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E-Derginin tüm hakları
Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.
Kurumumuzun yazılı izni olmadan alıntı yapılamaz.

İÇERİK
İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u
Anma Günü Programı

5

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma
Günü Programı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Programı
Bir Saz Bir Nefes Konseri
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Mutlak Kulak
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Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi Resim Sergisi
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Davranışsal Bağımlılık Programı
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İnsan Şiiri
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23 Nisan Şiiri

22

Bir Pazar Günlüğü
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25

Orman Perisi

26-27

Bahar hepimiz için bir umut, bir ışık, göz
kamaştıran renk cümbüşüdür.
Değerli Okurlar;
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...
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.
Dergimizin bu sayısında bizleri yeni bilgi ve maceralara ulaştıran öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür
ediyor sizlere keyifli okumalar diliyorum.
Gürsel Ekmekci
İl Milli Eğitim Müdürü
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12 MART İSTİKLÂL MARŞI'NIN KABULÜ
VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ
PROGRAMI
12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü
ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma
Günü nedeniyle Müdürlüğümüzün
tarafından Tunceli İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünde program
düzenlendi.
Programa Valimiz Sayın Mehmet
Ali Özkan, İl Müdürümüz Sayın
Gürsel Ekmekci, il protokolü, şube
ve okul müdürleri, öğretmen ve
öğrencilerimiz
katıldı.Saygı
duruşu ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başlayan programda
günün anlam ve önemini belirten
konuşma, Hürriyet Ortaokulu
sosyal bilgiler öğretmeni Zilan
Güngörmüş tarafından yapıldı.
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Ardından Diyap Ağa İlkokulu öğrencisi Almira
Güngörmüş tarafından "Vatana Armağan" adlı şiir
okundu. Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencilerinden
Efsanur Katmerkaya ve Havin Tay da ''Çanakkale
Şehitlerine'' adlı şiiri okudular. Tunceli Türk Telekom
Fen Lisesi Müzik Öğretmeni Nihal Can yönetiminde
müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri arasında yapılan
"İstiklal Marşımızı Ezbere 10 Kıta Güzel Okuma
Yarışmasında" birinci seçilen öğrencilerimiz, İstiklal
Marşı'nı okudular. İstiklal Marşı'nın okunmasının
ardından Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan tarafından
"İstiklal Marşımızı Ezbere 10 Kıta Güzel Okuma'' ve
''Milli Mücadele, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy''
konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye
giren öğrencilere ödülleri verildi.
Program, günün anısına toplu fotoğraf çekimin
ardından sona erdi.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE
ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ PROGRAMI

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çelenk Sunma programının ardından,
Müdürlüğümüz tarafından Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde program düzenlendi.
Programa Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan, İl Müdürümüz Sayın Gürsel Ekmekci, il protokolü, şube ve
okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten
konuşma, , 4. Komando Tugay Komutanlığı personeli Topçu Üsteğmen Macit Harmancı tarafından
yapıldı. Ardından Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Görkem Çiçek, "Çanakkale Destanı" adlı şiiri okudu.
''Hasat Zamanı'' adlı kısa film gösteriminin ardından Tunceli Anadolu Lisesi öğrencilerinden Işıl Açılan
tarafından "Bir Yolcuya" adlı şiir okundu. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri "Çanakkale" isimli oratoryoyu
gerçekleştirdi. Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Erhan Ekici yönetiminde müzik dinletisi
gerçekleştirildi.
Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri arasında yapılan "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü"
temalı resim, şiir ve kompozisyon alanlarında dereceye giren öğrencilerimize Valimiz Sayın Mehmet Ali
Özkan tarafından ödülleri verildi.
Program, günün anısına toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.
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23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, ülkemiz genelinde olduğu gibi
ilimizde de coşkuyla kutlandı. Vatandaş ve
çocuklarımızın
yoğun
ilgi
gösterdiği
kutlamalarda,
çocuklarımız
doyasıya
eğlendi.
Kutlama programı İl Milli Eğitim Müdürümüz
Gürsel
Ekmekci'nin
yönetici
ve
öğretmenlerimizin katılımı ile Atatürk
Anıtı'na
çelenk
sunmasıyla
başladı.
Ardından, Atatürk Stadyumunda kutlama
programına
devam
edildi.
Kutlama
programına Valimiz Mehmet Ali Özkan, İl
Müdürümüz Gürsel Ekmekci, ,il protokolü,
öğretmen ve öğrencilerimiz, çok sayıda
vatandaşımız katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'mızın okunmasının ardından İl
Müdürümüz Gürsel Ekmekci tarafından
günün anlam ve önemini belirten konuşma
yapıldı.
İl Müdürümüzün konuşmasının ardından
çocuklarımızın gösterileri başladı. Atatürk
Anaokulu öğrencileri tarafından "Ront
Gösterisi" sunulduktan sonra Vali Mehmet
Ali Türker İlkokulu öğrencisi Ayliz Nesibe
Çağlar tarafından "Bugün 23 Nisan" adlı şiir
okundu.
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Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri tarafından yapılan step gösterisi sonrasında Özel Umudumuz
Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Ali İsmail Katırcı tarafından "İstiklal Marşı" şiiri okundu. Zübeyde Hanım
Anaokulu öğrencileri tarafından Zeybek Gösterisi sunuldu. Şehit Nedip Cengiz Eker Ortaokulu öğrencisi
Arda Yüce tarafından 23 Nisan adlı şiirin okunmasının ardından Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu öğrencileri
tarafından "Hayat Bayram Olsa" isimli müzikli gösteri gerçekleştirildi.
Cumhuriyet
Ortaokulu
öğrencileri
tarafından
Halk
Oyunları gösterisi sunuldu. Son
olarak Yıldız Gençlik Grubu
tarafından "23 Nisan Çocuk
Gösterisi" gerçekleştirildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kapsamında
okullarımızda düzenlenen şiir,
kompozisyon
ve
resim
yarışmalarında dereceye giren
öğrencilerimize Valimiz Mehmet
Ali
Özkan'ın
ödüllerini
vermesinin ardından tören sona
erdi.
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BİR SAZ BİR
NEFES KONSERİ
Jandarma Bando Komutanlığı Orkestrası, Munzur
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik
Bölümü, Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi ve Kamu
Çalışanları Müzik Grubu tarafından "Bir Saz Bir
Nefes" konseri düzenlendi. Tunceli Güzel
Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencilerimizin
klasik müzik eserlerini icra ettikleri parçalar
katılımcılardan büyük beğeni topladı.
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21 MART DOWN
SENDROMU
FARKINDALIK
GÜNÜ

