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Değişik fikirlerin harmanlanarak ortak bir dil oluşturan ve 

aradaki mesafeleri kaldıran bu güzîde kılavuzun yeşil ile 

mavinin buluştuğu Rize için hayırlı olmasını dilerim. 
 

Yaşar Koçak 

Rize İl Milli Eğitim Müdürü 

Öğrenmenin, bilginin var olduğu 

her yer okuldur. 
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Sunuş 

Değerli okur, eğitime katkı sağlama ve 

eğitim paydaşlarını kısa metinlerle bilgilendi-

rerek farkındalık oluşturma amacıyla yola çık-

tığımız “çaydan-lık” ın kapsamını genişleti-

lip biçim değişikliğine giderek, ikinci sayımız-

la yeniden karşınızdayız. 

 

İlk sayımız yayınlandıktan sonra sizlerden 

aldığımız dönütler, çaydan-lık’ın eğitim an-

layışınızda farkındalık oluşturabildiğini gös-

terdi. Bu durum dergimizin kapsamını geniş-

letme yolunda bizlere güç verdi. Bu enerjiyi 

Rize ilinde görev yapan meslektaşlarımızın 

kuvvetiyle birleştirerek, kalemin gücünü orta-

ya çıkarmaya çalıştık. 

 

Bu sayıda sizlere hangi temayı sunduk? 

Her yeni sayımızda sizleri farklı eğitim ve kül-

tür temaları ile karşılıyoruz. Bu sayımız, yaz 

ayında yayınlandığı için tatil teması temelin-

de oluşturuldu. Tatil kelimesini duymak bile 

bizleri hoşnut edebiliyor(du). Fakat sosyal 

ortamlardan uzaklaşarak evde kalınan süre 

artınca insanların tatilden ziyade işte olmayı 

tercih edebiliyor. Bilindiği üzere dünyayı ve 

ülkemizi etkileyen koronavirüs pandemisi ne-

deniyle eğitim öğretim faaliyetleri uzun bir ara 

ile karşılaşmıştır. Epey zamandır tatildeydik, 

diyebilirsiniz. Fakat bu süreç bir tatil değildi. 

Evde kalmamız gereken ve eğitimin uzaktan, 

ekranın ise yakından olduğu bir zamandı. 

Birkaç ay öncesinde çocuklar için tablet, tv, 

akıllı telefon gibi teknolojik araçların zararla-

rından bahsederken devranın tersine dönebi-

leceğini gördük. Neticede uzaktan eğitim sü-

recini de öğretmen ve öğrenciler olarak ta-

mamladık.  

 

Şimdi tatil zamanı. Peki tatilde neler yapaca-

ğız? Öğrenilenler unutulursa ne olur? Bu so-

rulara Enes Süküt’ün yazısı ile yanıt aradık. 

Ömer Eski, tatili nasıl fırsata çevireceğimiz-

den bahsederken Ahmet Yılmaz, tembelin 

hayalleri şiiriyle karşılıyor bizi. Fatma Işık, 

yazı yazmanın akademik başarı üzerine etki-

si, yaratıcı yazarlık ve yazma eğitiminde izle-

necek yollar hususunda katkı sunuyor.  

 

İkinci sayımızda tatil teması dışında hikaye, 

kültür, eğitim gibi alanlarında bir çok içerik 

sizi bekliyor. İnsan olmanın gerekliliği olarak 

daha yapmamız gereken çok şey var: Oku-

mak, yazmak, çizmek, üretmek, mereklan-

mak… 

 

Lokman Baynazoğlu* 

*Müdür / Rize Çay İlkokulu 

 



4 

 

İçindekiler 

 
DOSYA 
YAZ TATİLİNDE ÖĞRENME 
KAYBI OLUR MU?  
S/06 

 
 
 
 

 
ŞİİR 
TEMBELİN HAYALLERİ 
S/09 

 
 
 
 

 
MAKALE 
KALEMİN UCUNDAKİ DÜNYA 
S/12 

 
DOSYA 
TATİL TANIŞMA FIRSATIDIR 
S/10 

 
DENEME 
ÇOCUK OLMAK 
S/15 



5 

 

 

 

 

6 YAZ TATİLİNDE ÖĞRENME KAYBI OLUR MU? - Enes Süküt 

9 TEMBELİN HAYALLERİ - Ahmet Yılmaz  

10 TATİL TANIŞMA FIRSATIDIR - Ömer Eski  

12 KALEMİN UCUNDAKİ DÜNYA - Fatma Işık  

14 DİLİN YABANCISI/YABANCININ DİLİ - Bahar Tütüncü  

15 ÇOCUK OLMAK - Nuran Cevahir Kartal  

16 GEN Mİ ÇEVRE Mİ? - Sefa Özmen  

18 MASKE - İsmail Şimşek  

21 KAYIP ARANIYOR - Burçak Kübra Erdem 

22 BEN BENİM - Ebubekir Aslan 

23 ÇOCUKLARLA İLGİLİ SÖYLENMİŞ ÜNLÜ SÖZLER - Derleme  

 

 

 
YAYIN KURULU 
İSMAİL ŞİMŞEK 
AHMET YILMAZ 
SEFA ÖZMEN 
ÖMER ESKİ 

 
GRAFİK TASARIM 

LOKMAN BAYNAZOĞLU 
 

RESİMLEYEN 
ŞEYDA BAKIR 

 
İLETİŞİM 

Çay İlkokulu Müdürlüğü, 
Camiönü mh. Atatürk cd. No 71 Merkez Rize 

0464 223 40 68  -  707471@meb.k12.tr 

Sayı 2 
 

Çay İlkokulu Müdürlüğü Adına Sahibi 
LOKMAN BAYNAZOĞLU 

 
EDİTÖR/YAYIN YÖNETMENİ 

İSMAİL ŞİMŞEK 
 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
ABDULLAH BAŞ 

çaydan-lık, Çay İlkokulu Müdür lüğü süreli yayın organıdır . Kaynak göstermeden hiçbir  or tamda alıntı yapılamaz.  



6 

 

YAZ TATİLİNDE ÖĞRENME KAYBI OLUR MU? 

Enes Süküt* 

Tatil, beyinde harika çağrışımlar yapan, herke-
sin sevdiği güzel bir kelimedir. TDK'nin tanımı 
da bunu doğrular niteliktedir: Tatil; "Eğlenmek, 
dinlenmek amacıyla çalışmadan geçirilen sü-
re." olarak tanımlanmıştır. Uzun bir çalışma 
döneminden sonra eğlenmek ve dinlenmek 
herkesin hakkıdır. Amaç tatil için belirlenen 
sürede yenilenmek ve yeni çalışma dönemine 
zihnen ve bedenen hazır olmaktır. 
 
Çocuklar açısından değerlendirecek olursak, 
yorucu bir eğitim-öğretim döneminden sonra 
tatil artık hak edilmiştir. Hatta okul döneminin 
son ayı tatilin yaklaşmasının verdiği psikoloji 
ile çok verim alınamadan geçer. Karne günü 
ile beraber 90 günlük bir tatil başlar. Tatil süre-
si çok uzun olduğu için genellikle bu bölüme 
"yaz tatili" diyerek yumuşatmaya çalışırız. 
 
90 günlük yaz tatili, tatilin tanımında verildiği 
gibi geçirilemeyecek kadar uzun bir süredir. 
Sürenin uzunluğu diğer ülkelerle karşılaştırılın-
ca bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Alman-
ya, Belçika, Finlandiya ve Lüksemburg'da yaz 
tatili iki ay, Hollanda ve İngiltere'de altı hafta, 
İtalya'da dokuz hafta ve Portekiz'de yaklaşık 
olarak iki buçuk aydır. Ülkemize yapılan tatil 
cenneti yakıştırmasının da haklılığı bu karşı-
laştırmadan sonra daha da net olarak görül-
mektedir. 
 
