikleri
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SİZDEN
GELENLER

Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu Öğrenci Etkinlikleri
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