21 Mart Down Sendromu Farkındalık
Günü okullarımızda farklı etkinliklerle
kutlandı.

İlk

olarak

okul

öncesi

dönemden itibaren çocukların birbirlerini
tanıma ve kabul görme süreçlerini
desteklemek amacıyla Latif Büyükdağ
Özel

Eğitim

anaokulu

öğrenci

ve

öğretmenleri Atatürk Anaokulunu ziyaret
ettiler.

İl

Müdürümüz

Ekmekci'nin

de

Gürsel

katıldığı

ziyarette

çocuklarımız bir araya gelerek oyunlar
oynadı, birlikte çeşitli etkinlikler yaptı.
Özel

Eğitim

Uygulama

Okulunda

düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan İl
Müdürümüz

Gürsel

Ekmekci,

down

sendromunun hastalık değil genetik bir
farklılık olduğunu, bir gün değil her gün
down sendromlu bireylerimizin yanında
olmak gerektiğini belirtti.
21 Mart Down Sendromu Farkındalık
Günü

etkinlikleri

Umudumuz

kapsamında

Özel

Rehabilitasyon

Eğitim

Merkezi

yöneticileri

İl

Ekmekci'yi

ziyaret

öğrenci

Müdürümüz
etti.

ve
ve

Gürsel

Ziyaretten

duyduğu memnuniyeti dile getiren İl
Müdürümüz, +1 farkla hayatımıza değer
katan tüm down sendromlu bireylerimizi
bütün farklılıklarımla selamlıyor ve her
birini ışıl ışıl umut saçan gözlerinden
öpüyorum, dedi.

10

DÜNYA SANAT GÜNÜ
Dünya Sanat Günü münasebetiyle Müdürlüğümüz ve Tunceli Müzesi iş birliği ile Tunceli Müzesinde sergi
düzenlendi, müzik dinletisi gerçekleştirildi. Müzik öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi
katılımcılardan büyük ilgi gördü.
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''GENÇ MUHAFIZLAR HAFIZLIK
YARIŞMASI TUNCELİ BÖLGE FİNALİ''
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlimiz ev sahipliğinde ortaokul ve lise öğrencileri arasında ''Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması
Tunceli Bölge Finali'' İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen programla yapıldı.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Tunceli İmam Hatip Ortaokulunun koordinatörlüğünde
yapılan yarışmaya Vali Yardımcımız Uğur Karakaya, Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, İl
Müdürümüz Gürsel Ekmekci, Bakanlık İmam Hatipler Proje Koordinatörü Hüseyin Kazan, İl Müftüsü
Şevket Dilmaç, şube müdürlerimiz, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci yapmış olduğu açılış konuşmasında şunları söyledi: ''Bugün burada
Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Tunceli Bölge Finali münasebetiyle toplandık. Elazığ, Malatya,
Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa illerimizden gelerek bizleri şereflendiren okul
müdürlüklerine, danışman öğretmenlerimize, değerli hafız öğrencilerimize ilimize hoş geldiniz diyor,
siz değerli misafirlerimize katılımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bugün kim dereceye
girerse girsin, kim birinci, ikinci veya üçüncü olursa olsun, öncelikle şunu bilelim ki bu öğrencilerimiz il
genelinde yapılan yarışmaların sonucunda dereceye giren öğrencilerimizdir. Onun için bu
öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizde pek çok yarışmalar yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor.
Bugün burada en hayırlı, en feyizli ve en bereketli bir yarışma için toplanmış bulunuyoruz. Ülkemizin
hafızlarına ahlakıyla, kemaliyle, duruşuyla, tavrıyla, okuyuşuyla, ibadetiyle, ilmiyle, ameliyle örnek
olan hafızlar olabilmelerini Rabbim bu kardeşlerimize nasip eylesin. Şimdiden yarışmaya katılan tüm
hafız öğrencilerimize başarılar diliyorum.''
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Kur'an Tilavetinin ardından Adıyaman, Elazığ,
Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve
Şanlıurfa'dan gelen ortaokul ve lise öğrencilerimiz
Kur'an-ı Kerim okudular.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda ''ortaokul''
düzeyinde,
Kahramanmaraş/ OnikiŞubat Hacı Bayram Veli
İmam Hatip Ortaokulundan Yusuf Eren Gülmez
birinci,
Gaziantep/ Şahinbey Boyacı Mahmut Ziylan İmam
Hatip Ortaokulundan Abdulkadir Gürdal ikinci,
Elazığ/ Merkez Elazığ Anadolu İmam Hatip
Lisesinden Arda Albaşkara üçüncü seçilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda ''lise'' düzeyinde,
Malatya/Yeşilyurt Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hasan Oflaz birinci,
Gaziantep/ Şehitkamil Şahitkamil Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mücahit Bayram Koçyiğit ikinci,
Kilis/ Merkez Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Elhüseyin üçüncü seçilmiştir.
Yarışma sonunda derece alan öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Ayrıca katılan tüm öğrencilere çeşitli
hediyeler ve danışman öğretmenlerine de Katılım Belgeleri takdim edildi.
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TUNCELİ GÜZEL
SANATLAR
LİSESİ MÜZİK
DİNLETİSİ