Tatil süresinin uzun olmasının yanında diğer 
bir önemli nokta da tatilin plansız bir şekilde 
geçirilmesidir. Heyecanla beklenen tatil, süre-
cin başlamasıyla beraber anlık karar verilen 
faaliyetlerle genelde serbest ve kontrolsüz bir 

şekilde devam etmektedir. Çocuklar için artık 
televizyon ve bilgisayar başında sınırsızca ge-
çirilen zamanlar başlamıştır. Bilgisayar ve tele-
vizyon başında geçen sürelerde artık yeni re-
korlar gelmektedir. Bunların dışındaki zaman-
larda da aileyi zorlayarak kazanım elde etme 
çabaları sergilenmektedir. Bu zorlamalardan 
rahatsız olan aileler çocuklarını yaz kursları 
veya camilere göndermektedir. Bu faaliyetler, 
bir plana dayalı olmadığı için yeterli verim sağ-
lamamakta, sadece ailelerin vicdanlarını ra-
hatlatma çabaları olarak kalmaktadırlar. 
 
Yaz tatili süresine yaptığımız bu kadar eleştiri-
den sonra akıllara "Uzun yaz tatilinin çocuklar 
üzerinde olumsuz etkileri var mıdır?" sorusu 
gelmektedir. Artık birçok ülke bu soruyu sor-
mak yerine yaz tatilinde yapılacak çalışmaları 
uygulamaya başlamış durumdalar. Ülkemizde 
de Asım Arı ve Selçuk Şirin gibi eğitimciler bu 
konuyu gündeme getirmektedirler. Konuyla 
ilgili çalışan uzmanlar yaz tatilini artık 
"öğrenme kaybı" kavramıyla birlikte değerlen-
dirmektedirler. 
 
Peki, "Yaz Tatili Öğrenme Kaybı" nedir? 
Bir yıl içerisinde öğrenilen bilgilerin plansız 
geçen üç aylık süre sonunda hatırlanmasında 
güçlük çekilmesi ve bu bilgilerin bir kısmının 
hatırlanmamasıdır. Tanıma anlam verebilme-
miz için öğrenmenin beynimizde nasıl gerçek-
leştiğini bilmemiz gerekir. 

> DOSYA 

> *Öğretmen / Rize Hüseyin Yardımcı İlkokulu 
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Öğrenilen bilgiler beyinde şema adı verilen çer-
çeve yapılara yerleştirilir. Bu yapılar yaşantı ve 
olgunlaşmaya bağlı olarak sürekli değişir ve 
yeniden organize edilir. Ayrıca şemalar içindeki 
bilgi birimleri arasındaki bağ ne kadar kuvvetliy-
se bilgiye ulaşmak o kadar hızlı ve kolay olur. 
Sıklıkla kullanılan bilgi birimlerinde bu bağlar 
oldukça güçlenir. Ancak bilgi kullanılmadığı za-
man bu bağlantılar zayıflar ve istenilen bilginin 
hatırlanması da zorlaşır. Yaz tatili sürecinde 
bilgiler kullanılmadıkları için şemalar içindeki 
bağlantılar zayıflar, bu yüzden okul başladığın-
da hatırlanmaları zorlaşır. Yaz tatili sonrası öğ-
renme kaybından kast edilen de budur. 
 
Özellikle uzun süren yaz tatilinin etkileri okulla-

rın açıldığı ilk ay bariz bir şekilde hissedilmekte-

dir. Öğretmenler bu süreçte "Sanki bu konuyu 

hiç anlatmamışım. Çocuklar hiç dinlememiş gibi 

davranıyorlar." gibi cümleler kurarlar. Bu sorunu 

çözme adına ders yılının başladığı dönemin ilk 

haftaları önceki yılın konularını tekrar etmekle 

geçer. Yeni öğretim yılının süresinin bir kısmı-

nın kaybedilmesine neden olur. 

Uzun tatilin bir diğer etkisi de tatil boyunca ta-

mamen serbest bir hayat tarzı benimseyen ço-

cukların yeni dönemin ilk haftalarında okulun  

 

 

 

disiplinli ve kurallı ortamına alışmakta zorlanma-

larıdır. Bu durum da gereksiz enerji ve zaman 

kaybına neden olmaktadır. 

Öğrenme süreklilik gerektiren bir süreçtir. Bu 

şekilde verilen uzun aralar öğrencilerin istenildi-

ği gibi ilerlemesine engel olur. Verilen uzun ara-

larla ders yılı boyunca kazanılan bilgi ve beceri-

lerin kalıcılığı engellenmiş olur. 

Öğrenme kaybının etkileri derslere göre de de-

ğişiklik göstermektedir. Cooper, yaptığı araştır-

malarda en fazla kaybın matematikte olduğunu 

belirtmiştir. Matematikteki gerilemenin fazla ol-

masının sebebini öğrencilerin günlük yaşamla-

rında ve ev ortamlarında kullanmamalarına, 

pratik yapmamalarına bağlamıştır. Ülkemizde 

yapılan sınavlarda, özellikle sayısal derslerdeki 

başarısızlığın nedeni bu bağlamda değerlendiri-

lebilir. 

Öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri birçok 

araştırmayla ortaya konan bu yaz tatili süresinin 

artık ciddi bir şekilde üzerinde düşünülmelidir. 

İnsanların geçimlerini tarımdan sağladıkları dö-

nemlere göre yapılan bu planlama her boyutuy-

la değerlendirilmelidir. Artık günümüzde tarım 

toplumundaki değişime bağlı olarak uzun tatil 

süresine gerek kalmadığı ortaya çıkmaktadır. 

İngiltere, Finlandiya ve Portekiz gibi ülkelerde 

uygulanan üç dönemden oluşan ve tatil süreleri-

nin nispeten kısa olduğu, öğrencilerdeki öğren-

me kaybını en aza indiren ve yoğun süreç için-

de daha iyi dinlenmelerini sağlayacak bir model 

önerilebilir. 

Biz şimdilik "Mevcut şartlarda yaz tatili öğrenme 

kaybını en aza indirmek için neler yapabiliriz?" 

sorusuna odaklanalım. 

Öncelikle tatil başlamadan mutlaka ailecek bir 

tatil planı hazırlanmalı. Aile üyelerinin görüşleri 

alınarak tatilin nasıl geçirileceği belirlenmelidir. 

Çocuklar, süreç içinde kendilerini neyin bekledi-

ği bilirse ona göre davranırlar ve istenenlere 

direnç göstermezler. Plan yapmadan başlanan 

tatilde "Kızım kitap oku. Bak okullar açılacak 

biraz derslerine baksan." gibi cümleler karşılık 

bulmaz. Çünkü serbest giden bir süreci kimse 

bozmak istemez. Bu yüzden tatil başlamadan 

eğer çocuğun kitap okumasını istiyorsanız tatil 

planında bu konuyu onunla mutlaka konuşmalı-

sınız. 