Müdürlüğümüz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordine
edilen "Müzelerde Eğitim Etkinlikleri" programı kapsamında Tunceli
Müzesinde müzik ve masal dinletisi gerçekleştirildi.
"Müzelerde Eğitim Etkinlikleri" kapsamında Tunceli Güzel Sanatlar
Lisesi tarafından Tunceli Müzesinde müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Müzik ve masal dinletisi etkinliğine İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci,
Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel ve Bilim Sanat Merkezi Müdürü
Koray Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.
Program, Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle
başladı. Dinletide klasik müziğin önemli eserlerinin yanı sıra geleneksel
halk ezgilerine de yer verildi.

14

HARUN ERDANAY'DAN
İLİMİZE ZİYARET
Eski millî basketbolcu ve eski Türkiye
Basketbol Federasyonu Başkanı Harun
Erdanay, ilimize gelerek lise öğrencilerimizle
buluştu. Öğrencilerimiz ile bir araya gelen
Harun Erdenay, onlarla sohbet etti, basketbol
oynadı. Erdenay, ilimizde olmaktan çok mutlu
olduğunu ifade ederek basketbolda başarılı
olmanın püf noktalarını Tunceli Spor
Lisemizin öğrencileri ile paylaştı. Eski millî
basketbolcu Harun Erdenay ile buluşan ve
basketbol oynayan Tunceli Spor Lisemizin
öğrencileri, ünlü basketbolcuya yoğun ilgi
gösterdi.
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MUTLAK
KULAK
HÜSEYİN EGE
Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi
Öğrencimiz 'Mutlak kulak' Hüseyin
Ege Ulusal Basında
Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi
öğrencimiz 'Mutlak kulak' Hüseyin
Ege’nin
müzikteki
yeteneği
Anadolu
Ajansı
tarafından
haberleştirildi. Haberde şunlara
yer verildi:
'Mutlak kulak' Hüseyin Ege adını
dünyaya duyurmak istiyor
Tunceli'de
babasının
çaldığı
enstrümanlara
ilgi
duyarak
müzikle tanışan ve bir süre önce
yapılan testlerde "mutlak kulak"
yeteneğine
sahip
olduğu
belirlenen 15 yaşındaki Hüseyin
Ege Güler, dünyaca ünlü bir
piyanist olmak için çalışıyor.
Tunceli'de yaşayan ve doğadaki
frekansların hangi müzikal sese
ait olduğunu ayırt edebilen
"absolut kulak (mutlak kulak)"
yeteneğine sahip 15 yaşındaki
Hüseyin Ege Güler, usta bir
piyanist olmak için haftada 40
saat eğitim alıyor.
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Tunceli'de yaşayan ve doğadaki frekansların hangi müzikal
sese ait olduğunu ayırt edebilen "absolut kulak (mutlak
kulak)" yeteneğine sahip 15 yaşındaki Hüseyin Ege Güler,
usta bir piyanist olmak için haftada 40 saat eğitim alıyor.
Kısa sürede müzik alanında kendisini geliştiren Güler,
hayallerine kavuşmak için de geçen sene ildeki Güzel
Sanatlar Lisesince düzenlenen özel yetenek sınavına girdi.
Sınavda gösterdiği başarılı performansla okula kayıt yaptıran
Güler, Türk Halk Müziği'nin tarihçesi ve piyano eğitiminin
yanı sıra diğer enstrümanları çalma tekniklerine ilişkin
öğretmenlerinden ders alıyor. Sınavda gösterdiği başarılı
performansla okula kayıt yaptıran Güler, Türk Halk
Müziği'nin tarihçesi ve piyano eğitiminin yanı sıra diğer
enstrümanları çalma tekniklerine ilişkin öğretmenlerinden
ders alıyor.
Haftalık ortalama 40 saat eğitim gören Güler'e, üç hafta önce de öğretmenleri tarafından, doğadaki
frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen "absolut kulak" yeteneğine ilişkin testler
uygulandı. Testlerin sonucunda Güler'in, müzikte, duyduğu sesleri notaya alabilen veya nota olarak
karşılığını duyabilen "mutlak kulak" yeteneğine sahip olduğu belirlendi.
Hüseyin Ege Güler, AA muhabirine, piyano çalmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
Müzikle ailesinin desteği sayesinde tanıştığını belirten Güler, "Apsolut kulak olduğumu bana öğretmenlerim
söyledi. Bunu duyunca da çok şaşırdım ve ilk defa kendimi özel hissettim. Genellikle çok sayıda
enstrümana meraklıyımdır ve bongo, bateri, akustik gitar çalıyorum." dedi.