> 
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Öğrenme kaybını azaltmak için yaz tatilinde ço-
cukların etüt merkezlerine gönderilmesi, eksik 
oldukları alanlarla ilgili özel dersler aldırılması 
veya alınacak test kitapları ile okul devam edi-
yormuş gibi ders çalıştırılmaları çocuklara hiçbir 
fayda sağlamaz. İlkokul 4.sınıf öğrencileri üze-
rinde yapılan bir araştırma da bunu doğrular ni-
teliktedir. Yapılan araştırmada tatilde etüt mer-
kezlerine giden veya özel ders alan öğrencilerin 
okul başladığında diğer öğrencilerle aralarında 
bir fark olmadığı ortaya konmuştur. Okulun de-
vamı niteliğinde etkinlikler yerine kontrolün aile-
de olduğu, çocuğun isteği ile devam eden bir 
süreç benimsenmelidir. Konulu aile sohbetleri, 
tarihi ve turistik geziler, hesaplamaların çocuklar 
tarafından yapıldığı alışverişler, akraba ve hasta 
ziyaretleri, kurum ziyaretleri, düğünler, ev işleri-
ne yardım gibi çocukların okulda öğrendikleri 
konuların uygulamalarını yapmalarına imkân 
sağlayan etkinlikler tercih edilmelidir. 
 
Cami ve etkinlik kursları planlamaya alınıp ço-
cukların bu etkinliklere katılması sağlanabilir. 
"Çocuk evden çıksın da rahat edelim." mantığıy-
la gönderilen kurslardan fayda beklenmemelidir. 
Gönderilen etkinliklerin faydalı olması için mutla-
ka takibi yapılmalı. Faaliyetlerde elde edilen ka-
zanımların sunabileceği ortamlar oluşturulmalı-
dır. Camiden geldikten sonra "ayet okuma saati" 
yapılabilir. Piyano kursuna gidiyorsa eve gelince 
org çaldırılabilir. Yüzme kursundaysa belli günler 
denize gidip öğrendiklerini anlatma fırsatı sunu-
labilir. Bu şekilde yönlendirilecek kurslar çocuk-
lar için kontrollü ve nispeten disiplinli bir ortam 
sağladığı için okul açıldığında çocuklar okula 
daha kolay alışmaktadırlar. 
 
Tatil planında teknoloji kullanımı konusu mutlaka 
konuşulmalıdır. Asım Arı'nın yaptığı araştırmaya 
göre günlük beş saat ve üzeri televizyon, bilgisa-
yar, telefon ve tablet gibi araçları oyun aracı ola-
rak kullanan çocuklardaki öğrenme kaybı üç 

saat ve daha az kullananlardan iki kat daha faz-
la oluyor. Araştırmaya göre kontrolsüz ve bilinç-
siz teknoloji kullanımı öğrenme kaybının artma-
sına neden oluyor. Bu yüzden tatilde teknoloji 
kullanımı konusunda kontrol mutlaka ailede ol-
malıdır. Kontrolü sağlama adına televizyon izle-
me saatleri ve izlenecek programlar ailecek be-
lirlenebilir. Ayrıca yapılacak bazı uygulamalarla 
bu süreç daha eğitici hale getirilebilir. Mesela 
program sonlarında ailecek sohbetler yapılıp 
izlenilen programlar değerlendirilebilir. Bir defter 
alınıp o gün izlenilenlerin kaydı tutulabilir. İzle-
nen filmlerdeki kahramanların özellikleri hakkın-
da konuşulabilir. Filmlerden yola çıkarak hikâye 
yazma etkinlikleri yapılabilir. Tablet, telefon ve 
bilgisayar gibi araçları kullanırken sadece eğlen-
ce vadeden oyunlar yerine sayma ve işlem be-
cerilerini geliştiren, kelime hazinelerini artıran 
uygulamaları kullanmaları sağlanabilir. 
 
Konu ile ilgili yapılan bir diğer araştırmaya göre 
evine gazete, dergi ve kitap alınan çocuklardaki 
öğrenme kaybının alınmayanlara göre daha az 
olmasıdır. Bu sonuç evde oluşturulan okuma 
kültürünün önemini açıkça ortaya koymaktadır. 
Aileler olarak çocukları kırtasiyeye götürerek, 
onlara istedikleri kadar kitap alarak sorumluluk-
tan kurtulamayız. Alınan kitaplar çocuklarla bir-
likte okunup mutlaka değerlendirilmeli. Sürekliliği 
olan okuma etkinlikleri uygulanmalı ve okunan 
kitaplarla ilgili mutlaka çoğun sunum yapacağı 
bir ortam oluşturulmalıdır. 
 
Bu önerim de öğretmenler tarafından düşünüle-
bilir. Yaz tatilinde belli dönemlerde öğrencilerle 
sınıfta veya belirlenen başka bir yerde 
(kütüphane, park, piknik alanı vb.) belli aralıkla 
buluşulup tatil süreci ile ilgili değerlendirmeler 
yapılabilir. Bu çalışmayı sekiz yıldır yapan biri 
olarak verim aldığımı söyleyebilirim. 
Öğrenme kaybı denilince sadece öğrencilerin 
ders başarıları düşünülmemelidir. Burada üze-
rinde durulması gereken nokta öğrenmenin ço-
cuk açısından kesintiye uğratılmaması, yapıla-
cak planlı ve kontrollü faaliyetler ile sürekliliğin 
sağlanmasıdır. Burada ailelere düşen görev yaz 
tatilini tesadüflere bırakarak geçirmek yerine 
daha planlı bir anlayış benimsemeleridir. 

 > 
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 TEMBELİN HAYALLERİ 
  Ahmet Yılmaz* 

 

Günlerden Cumartesi, 

Aylardan Temmuz olsa, 

Güneş sıcacık yaksa, 

Okul hep tatil olsa. 

 

Hava hiç soğumasa, 

Deniz yanımda olsa, 

Annem dondurma alsa, 

Babam işte olmasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hatta güneş batmasa, 

Geceler gündüz olsa, 

Arkadaşlarım benle, 

Sonsuza dek oynasa. 

 

Yaşım hep sekiz kalsa, 

Zaman burada dursa, 

Okula da giderim, 

Hiç ödevim olmasa. 

 

Güneş sıcacık 

yaksa, 

Okul hep tatil 

olsa. 

> DOSYA / ŞİİR 

*Öğretmen /  Rize Çay İlkokulu 
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Nedir? 
Zor olan’ı yaşadığımız şu günlerde düşünmek 
için ne kadar da zamanımız oldu? Kelimelerin, 
kavramların değişmesiyle hayatımızda bir şey-
lerin değiştiğini gördük. İçeri ve dışarı kavram-
ları yeniden yorumlanmaya çalışıldı. Her bire-
yin zor deneyimi farklı oldu ve olmaya devam 
ediyor. Zorun içinde yorulan bizlerin dinlenme 
ihtiyacı, tatil isteğini beraberinde getirdi. Öte 
yandan evde yorulan insanın dışarı tatili iste-
mesi, işinden ayrı kalanların uzunca tatillerden 
sıkılıp çalışmak istemesi; içinde bulunulan du-
rumun farklı boyutların gösteriyor.  
Tatil bir olgudur. Hepimizin hayatında zihninde 
bir yere sahiptir. Ara vermek, başlamak, bitir-
mek, kesmek, mola vermek, çalışarak dinlen-
mek... Tatil bir mekânda gerçekleşir, alışkanlık-
lara göre; dinlenme, uyku, eğlence, gezi, boş 
vakit gibi kelimelerin yaşantıları bu mekâna 
eklenir. Bu, tatil kavramından ne anladığımız 
ile ilgilidir. Tatil mekânının içi boşlukla da dolu 
olabilir, çılgınca eğlenme ile de. Uzun süre uy-
kuya dalmak ya da bir tatil beldesinde iki hafta 
geçirmek de tatil sayılabilir. Bu bir akıştır, hızla 
alakalıdır. Yaptığımız bir program olabilir. Gö-
rüntüler, nesneler, zaman, bu akış içinde kendi 
programlarını uygular. 
 
Tanışmak ve Farkına Varmak 
Farkında olmak o ana kadar karşılaşmadığımız 
bir duygunun, bir düşüncenin farkına varmaktır. 
Ona anlam vermektir. İletişim, anlam paylaşı-
mıdır.  İnsan o zamana kadar dikkat etmediği 
bir duruma anlam verebilir. Bu kendi davranışı 
olabileceği gibi aileden birinin davranışı veya 
toplumda iç içe yaşadığı birinin davranışı da 
olabilir. Farkında olmak tanımaktır. Düşünce 
dünyamızda, duygu dünyamızda yeni bir duru-
ma yer açmaktır. Zamanın fakında olmak veya 
tatilin farkında olmak gibi… İnsan hayatının 
geç dönemlerinde de büyük kazanımların farkı-
na varabilir. Bu bir ortaya çıkarma işlemidir. 
Empati kurmayan anne baba bu kavramın far-
kına varırsa “çocuğuna emirler yağdırırken ve-

ya onu azarlarken çocuğun hissettiği duyguyu” 
anlamaya çalışır. Cüceloğlu’nun dediği gibi: 
tanıma ve farkında olma çocuğa şu mesajları 
verebilir: Ben seni önemsiyorum. Söylediklerin 
benim için önemli. Biz bir aileyiz. Benim yanın-
da güvendesin.  
 
Tatil Tanışma Fırsatıdır. 
Anne-baba kendi farkındalıklarını geliştirmeye 
çalışırken çocuklarının; aile içi iletişim becerile-
ri, sevgi kültürü, okul disiplini, toplumsallık gibi 
kavramların farkına varmasını sağlayabilir. Bu 
bakımdan aile bireylerinin birlikte vakit geçirdiği 
tatil dönemleri tanışma ve farkındalık oluştur-
ma açısından önemli/verimli dönemlerdir. Tatil 
dönemi iletişim kurduğumuz insanları tanıma 
adına bir fırsata dönüşebilir. Uzun saatler işte 
olan anne babanın tatil günlerinde çocuklarla 
bir arada olması, onları dinlemesi çocuğu tanı-
ma fırsatıdır. Tatil planımızda uzun soluklu şe-
hir turları olabileceği gibi uzun soluklu aile içi 
diyalogları da olabilir. Bir zaman sonra bütün 
aile üyeleri, tanımak ve farkında olmak eylemi-
nin içinde bulacaktır kendini. Burada birkaç 
soru sormak mümkündür: Kendimizi ne kadar 
tanıyoruz, Çocuğumuzu ne kadar tanıyoruz, 
Çocuğumuzun davranışlarının ne kadar farkın-
dayız? Tatil döneminde bu üç soruya vereceği-
miz yanıtlar ve alacağımız kararlar, uygulaya-
caklarımız nelerdir? Bu sorulara verilen cevap-
ların, bir kâğıda yazılıp üzerinde düşünülüp 
konuşulması bile iyi bir başlangıçtır. 
 

Tatili bir fırsata çevirip dinlenme-
nin ve eğlenmenin (!) yanında 
canımızı sıkan fakat bir türlü 

yüzleşemediğimiz, cesurca kar-
şımıza alamadığımız, tanımadığı-
mız, ihmal ettiğimiz kişilere, dü-
şüncelere, duygulara bir fırsat 

verebilirsiniz. 

 TATİL TANIŞMA FIRSATIDIR 
   Ömer Eski* 

> DOSYA 

*Öğretmen / Rize Kaptan Ahmet Erdoğan İ.H.L. 
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Tatil  
tanışma  
fırsatıdır. 

Resimleyen 
Şeyda Bakır 
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YAZMANIN KİŞİSEL GELİŞİM VE AKADEMİK 
BAŞARI ÜSTÜNDEKİ ETKİSİ  

 

İnsan bir şey yapmadan önce onun önemini 
düşünür. Yazmak sabır ve emek gerektiren bir 
eylemdir. Bu yüzden yazmanın yeri ve önemi 
her zaman merak konusu olmuştur. 
 

Tarih boyunca insan, önemli buluşlar yapmıştır. 
“Bu buluşlar içinde en önemlisi hangisidir?” so-
rusuna verilen cevap genellikle ateş ve tekerle-
ğin icadı olur. Ateş, pek çok şeyin başlangıcı 
olarak kabul edilirken tekerlek de insanoğluna 
hareket imkânı verdiği için diğerlerinin önüne 
geçer. Oysa insanoğlunun hayatını değiştiren 
çok önemli bir şey daha vardır! 
“Bazılarının buluş bazılarının keşif diyebileceği 
çok etkili ve esaslı bir başka alet dildir. Dil bize 
büyük bir hareket imkânı verir, tekerlekten daha 
çok. Dili kullanarak mekânda olduğu kadar za-
manda da hareket edebiliriz.” (J.C. London, 
Kelimelerin Büyülü Dünyası, s. 59) 
 

“Kişi, diliyle düşünür.” İnsan hayal edemediği 
bir şeyin peşinden gitmez. Hayal edebilmesi 
için onu gözünde canlandırması gerekir. İşte 
bunun için de kelimelere ihtiyacı vardır. Yazma 
çalışmaları, kişinin hayal gücünün sınırlarını 
genişletir. Ona ufuk açar. “Bana kaç kelime bil-
diğini söyle, sana hayallerinin resmini çizeyim.”   
 

Çağımızın en büyük sorunu çocukların hayal 
kurmaması. Hayali olmayan çocuk, kendine 
yatırım yapma gereği duymuyor. Okumuyor, 
yazmıyor, spor yapmıyor, müzikle ilgilenmiyor, 
sahneye çıkmıyor, gezip keşfetmiyor, iletişim 
kurmuyor. ÜRETMİYOR. Zamanla enerjisi dü-
şük, mutsuz, yalnız bir birey haline geliyor. 
Bunlara bağlı olarak akademik başarısı da dü-
şüyor. Bu kısır döngü; pek çok çocuğu, öğren-
menin o büyülü dünyasından uzaklaştırıyor. 
Burada yazmanın önemi devreye giriyor.         
  
Yazma yolculuğuna çıkan birey, okuyor. Böyle-
ce öğrenme merakı tetikleniyor. Okudukça ço-
ğalıyor. Kendini ifade etmek istiyor. Konuşmak 
ve yazmak; onun için bir ihtiyaç ve mutluluk 
haline geliyor. Yazmaya tıpkı konuşma gibi ileti-
şim kurmanın ve kendini tanıtmanın bir yolu 
olarak bakıyor. Güzel bir yazı; iletişim çağı adı-
nı verdiğimiz günümüzde kişiyi çevresinde ayrı-
calıklı kıldığı gibi aynı zamanda ona özgüven 
de kazandırıyor. Parçalar yerli yerine oturuyor. 
Ardından kendine güvenen, ne istediğini bilen, 
akademik başarısı yüksek bireyler yetişiyor.      