Güler, ağırlıklı olarak piyano çaldığını dile getirerek, "Benim için vazgeçilmez olan piyanonun çok güzel bir
sesi var. Gelecekte piyanoyu ustaca çalabilen ünlü bir virtüöz olmak istiyorum. Absolut olduğumu ailem,
öğretmenlerimden öğrendi. Annem ve babam buna çok sevindi, gurur duydu ve çok şaşırdı. Bu nadir bir
yetenekmiş." ifadelerini kullandı.
"Çok gururluyum, mutluyum"
Baba Murat Güler ise ailece müzikle uğraştıklarını ve oğlu Hüseyin Ege'nin müzikte çok yetenekli olduğunu
anlattı.
Oğlunun okulda aldığı teknik ve akademik bilgilerle müzik alanında kendini geliştirdiğini ifade eden Güler,
şöyle konuştu:
"Oğlum hangi sesin hangi notaya karşılık geldiğini bilmeye başlayınca absolut kulak olduğu ortaya çıktı.
Hüseyin Ege piyano çaldığında ben de kaval veya bağlamayla kendisine eşlik ediyorum. Çok gururluyum,
mutluyum. Onun daha iyi yerlerde eğitim almasını ve hayatını daha iyi bir şekilde devam ettirmesini isterim.
Biz şu anki şartlarda elimizden geldiği kadar kendisine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz büyük ve
Hüseyin Ege'den çok şey bekliyoruz, umutluyuz."
"Hüseyin Ege, sesin tam frekansını bize gösteriyor"
Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi Müdür Yardımcısı Başar Eker de müzik ve resim dalında yetenekli
öğrencilere okulda eğitim vererek gelişmelerine yardımcı olduklarını söyledi.
Eker, öğrencisi Hüseyin Ege Güler'e absolut testi uyguladıklarını belirterek, "Sonuçta gördük ki Ege absolut
bir öğrenci. Müzik kulağı gerçekten çok iyi. Ses duyduğu zaman herkes o sesi verebilir veya tekrarlayabilir
ama Hüseyin Ege sesin tam frekansını bize gösteriyor. Hüseyin Ege'nin bu yeteneği doğuştan gelen bir
şey, sonradan kazanılan bir şey değil." dedi.
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TUNCELİ GÜZEL
SANATLAR
LİSESİNDEN RESİM
SERGİSİ

Tunceli

Güzel

Sanatlar

Lisesinden

Resim Sergisi
Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi Resim
Bölümü

öğretmen

ve

öğrencileri

tarafından Tunceli Müzesinde resim
sergisi

düzenlendi.

Sergiye

İl

Müdürümüz Gürsel Ekmekci, şube
müdürümüz

Suvar

Kara,

okul

müdürleri, vatandaşlar, öğretmen ve
öğrencilerimiz katıldı.
Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi Resim
Bölümü öğrencilerinin bir buçuk ay
boyunca müzede çalışarak yaptıkları
ve toplam 38 eserden oluşan sergi, İl
Müdürümüz Gürsel Ekmekci tarafından
açıldı. Eskiz, nokta tekniği, grafiti
olarak hazırlanan resim sergisini gezen
İl

Müdürümüz

Resim

Gürsel

öğretmeni

Ekmekci’ye

Özgür

Boran

tarafından eserler hakkında detaylı
bilgi verildi.
Sergideki resim çalışmalarını tek tek inceleyen İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci şunları söyledi:
‘’Öğrencilerimizin sergisini gezmekten çok mutlu oldum. Gerçekten de her biri görsel ve teknik açıdan
birbirinden güzel resimler. Güzel Sanatlar Lisemizin kültür-sanat etkinliklerine verdiği katkıdan dolayı çok
memnunum. Bu okulumuzdaki öğrencilerimiz resim ve müzik gibi dallarda duygularını renklerle, kara
kalemle, notalarla vb çok farklı ve etkileyici bir şekilde ifade ediyorlar. Onların gerçekleri ve hayallerini
ifade etme dili de sanat. Sanatın bizlere kattıkları düşünüldüğünde ilimizde Güzel Sanatlar Lisemizin
olmasının önemini bir kez daha anlıyoruz. Güzel Sanatlar Lisemiz sadece kişisel gelişimimize katkı
sunmakla kalmayıp törenlerimize de ayrı bir güzellik katıyor. Bugün burada resim bölümü öğrencilerimizin
yaptığı birbirinden güzel resimleri gördük. Her biri benim gözümde ressam olan öğrencilerimizi tebrik
ediyorum. Serginin düzenlenmesinde emeği geçen yönetici ve öğretmen arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. İlimizdeki tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de kültürel ve sanatsal faaliyetlere zaman
ayırarak böyle güzel bir sergiyi gezmelerini önemle tavsiye ediyorum.’’
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DAVRANIŞSAL
BAĞIMLILIK GÖRÜNÜRLÜK
GÜNÜ PROGRAMI