 

 

NEDEN YARATICI YAZARLIK? 
YARATICI YAZARLIK: ÖZGÜR VE SIRA DIŞI 

DÜŞÜNME     
 

“Yaratıcılık kavramının batı dillerindeki karşılığı 
‘Kreativitaet, creativity’dir. Latince ‘creare’ söz-
cüğü ‘doğurmak, yaratmak, oluşturmak’ anlamı-
na gelir. Aktarmacılık ve ezberciliğin  tersi olan 
üreticilik ve yaratıcılık çağdaş öğretim anlayışı-
nın temelini oluşturuyor. Çünkü günümüzde 
hemen, hemen tüm meslek alanlarında yaratı-
cılığını kullanarak düşünen ve çözüm üretebi-
len insanlara gereksinim var.” (Zehra İpşiroğlu, 
Yaratıcı Yazmanın Önemi  ve Yaratıcı Yaz-
ma  Dizisi  Üzerine) Yeni bir şey oluşturmak için 
bağımsız ve özgür düşünmek gerekir. İçindeki 
sesi duymak, kendine has olanı fark etmek ge-
rekir. “Yazmak, kişinin kendi dünyasına yapa-
cağı en eğlenceli yolculuktur.” Eğitim öğretimde 
yaratıcı yazma derslerinin önemi buradan gelir. 
Bu dersin amacı yazar yetiştirmek değildir. Kişi-
nin kendini keşfetmesini sağlamaktır. Bu eğlen-
celi keşif yolculuğunun temelinde düşünme var-
dır. Düşünebilen ve bunu yazılı olarak dile geti-
rebilen kişi; her alanda, her meslekte başarılı 
olur. Çünkü tüm mesleklerde sıra dışı düşünce-
leri olan ve çözüm üretebilen insanlar, dikkat 
çeker.  
 

Amerika’da ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 
yükseköğretimde yaratıcı yazma dersleri çağ-
daş öğretim anlayışının doğal bir uzantısı ola-
rak görülüyor. Bölümüne ve alanına bakılmak-
sızın okutulan derslerin amacı; içindeki keşfe-
dilmeyi bekleyen hayal gücünü kullanarak dü-
şünebilen, düşündüklerini somutlayabilen ve 
kendini ifade edebilen insanlar yetiştirmek.   
İnsan; görmeyi, dinlemeyi, düşünmeyi öğrene-
rek kendi yaratıcılığını keşfeder. Bu, duyuların 
eğitilmesi anlamına gelir. O zaman yaratıcı yaz-
maya “duyuların eğitilmesi” diyebiliriz. 
 

Duyu algıları yeterince eğitilmemiş bir insan, 
bakar kör gibidir. Gözleri açıktır ama görmesi 
gerekeni görmez. İşitme yetisi vardır ama duy-
maz. Empati gücü yoktur. Çevresinde olup bi-
tenlere duyarsız kalır.  
 

Çünkü bütün bunların olması için kişinin önce 
kendini tanıması gerekir. “Ancak kişinin kendi 
içinden başlayan yolculuk dışarıya kadar uza-
nabilir.” İşte yazma eylemi, kişinin iç dünyasıyla 
dış dünya arasında bir denge kurmasını sağla-
dığı için gerekli ve önemlidir.   

 

 KALEMİN UCUNDAKİ DÜNYA 
  Fatma Işık* 

> MAKALE 

*Öğretmen-Yazar / Rize Anadolu Lisesi > 
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YAZMA EĞİTİMİNDE NASIL BİR YOL İZLE-
MELİYİZ? 

 
Çağrışımların özgürce harekete geçmesi, oriji-
nal düşüncelerin aktif hale gelmesi için sol bey-
nin denetiminden kurtulmak gerekir. Yaratıcı 
yazmanın hazırlık aşamasında öğrencilere ya-
ratıcı düşünmeyi harekete geçirecek çalışmalar 
yaptırılmalıdır.  
 
Öğretmenlerin öğrencilere yazma becerisi ka-
zandırmak için yapacakları ilk şey; yazmayı 
istemelerini sağlamaktır. Yazamadığını düşü-
nen çocuk, çekingen ve ürkek davranır. Kolay 
etkinliklerle onları cesaretlendirmek, öz güven 
kazandırmak önemlidir. 
 
Öğrencilerin öz güven kazanmaları için yazma 
çalışmalarının konuları onların fikir sahibi ol-
dukları alanlardan seçilmeli, yaşamlarıyla ilişki-
lendirilmelidir. Yazdığı şeyler ve düşünceleri 

önemsenmelidir. Hataları için eleştirinin dozu 
kaçırılmamalıdır. Çünkü çocuk için en önemli 
eleştirmen, en bilgili editör öğretmenidir.   
Teorik bilgilerin yanında uygulama çalışmaları 
yapmak, öğrencileri aktif hale getirip düşsel 
dünyalarını geliştirir. Dinleme, okuma, konuşma 
ve yazma, birbirini tamamlar. Etkinlikler bu an-
layış etrafında seçilmelidir.    
 
Öğretmenler; adım adım ilerlemeli, temel oluş-
turmaya özen gösterilmelidir. Sözcük türetme, 
sözcük seçme, cümle çalışmaları, paragraf ve 
metin çalışmaları sırası takip edilmelidir.  
 

Bütün bunlardan daha önemli olan, en 
önemli olan ise “İLHAM PERİM        

ÖĞRETMENİM” sözünü biz öğretmen-
lerin hiçbir zaman unutmamasıdır. 
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İletişim kurmak doğuştan gelen bir ihtiyaçtır. 
Konuşmak da bu ihtiyacın en önemli öğesidir. 
Doğuştan gelen kendini ifade etme isteği yaşa-
dığımız topluma göre şekillenir ve dil olgusu 
ortaya çıkar. Yaşadığımız çevre hangi dili, nasıl 
kullanıyorsa biz de o dili öğreniriz; bu bizim ana 
dilimizdir. 
 
Yabancı dil söz konusu olduğunda durum biraz 
değişir. Her ne kadar bir dili öğrenmenin en iyi 
ve etkili yolu o dile maruz kalmak yani o dili kul-
lanan insanlarla yaşamak olsa da ülkemiz şart-
larında bu durum pek mümkün değildir. Bundan 
dolayı bizde dil öğreniminde en etkili unsur mo-
tivasyondur, yani o dili sevmek sevdirmektir. 
 
Özellikle dil öğrenmenin en kolay ve verimli ol-
duğu okul öncesi ve ilkokul dönemlerinde ço-
cuklara dil öğretirken onlara dilin bir zorunluluk 
olduğunu hissettirmeden; sevdiği, seveceği et-
kinliklerle öğretmek gerekir. Bu yaş grubuna dil 
öğrenmenin gerekliliğini anlatamayız, anlatsak 
da çocuklar bunu anlamlandıramaz. Bu noktada 
tıpkı anadil öğrenirken izlenilen yolları kullana-
rak; oyun oynayarak, şarkı söyleyerek dili öğre-
tirsek o çocuk öğrenme sürecinden zevk alma-
ya başlayacaktır.  
 
 
 

 
 
 
Dil öğrenimi ile ilgili bilgilerimiz ve gözlemlerimiz 
sonucu, sürece katkı sunması adına; bırakalım 
çocuklarımız o dille ilgili ve bizim kontrolümüz-
de yaşına uygun videolar izlesinler, şarkılar 
söylesinler dinlesinler, oyunlar oynasınlar. Fır-
satları olduğu ölçüde o dili kullanan yaşıtlarıyla 
arkadaşlık kursunlar. Özetle o dille ilgili sevdik-
leri ve sevecekleri etkinlikleri yapsınlar. 
 
 
 

 
 

 

Unutmayalım ki her 
verimli öğrenme, 
sevmekle başlar. 

 

 DİLİN YABANCISI/YABANCININ DİLİ 
   Bahar Tütüncü* 

> DENEME 

*Öğretmen / Rize Çay ilkokulu 
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Çocukluk hayatın en özel, en güzel dönemi. 
Kaygısız, kedersiz tek derdinin oyun olduğu 
karnının bile acıkmadığı zamanlar. İyi bir kişili-
ğin güzel bir geleceğin temellerinin atıldığı in-
san hayatının belki de en önemli bölümüdür 
çocukluk.  
 
Çocukluğu, bence, en güzel şair Francis Thom-
son’un sözleri anlatır.  Şöyle der sair “Çocuk 
olmak ne demek biliyor musun? Günümüz in-
sanından çok farklı olmak demek. Mucizeden 
doğan bir ruha sahip olmak demek; sevgiye, 
aşka, inanmaya inanmak demek;  elflerin uza-
nıp kulağına fısıldayabileceği  kadar küçük ol-
mak; balkabaklarını at arabalarına, fareleri atla-
ra, düşkünlüğü yüceliğe, hiçliği herşeye dönüş-
türebilmek demek, zira her  çocuk ruhunda 
kendi iyilik meleğini taşır; çocuk olmak bir fındık 
kabuğunda yaşayıp kendini sonsuz uzayın kralı 
saymaktır.” 
 
 

 
 
Geçtiğimiz aylarda çocuk olmak biraz zordu. 
Hayatımıza anlamını hiç bilmediğimiz bir kelime 
katıldı. “pandemi” dediler adına, önce ne oldu-
ğunu pek anlamadık sonra okulumuzdan, arka-
daşlarımızdan ve sevdiklerimizden ayrı kalma-
mız gerekti. Parklar, bahçeler yasaktı , üstelik 
bu bize verilen bir ceza da değildi. Sevdiklerimi-
zi ve kendimizi korumak için almamız gereken 
önlemlerdi.  Sevdiklerimizden fiziksel olarak 
ayrıydık, aramızda mesafeler vardı ama kalple-
rimiz hep bir aradaydı. Daha çok kenetlendik 
daha çok bir olduk. Uzakta olsak bir araya gel-
menin bir yolunu bulduk. Sesimizi ve sevgimizi 
birbirimize duyurduk.  
 
Cesurca göğüs gerdik ve sabırla geçirdik o 
günleri. Artık biraz daha özgürüz sevdiklerimize 
biraz daha yakın ve daha umutlu. Gelecek gü-
zel ve sağlıklı günleri bekliyoruz hevesle. Son-
suz evrenin kralları ve kraliçeleri olarak hayalle-
rimizle ve umutlarımızla gelecek güzel günlere 
hazırız.   

 ÇOCUK OLMAK 
   Nuran Cevahir Kartal* 

> DENEME 

*Öğretmen / Rize Çay ilkokulu 
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 GEN Mİ ÇEVRE Mİ? 
   Sefa Özmen* 

 
Gelişim psikolojisi araştırmalarına en çok konu 
olan sorulardan biridir: Gen mi yoksa çevre mi? 
Bir başka ifadeyle başta zeka olmak üzere ço-
cukların temel becerileri doğuştan mı geliyor, 
yoksa sonradan çevreden mi kazanılıyor? Bu 
soruya cevap vermek hiçte sanıldığı kadar ko-
lay değil. Çünkü genetik ve çevresel faktörleri 
kesin bir çizgiyle ayırmak oldukça güç… Do-
ğuştan dediğimiz pek çok faktörün daha çocuk 
anne karnındayken annenin beslenmesinden, 
stres seviyesine kadar çevresel faktörlerin etki-
si görülüyor. Eğer anne gebelik döneminde si-
gara ya da alkol kullanıyorsa bunun doğacak 
çocuk üzerindeki etkisi genetik midir yoksa çev-
resel midir?  
 
Peki bir ebeveyn olarak sizin bu soruya verece-
ğiniz cevap nedir? Size göre başta zeka olmak 
üzere çocukların temel becerileri doğuştan yani 
genetik faktörlere mi bağlıdır yoksa bu beceriler 
sonradan gelişip değişebilir mi? Prof. Dr. Sel-
çuk Şirin ‘’Yetişin Çocuklar’’ adlı kitabında bu 
konuya bir parantez açıyor. Şirin’ e göre bu so-
ruya verdiğiniz yanıt aynı zamanda sizin ebe-
veynlik tarzınızı da yansıtıyor. Eğer zeka ve 
yeteneklerin doğuştan sabit ve değişmez oldu-
ğunuza inanıyorsanız, çaba ve emeğe önem 
vermiyorsunuz diye ekliyor. Yani çocuk bir kere 
denedi ve olmadıysa, vurguyu çocuğun sabit 
yeteneğine yapıyor, yeni bir hedef koymayı de-
nemiyorsunuz. ‘’Bu çocuk doğuştan bu işlere 
yatkın değil’’ ya da ‘’bu çocuk beceriksiz’’ diyor-
sunuz… Öte yandan eğer zeka ve yeteneklerin 
geliştiğine ve değiştiğine inanıyorsanız başar 

 
mak için çaba ve emeğe önem veriyorsunuz 
demektir. Bir başarı olduğunda çocuğunuza ‘’ 
sen zekisin’’ demek yerine ‘’çok çalıştın ve ba-
şardın’’ diyorsunuz. Bu durumda değiştirilemez 
faktörlere değil, çabaya odaklanıyor çocuğun 
harcadığı emeğe vurgu yapıyorsunuz…  
 
Mueller ve Dweck’in (1998) yaptıkları araştırma 
bulguları zekaya mı yoksa çabaya mı vurgu 
yapmamız gerektiği konusunda bize önemli 
ipuçları veriyor. Araştırmada 10-12 yaşlarındaki 
128 öğrenci gruplara ayrılıyor ve her gruba da 
aynı problem veriliyor. Tüm öğrenciler problemi 
başarıyla çözüyor ve başarıları için övülüyorlar. 
Deneyin kritik noktası övgünün dayanağı. Her 
grup farklı şekillerde övülüyor. Birinci gruptaki 
öğrencilere problemi çözdükleri için "çok zeki 
oldukları" söyleniyor. İkinci gruptakilere "çok 
çabaladıkları için" çözdükleri mesajı veriliyor. 
Başarılarını takiben aynı öğrencilere "Yeni ve 
önemli bir şey öğrenmenizi sağlayacak bir 
problem mi istersiniz yoksa sonucunda başarı-
nın garantili olduğu bir problem mi? " diye soru-
luyor. Araştırmanın sonuçları oldukça ilginç; 
zekaları için övgü alan öğrencilerin %67 ´si da-
ha kolay olan ikinci şıkka yönelirken, çabaları 
için övgü alan öğrencilerin %92´si yeni bir şey 
öğrenebilecekleri problemi seçmişler. 
 
 

> 

> MAKALE 

*Öğretmen-Psikolog / Rize Çay ilkokulu 
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Benzer pek çok araştırma yetenekler konusun-
da sabit fikre inananların hayatta başarılı olmak 
için şartları zorlamadığını, ilk başarısızlıkta pes 
ettiğini gösteriyor. Buna karşın hayatta başarı-
nın çalışmakla geldiğine inananların başarısız-
lıkları bile gelişimleri için bir araç olarak kullan-
dıklarını gösteriyor. Nobel ödüllü bilim insanı-
mız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın "Çoğu insan zeka-
ya inanır, ben inanmıyorum, bizi birbirimizden 
ayıran emektir, ben çalışmaya inanıyorum" 
sözleri çaba ve emeğin önemini anlamak açı-
sından oldukça önemli… 
 
Sonuç olarak; zeka başta olmak üzere çocuğun 
temel becerilerinde genetik faktörler önemli 
olmakla birlikte bu becerilerin gelişimini çevre-
den ayrı düşünmek eksik bir bakış açısı getir-
mektedir. Çünkü gelişim, kalıtım ve çevrenin 
etkileşiminin bir ürünüdür. Yeteneğin en üst 
düzeyde performansa dönüşebilmesi için çalış-
mak şart. Ebeveynler olarak çocuklarımızın 
doğuştan getirdiği özellikleri yerine göstermiş 
oldukları çaba ve emeğe vurgu yapmak hayat 
boyunca karşılaşacakları zorluklarla mücadele 
etme gücünü de onlara verecektir… 
 
Yararlanılan Kaynaklar 
Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise 
for intelligence can undermine children's   
motivation and performance. Journal of Perso-
nality and Social Psychology, 75(1), 33–52. 
Sekman, M. ve Eriş, B. (2019). Çocuklar nasıl 
başarır. İstanbul: Alfa Yayınevi 
Şirin, S. (2019). Yetişin çocuklar. İstanbul: Do-
ğan Kitap 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Çoğu insan zekaya ina-
nır, ben inanmıyorum, bi-

zi birbirimizden ayıran 
emektir, ben çalışmaya 

inanıyorum. 
 