Davranışsal Bağımlılık Görünürlük Günü Programı nedeniyle Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz
tarafından yürüyüş ve program düzenlendi. Programa İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci, Gençlik ve Spor İl
Müdürü Abdulselam Er, şube ve okul müdürlerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı.
Her türlü bağımlılıkla mücadelede olduğu gibi davranışsal bağımlılıkla mücadelede de en önemli
unsurun kişinin farkındalığı olduğunu söyleyen İl Müdürümüz Gürsel Ekmekci yapmış olduğu
konuşmada şunları söyledi: Davranışsal Bağımlılık, kumar, internet, video-oyun, alışveriş, yemek gibi
davranışların aşırı yapılmasına bağlı gelişen olumsuz sonuçlara yönelik yapılan tanımdır. Davranışsal
Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği kapsamında Müdürlüğümüz tarafından bazı faaliyetler planlandı ve
koordine edildi. Biz ‘’Yaşam her şeyden değerlidir.’’ diyoruz. Bugün bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.’’
Davranışsal Bağımlılık Görünürlük Günü programı, ‘’Geleceğimiz Temiz Hava, Temiz Su’’ konulu resim
ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.
‘’Geleceğimiz Temiz Hava, Temiz Su’’ konulu resim ve fotoğraf sergisi vatandaşlarımızdan da büyük
ilgi gördü.
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İNSAN

Herkesten kaçar da
Kendinden kaçamaz insan;
Doluya yakalanma misali,
Yağmurdan kaçarken.
Amansız gülümsemeyle,
"Unuttum.!" Der insan;
İçinde kavrulan öfkeyle,
Yüreği yanarken.
Nasıl ayrı kalabilir insan,
Kokusu bu kadar güzelken
topraktan?
Ve nasıl dayanabilir,
Sevdikleri onun içindeyken?
Alperen TOĞAÇ
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MAVİ’DEN
MEKTUP
VAR !
Merhaba,
Ben Mavi, bu mektubu kendimi övmek için değil; beni daha fazla fark etmeniz için yazıyorum.
Soğuk renkler içerisinde yer almama rağmen insan düşüncesinde; güveni, huzuru , özgürlüğü,
sonsuzluğu çağrıştırırım. Hastanedeki bir doktorun giysisinde size güveni telkin ederken,
gökyüzünde özgürlüğü, okyanuslarda ise sonsuzluğu hatırlatırım. “Mavi” gezegeninizdeki uluslar bir
araya gelip Birleşmiş Milletleri kurunca aynı göğü paylaştıklarını belirtmek için bayrağına beni seçtiler.
Bakışlardaki negatif enerjiyi aldığıma inananlar nazar boncuklarında yine beni kullandılar. Teşekkür
ederim.
Mektubumu, beni çok seven yazarlardan Sabahattin Eyüboğlu’nun sözleriyle tamamlamak
istiyorum: “Kırmızının, sarının, yeşilin,morun her birine ayrı bir destan yazılabilir. Bu renkler nice
şair ve ressamlarda insan düşüncesini çosturan anlamlar kazanmış. Kırmızıya öfke, sarıya dert,
yeşile umut koyagelmiş insanoğlu. Her rengin bir başka tadı, yerine göre bir başka derinliği
olabilir. Ama her yaşayanın iliklerine işleyen ölüm karasına, kasvet karasına bire bir gelen renk:
mavidir. Karanlığı asıl yenen mavidir, güneş değil. Güneş çekilip gittikten sonra bile mavi
sabahlara kadar can çekişir karanlıklarda. En güzel gecelerimizin rengi bile mavidir. Evet, laf
bütün bunlar. Bundan sonra

söyleyeceklerim de laf; ama derdimi anlatamazsam bir mavi olsun,

kalsın aklınızda.”
Bir mavi olup kalayım aklınızda.
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23 NİSAN

Hadi gülün çocuklar
Uçurtma uçurun
Koşun coşun
Bugün 23 Nisan.
Ulusal egemenlik çocuk bayramı
Ulu Önder Atamızın armağanı
Şimdi eğlenme zamanı
Bugün 23 Nisan.
Bayraklar elimizde
Büyük coşku içinde
Sevinelim yürekten
Bugün 23 Nisan.
Piya Zerya Yıldız
Mohaç İlkokulu - 2/B
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BİR PAZAR GÜNLÜĞÜ