Prof. Dr. Aziz Sancar  
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 MASKE 
   İsmail Şimşek* 

‘Aşk imiş her ne var alemde 
İlm bir kıyl u kal imiş ancak’  
                                  Fuzuli 

> 

> HİKAYE 

*Müdür Yardımcısı / Rize Çay ilkokulu 
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Aylak adam olarak geçen bir tatil gününün ak-
şam üstü. Asaf’la beraber esnaf Tahir ağabeyi 
ziyaretimizde, Asaf'ın sevgilisinin ayrılacağını 
öğrendik. Ayrılacağını dediysem Asaf’ın gönlün-
den değil, işten ayrılacağını ve aynı zamanda bu 
şehirden.  
 

Sevgili hiç gönülden ayrılır mı?  
Gönülden ayrılan sevgili olur mu?  
Sevgili olur mu gönülden ayrılan?  
Ayrılan gönülden sevgili olur mu? 
‘’Kardeşim çarşamba akşamı davetliyiz. Takım 
elbiseni giy, kombinini tamamla. Gerçi sen şair 
adamsın salaş da takılsan sorun olmaz. Sanat-
çıdır denir geçilir.’’ 
“Hayırdır. Öznur’u istemeye mi gidiyoruz?’’ 
“Şehrin en lüks oteline kokteyle gideceğiz.’’ 
“Kokteyl mi?’’ 
“Evet kokteyl. Meşhur edeceğim seni.’’ 
“Ben zaten meşhurum kardeşim. Ecele yetişebil-
mek için aceleci olmakla, yerdeki karınca kadar 
aciz olmakla, pek bir cimri olmakla, etrafımdaki 
nimetleri görmeyip şükrü aklıma getirmemekle, 
daha iyi bir dünya hayatı için olanca hırsımla 
çalışmakla meşhurum. Verilenlere, verilenleri 
verene karşı nankör olmakla, zayıflığımla, bilgiç 
bilgiç tartışmalara girip tartışmaya düşkün ol-
mamla meşhurum. Yeryüzüne halife olmakla, 
inatçılığımla, çokça da cahil olmamla meşhurum 
ben. Ben dünyaya doğru yürümekle meşhu-
rum.’’ 
 

Gelecek gelmişti. Gelecek olan da geldi. Konuş-
tuğumuz gibi Asaf kardeşim; protokol kurallarına 
uygun siyah renkli takım elbisesini giymiş, siyah 
rugan ayakkabılar, ayağında kadifeyle biraz ön-
ce okşanmış görüntüsü veriyordu. Yürürken toz, 
toprak, çamur gibi yabancı maddelerden de 
uzak durmuş belli.  
Gökyüzü günü yırtıp karanlığa ulaşmak için araf-
taydı. Akşamüzeri kırtasiyeye girerken dükkan 
sahibi Tahir ağabeyi bir kuş hafifliğinde dükkan-
dan çıkarken gördüm. ‘’Hocam sen içeri geç ben 
hemen geliyorum’’’ dedi. ‘’Yok ağabey bir dergi 
bakıp çıkacağım, acelem var kokteyle davetliyiz 
Asaf kardeşimle ’’ karşılığını verdim. Bu durumu 
yadırgamış olacak ki yabancı bir bakışa maruz 
bıraktı beni. Artık farklı mecralarda kanat çırptı-
ğımızı ima eder bir bakış. Haksız da sayılmazdı 
hani. Yayla adamının, ova insanının, Anado-
lu’nun ağzına tat vermiyor, hoş bir seda da bı-
rakmıyordu kokteyl. 
 

Biraz sonra Tahir ağabey bu sefer kokteyle be-
raber gideceğimi söylediğim Asaf kardeşimle 
birlikte caminin şadırvanında abdest alırken gö-
rüyordu bizi. ’’Hocam aceleniz vardı, hala gitme-
diniz mi? Dikkat edin alışkın olmayanı çarpar 
öyle yerler, hava değişimine uğramayasınız’’ 

diyor, Asaf kardeşimden: aşk dünyayı yavaşlatı-
yor, rahatlatıyor, aşkla abdest almaya geldik. Biz 
kokteyle bile abdestli gideriz ağabey görüyorsun 
diye karşılık alıyordu. Bir de muhafazateyn oku-
ruz diyerek katkı sundum bende. 
Abdestten sonra namaza kadar kalan kısa vakit-
te caminin karşısındaki çay ocağında amel def-
terine yazılmak üzere birer süzgeçli çay ikram 
etti bize Asaf. Ezanla birlikte camiye giderken, 
bir ayakkabıcının, dükkânını kapatmadan bıra-
kıp namaza gitmiş olduğu gördük. Ayakkabıcı-
nın yaşadığı hayatı ancak fotoğraflamak düştü 
Tahir ağabeyin nasibine. Sosyal medyaya ‘’işte 
bu şehirde esnaf’’ diye atacağını söyledi Tahir 
ağabey. Namaz kılındı, dua edildi. 
 
‘’Yarabbi aşkından bir an gaflete düşürme bizi’’ 
 
Lüks otomobilimizle, aşık-ı sadık Asaf kardeşimi 
de alarak yanıma şehrin en lüks, en şatafatlı 
oteline doğru yol aldım. Otel, girişinden itibaren 
nefislere en itinalı, en ince, en nahif, en hassas 
dokunuşları ilmek ilmek işliyordu. 
‘’ Biz buraya ait değiliz, biz buralı değiliz, bunlar 
işlemez bizim ruhumuza, dokunmaz gönlümüze. 
Bizim aşkımızı karşılamaz bu lüks. Bizim lüksü-
müz yanında bu sayılır mı lüksten. Bize topra-
ğın, ovanın, yaylanın, dağın, denizin, doğanın 
lüksü gerek. Biz toprağız, aradığımız topraktır. 
Bulacağımız topraktır. Kendimizi bulacağımız 
topraktır. Bulduğumuz topraktır. Kendimizi bul-
duğumuz topraktır.’’ diye düşünüyor ve selamın 
geçersiz olduğu yerde merhabalaşıp koltuğun 
kenarına tutturuyoruz kendimizi. Yüzlere bir ko-
mutla sabitlenmiş gülücükler karşılıyor bizi. 
Asaf'ın ve benim olduğum ortamda; ‘’oklavayı 
görse üvendire zanneder’’ kabilinden olup şiiri 
bilmeyen şiir, hikayesi olmayan hikaye konuşu-
yor, ‘’ sanatta bizde varız’’ kanatları çırpıyorlardı. 
 