Nisan ayındayız. Havalar ısınmaya başladı ve Ece’yi Adana’ya yolcu ettikten sonra feribottan
çıkıp yavaş yavaş Singeç Köprüsü'nün dar virajlı yollarına girince, yol çalışmalarının daha bitmediği
ve dikiz aynasında yeni yapılacak köprünün ayakları nispet yaparcasına Singeç'e bakıyor olması
hüzünlendirdi beni. Bu dar virajlı yolda yavaşladığımda, baharın gelişiyle birlikte ben ve Peyman’ı ilk
karşılayan nergiz, menekşe, çiğdem, kantaron, nevroz, civanperçemi, ebegümeci, sinir otu, ısırgan ve
ökse otu gibi bitkiler, üstünü bir yorgan gibi örten kardan sanki onun sularıyla yeşermeyecek gibi
kurtulmaya çalışıyorlar.
Peyman köprüden geçerken suyun gözünü arıyor ve önümüzdeki günlerde kullanılmayacak
olan Singeç’i ,Zeve ‘nin eteğinde uyurken, altından geçen sıcak suyuyla, etrafındaki yaban incir
ağaçlarıyla, bundan sonra doğadaki tüm dostlarına en güzel yemişleri sunarak ev sahipliği yapacak
diye hayal ediyor belki de.
Ayrılmak zor olsa da Singeç Köprüsü'nden Hozat’a ilerlerken Çemişgezek yol ayrımında
Peyman, arabanın camını açarak yağmur ve bitki kokusuyla arabanın içini doldurdu. Yolda Karabakır
,Yenidoğdu ,Altınçevre ve İn köylüleri gelen baharın heyecanıyla ışkın, gulik, guleherç ,guruz , öküz
tırşıği ,kuzu kulağı toplamaya çıkmış ve bir yandan günlük tüketimi bir yandan da kışlık ihtiyaçlarını
ve doğanın vermiş olduğu cömertliği kabul ediyorlardı.Kayışoğlu Yarmasına vardığınızda Heyelan ‘ın
çoşan suyu hoş geldiniz dercesine karşılar sizi. Bu su İn’nin, Ergen’in ve Dere ‘nin de sularını yanına
alarak Singeç Köprüsü'ne varırlar.
Öğleden sonra Hozat yağışlı gibi görünüyor. Eğer yağmur yağmaz ve bende üşenmezsem
birkaç arkadaşla beraber çocukların gözünde en büyük dağ olan Hızan’ın tepesine çıkarız. Yağış
olmayınca yarım saat yürümeyle çıkılarak vardığımız Hızan tepesini ben hep ana tanrıça Kybele gibi
doğurgan ve bereketli görürüm. Tepede biraz dinlendikten sonra uçsuz bucaksız dağlar ve orman alır
sizi sessizliğin boşluğuna bırakır. Pepo-gego, Pepo –gego diye yalvaran bir Pepug kuşunun sesiyle
dikkatiniz dağılmazsa kalırsınız öylece. Etrafıma baktığımda arkadaşlarım çoktan dağılmış yemlik,
çaşır mantarı ve kengerin peşine düşmüşler bile. Bu dağ, doğadaki canlıları ğılos,heliz ,kınkor, kenger
ve geven ile besleyen bir anadır.
Ben de nasibime düşen kantaron çiçeğinden bir demet yaparak Peyman’a götüreceğim.
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Atilla KORKMAZ

NEVRUZ…
BAHAR HOŞ GELDİN!

"Yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi", "doğa
bayramı" olarak kabul gören ve tarihi 18 asırdan
fazla olan Nevruz Bayramı, Orta Asya ve
Mezopotamya’da kutlanmaktadır. Çin kaynaklarında,
milattan önce 3. yüzyılda Hunların bahar aylarında
şenlik düzenlediğinin yer alması dolayısıyla geçmişi
o yıllara kadar dayandırılan Nevruz, Türklerin
Ergenekon'dan çıkış günü olarak da kabul
edilmektedir. 2010 yılında Afganistan, Arnavutluk,
Hindistan, İran, Kazakistan, Türkmenistan ve
Türkiye'nin talebiyle 21 Mart Birleşmiş Milletler
tarafından resmi olarak "Uluslararası Nevruz Günü"
kabul edildi. Uzun bir kış mevsiminden sonra kısalan
gecelerin ilk başlangıç günü olan 21 Mart ekinoksu
ile gece gündüzün eşitlenip 21 Hazirana kadar en
uzun gündüz süresine ulaşılacağı günün ilk günü
olmasından
dolayı
Mezopotamya
ve
doğu
kültürlerinin Nevruzu çeşitli ritüellerle kutlamış ve
kutlamaya devam etmektedir.
Türkler Nevruz’dan şöyle söz eder; Göktürklerin yeniden doğuşunu anlatan Ergenekon Destanı’na göre:
Dik yamaçlı dağlarla çevrili bir vadide 400 yıl kalan Türklerin dağın demir kısmını eriterek kendilerine yol
açtıkları, bu vadiden çıktıkları günün 21 Mart olduğu anlatılmaktadır. Demir dövmek ritüeli de günümüzde
devamlılık oluşturmaktadır. Bu ritüellerin başında ‘’ateşten atlamak’’ gelir. Ateşin kötülükleri yok etmesi
düşüncesi ile üzerinden atlayarak iyiliklere daim olma inancını simgelemektedir. Ayrıca suyun üzerinden de
atlayarak işlerinin su gibi akıp gitmesi inancı yinelenmektedir. Semeni inançları gereği kaplara buğday
taneleri konarak çimlendirilmesi bir çeşit bereket beklentisi veya doğanın uyanışı olarak görülerek İranlılar
Nevruz'u ülkeyi tüm canlıları ölüme mahkûm eden kıştan kurtaran mitolojik Kral Cemşid'e dayandırıyor.
Tarihçiler Cemşid'in Proto-İranlıların avcı-toplayıcı yaşam tarzından yerleşik düzene ve çiftçiliğe geçişi
temsil ediyor olabileceğini düşünüyor. Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz
sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her
yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.
Orta Asya Mezopotamya, Anadolu kültürleri büyük göç ile birlikte insanın ulaştığı her noktaya ulaşmış,
nesilden nesillere de aktarılmıştır. Çeşitli sebeplerden yok olmuş çoğu zamanda değişime uğramıştır. İnsan
gittiği her yere götürdüğü bu değerleri varlığını ifade edebilecek onu o yapan şeyler olduğundan her daim
umutla baharı beklemesi sahip çıkması ondan olsa gerek her ritüel de birliktelik, bereket, paylaşım doğanın
düzenine saygı kavramları ile yol alması insanın doğasının bir parçası olduğunu göstermektedir. İnsan var
olan öz değerinden umut ve inatla vaz geçmezse gelmesi gerektiği gibi gelecek gelir, işte o zaman doğada
bizi olduğumuz yerdeki değerli yerde saklar kollar ve kucaklar.
Güneşinizin bol olduğu, bereketli, sağlıklı günlere, umutla.
Hilal YORGANCI
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ÇOCUKCA BİR ŞİİR
Yılan Dağında Bir elim
Bir elim Kaf Dağında
Ve tek gözlü devin tek gözüyle bakmak yetmedi bana.
İlk sevgilim pamuk prenses!
Ve cadının zehriydi elmadan korkumun ilk sebebi
-Kırmızı elmadan…
Yine aynı ormanda küçük bir kızın
Kırmızı başlığıyla başladım kırmızı düşler kurmaya
-Yeterdi bize…
Şimdi bahsettiğim o ormanın içinde
Çocukluğumun düşlerini topluyorum bir bir geçmişin ellerinden
O gün orada sıkışıp kalan çocuk düşlerimi
Sıkışıp kalan dört duvar arasında.
(Hem de ne düşlerdi bunlar; hangi birinin elinden tutayım bilmem ki.)
Bundan yıllar önce topaç oynardık
Birde ipini sarıp gökyüzüne fırlattık mı
Saniyede kaç kere döneceğini hesaplar
Matematiksel düşler kurardık
-Yeterdi bize…
Bundan yıllar önce misket oynardık
Yan yana dizer birlikte yaşamayı öğrenirdik
Elimize alıp sıcaklığını hissederdik
Sevgisel düşler kurardık
-Yeterdi bize…
Bundan yıllar önce körebe oynardık
Empati kurardık saklı kalan gerçekleri arardık
Göz bağının ardından
Parlak düşler kurardık
-Yeterdi bize…
Bundan yıllar önce uçurtmalar vardı güvercinler gibi
Süreli uçuşlar, süreli zamana
Süremiz sevgiyeydi anladık
Ve süresiz düşler kurmaya başladık
-Yeterdi bize…
Bundan yıllar önce ağaçlara çıkardık
Olgunlaşan düşlerimizi toplardık
Küskün değildi tomurcuklar
Ve ayrılıksız düşler kurmaya başladık
Bundan yıllar önce…
Ve artık yıllar sonra küçük kalsa da düşlerimiz
Biz büyüdük işte…
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Erhan YEŞİL

ORMAN PERİSİ

Bir varmış bir yokmuş. Bütün dileklerin
gerçekleştiği çok eski bir zamanda,
Aetios adında uzun boylu yakışıklı ve
çok güçlü bir delikanlı yaşarmış. Bu
delikanlı o kadar yakışıklıymış ki köydeki
tüm kızların gizli özlemi Aetios ile
evlenmekmiş. Ne var ki oğlan talipleri ne
kadar güzel olursa olsun onlara şöyle bir
dönüp
bakmazmış
çünkü
onun
yüreğinde zaten birisi varmış. Aetios
gönlünü ormanda yaşayan güzel mi
güzel bir periye kaptırmış. Delikanlı bu
peri kızını ilk kez avlanmaya gittiği
zaman tanımış:
Aetios yine bir gün avlanmak için gittiği
ormanda yorgun düşmüş. Sırtını bir
çınara, ayaklarını ise ırmağa uzatmış.
Tanrıçaların kutsadığı bu ırmağın sesi
kendisine öyle tatlı gelmiş ki oğlan güzel
bir uykuya dalmış. Uykusunun arasında
bir o kadar tatlı ve şeffaf kadın gülüşleri
ve şarkıları işitmiş. Aetios gözlerini
yarımca
açtığında
karşı
çalıların
arkasında şarkılar söyleyen altı peri kızı
görmüş. Peri kızlarının şarkılarına eşlik
eden flüt sesleri ve dansları oğlanı adeta
büyülemiş.
Delikanlı kızlar şarkılarını bitirip çalının kenarına koydukları Tanrıça Demeter’in uzun ve bereketli saçlarından
işlenen, Tanrıça İris’in güzel ve alacalı renklerini hediye ettiği mendillerini alıp gitmelerini seyretmiş. Daha sonra
günlerce aynı saatte bu perileri izlemek için aynı çalının arkasına saklanmış. Ancak bir tanesi varmış ki işte o
peri kardeşlerin en küçükleri Aetios’a ayrı bir güzel görünmüş, ona baktığı her an onunla evlenmek istediğini
düşünüyormuş. Delikanlı sürekli kızın yüzünü hayal eder sürekli onunla evlenebilmek için çare ararmış. En son
bakmış ki bir çare bulamıyor, Aetios tatlı ninesi Tamina’ya gitmeye karar vermiş. Tamina köydeki bilgelerden
biriymiş, kim bir öğüt istese bu yaşlı kadının kapısını çalarmış. Aeitos da Tamina’nın yanına gitmiş ve ona bu
sevdasını anlatmış, sormuş ninesini bir çare var mıdır diye. Tamina gülümsemiş ve oğlanın sırtını sıvazlamış.
“Canım Aetios, o kadar da olanaksız değil. Yarın tekrar git çalıların arkasına saklan. Peri kızlarının mendilleri
kutsaldır. Demeter onlara bu mendilleri korumaları için vermiştir, şayet korkusuz bir yiğit gelir de mendili almaya
çalışır ve perinin gazabından kurtulursa işte o zaman Tanrıça bu periyi özgür bırakır ve evlendirir. Şimdi Aetios
git ve gök mavisi olan mendili al ve sakın vereyim deme.” Delikanlı ninesinin yardımı için teşekkür etmiş ve
içinde umutla yarını beklemiş.
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Ertesi gün oğlan tekrar perilerin olduğu yere gitmiş ve mendillerini
koymalarını beklemiş. Sevdiği güzel peri gök mavisi mendili bırakıp
uzaklaşınca Aetios bu mendili almış ve sıkıca sarılmış. Kızlar
şarkılarını söyledikten sonra mendillerini almaya gelmişler. Diğer
beş kız kardeş mendillerini alıp uzaklaşırken en küçükleri mendilini
bulamamış. Güzel peri kızının yüreğine bir korku düşmüş çünkü
eğer biri mendilini almadan kaybederse Demeter’in ne kadar
öfkeleneceğini tahmin bile edemezmiş. Hem bu perinin mendili ilk
kaybedişi değilmiş. Daha önce mendilini almaya çalışanlara karşı
çeşitli hayvanlara dönüşüp bu kıymetli parçayı almayı denemiş
fakat karşısındakiler hepsinde de ona ya baltayla ya da kılıçla zarar
vermişler. Eğer zavallı peri bu durumu bir kez daha yaşarsa
Tanrıça’nın ona tekrar merhamet etmeyeceğini bildiğinden
ağlamaya başlamış. Bu sırada çalıların ardından kızı izleyen
Aetious’un yüreği acımış, bu periye sırf onunla evlenmek için zarar
verme düşüncesi onu rahatsız etmiş fakat bir yandan da ninesinin
cesaretli ol sözleri aklından çıkmıyormuş. Delikanlı, kız ağlamaya
devam ederken bir anda elinde gök mavisi mendille ortaya çıkmış.
Peri kızı mendili görünce yine bir saldırgana dönüşmüş tam
Aetios’a saldıracakken oğlan mendili kızın önüne bırakmış. Peri
sakinleşmiş ve şaşkınlıkla mendiline elini uzatmış. “Bu mendil için
benimle savaşmayacak mısın, kılıcın nerede?” Aetios sakince
cevaplamış. “ Tatlı peri, senin acı çekeceğine bile isteye seninle
evlenmektense seni her zamanki gibi uzaktan izlerim, varsın mendil
senin olsun.”Kız bu sözler karşısında şaşırmış ve Aetios’un
gösterdiği merhamet ile o da bu yakışıklı oğlana gönlünü vermiş.
Delikanlı artık her gün gelip peri kızını izliyor, peri kızıda ona
sadece uzaktan bakmakla yetiniyormuş. Günler iki aşığın
birbirlerine hüzün dolu bakmalarıyla geçerken Tanrıça Demeter de
Aetios’un merhametine şahit olmuş ve bu iki ölümlüye acımış.
İkisini de yanına çağırmış ve önce periyi özgür kılmış. Daha sonra
Aetios ve peri kızını göklerin hakimi Zeus’un huzurunda
evlendirmiş.
Nil Ece DELEK
Tunceli Anadolu Lisesi
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