Alt kata, kokteyl salonuna inilmesi gerektiği ika-
zı; gece boyunca yüzlere sabitlenmiş, komutlan-
mış gülücüklerle veriliyordu. Yaslanma kısmı bir 
buçuk adam boyu koltukların, ışıltılı avizelerin, 
ağır işlemeli kapıların, parlak tırabzanların ara-
sından, genel lüksü tamamen yansıtan salona 
ulaşıldı. Salon bulundu ama Asaf ve ben kendi-
mizi bulabildik mi?  
 

> 
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Birine ayrı diğerine ayrı görünmenin fenalığın-
dan habersiz, Salondaki bütün insanların maske 
taktıkları rahatlıkla gözlemlenebiliyordu. Herke-
sin yüzünde aynı maske vardı. Herkes tektipti. 
Herkes aynı anlayışın ürünü, izlenimi veriyordu. 
Farklı farklı renkte, farklı tonda, farklı temada 
yüzlerin aynı maskeleriydi gözlemlenen. 
 
‘’benim burada ne işim var?’’ 
‘’siz de yaptığınız işin gerçekten önemli mi oldu-
ğunu düşünüyorsunuz?’’ 
‘’ buna gerçekten sanat olarak mı bakıyorsu-
nuz?’’ 
‘’bugün sizin program yarın benim program ta-
mamen duygusal olarak buradayım’’ duygu ve 
düşüncelerinin tamamı; 
bir salgın gibi:  ‘’ emeklerinize sağlık, harika bir 
iş çıkarmışsınız, sizi canı gönülden tebrik ediyo-
rum’’ maskesinde tekleşiyordu. 
 
Ben bu tespitleri aktarırken Asaf kardeşim bun-
ları hiç dinlemiyor. Dinlememesi umursamama-
sından değil. Sevdiğinin, gönlünden ayrılmaya-
cak olsa da bu şehirden ayrılacağını öğrenmiş 
olmanın yaşattığı karmaşık duygularla her cüm-
leye Öznur Hanım diye cevap veriyordu. Yüzünü 
bana sırtını salondaki hanımlara dönüyor: “Ben 
gönül nikahlıyım yanlış yapamam sevdiğime’’ 
diyerek beni kendine siper ediyordu. 
 
Sunucu konuşuyor, protokole, programı hazırla-
yanlara övgüler yağdırıyor alkış gereken yerleri 
vurgulu söylüyordu. Klasik müzik orkestrasında-
ki müzisyenler teker teker tanıtılıp onlara zorla 
alkış alınıyor, Asaf kardeşim bu yorumlarıma da 
aynı cevabı veriyordu: Öznur Hanım. 
 
Masaya bir çift katılıyor. Orta yaşlı. Kadını bir 
toplantıda görmüştüm. Öğretmen diye hatırlıyo-

rum. Aile Asaf kardeşimin öğrenci velisi çıkıyor. 
Muhabbet, sohbet, ayaküstü bir veli görüşmesi.  
O sırada kadın eşine klasik müzik orkestrasının 
olduğu tarafı işaret ederek ‘’kemandaki, bizim 
Hayri bey’ in kızı Asuman’’ diye ikaz veriyor. Ka-
fasını o tarafa doğru kaldırıp bir anı anlatıyor 
beyefendi. Otuz, kırk yıl önce Fransa’dan akra-
balarımız tatile geldiğinde anlatırlardı oraları. 
Komşu komşuyu tanımaz, kimse kimsenin der-
dinden haberdar olmaz, hastasını duymaz, ce-
nazesini bilmez, düğününü görmez. Şu an bakı-
yorum ve hemen hemen aynı halde olduğumuzu 
görüyorum. Hayri Bey’ in kızı demese tanımıyo-
rum. Nerede oturuyor biliyor musunuz? Bizim alt 
katta. Hem de on yıldır. 
 
İş yerine davet ediyor bizi beyefendi. Geliriz di-
yor Asaf kardeşim. İkram esprisi dönüyor arala-
rında. Beyaz çay ikram ederim size diyor beye-
fendi. Ben Akdenizliyim bizim yaylalarda da var-
dı, beyaz çay derlerdi. Çay kültürü her yerde var 
ama değerleri önemlidir. 
“İnsan da değeriyle önemlidir.’’ karşılığını veri-
yordu Asaf. 
 
Arabaya binip giderken yabancı diyardan: "Aşk" 
döküldü Asaf'ın dudaklarından. Saçıldı bütün 
gecenin üzerine. 
 

“Aşk ile kurtulabilir insan bütün 
maskelerinden. Gerçek insanı aşk 

ortaya çıkarabilir ancak. Aşk ile 
tanışan insan kendi özü ile tanış-
mış olur. Aşk tanıştırır insanı ken-

disiyle." 
 
" Maskesi düştü aşkın." 

> 
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Bugünlerde insanlık olarak -ki kendisini de kaybedeli 3528 dakikaya yakın bir süre oluyor- bir kelime-

yi kaybettiğimizi fark ettim… Başımız sağ olsun!  

 

Lügatta manası “Bizden size zarar gelmez.” olan bir sözcük üstelik. Aradım, çok aradım fakat ne İstan-

bul’un bey oğullarında ne de adaların zarif hanımlarında buldum onu… 

 

Kaybetmişiz meğerse! Anadolu’nun gri ve dumanlı binaları arasında gezerken bir yol kenarında kendi-

sine rastladım. Aramızdan sessizce ayrılmış ve ölümü sessiz bir gölgelikte gerçekleşmişti. Yüzünün 

rengi -Kan kaybından olsa gerek.- küle dönmüştü.  

 

İkindi namazına müteakiben cenaze namazını kıldık. Mezarı soğuk ve yalnızdı.  

 

Ruhuna el-Fatiha!  

 

Bitti ve ayrıldık oradan. Ben hemen gazeteye koştum. Yarınki sayı için büyük sayfa ilan vermek ama-

cındaydım. “Herkes bilsin ki acımız büyük ve geçmeyecek!” tiratlarıyla Hikmet’e gönderme yapmak 

istiyordum.  

 

Sözün ağulu birer aş olarak bize sunulduğu bu günlerde ölen kelimenin hangisi olduğunu söylemedim 

mi size?  

 

-MERHABA!  

 KAYIP ARANIYOR 
  Burçak Kübra Erdem* 

> DENEME 

*Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi 
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*Öğrenci / Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi 

 

Bütün bir içtenliğimle samimi olduğumu düşünmek 
istiyorum ama düşünemiyorum. Çünkü tamamıyla 
yalan bir hayat yaşıyorum. Tevazudan ve benli-
ğimden uzağım. Bu haldeyken de acaba halen 
daha insan gibi görünebiliyor muyum? Yoksa sa-
dece görünüyor muyum? Belki de insanlar da, in-
sanlıkta değişmiştir artık. Ve tamamıyla olmak is-
tediği gibi birini taklit ederken kendinden uzak ol-
duğu için yalan dolan ona çok normal geliyordur. 
Hatta görmüyordur. Göremezde. Deve kuşu olmak 
ister ona özenir. Ve onun gibi kafasını kuma so-
kar. Etrafından habersiz yaşayan bir deve kuşu 
hayalinde ki kafası kuma gömülü tavus kuşu olur 
çıkar. Bu kuşlar mı beni fark edecek? Kuş beyinli 
boş yere söylenmiş olamaz. 
 
Tavus kuşu olmak. Kuyruğun bütün bir güzelliğiyle 
insanları cezb eden rengarenk kuyruk ama siyah 
yok. Nerde yok biliyor musunuz? Gökkuşağında. 
Siyah neden orda olmak istesin ki bütün bir gece 
ona aitken. Ahmaklık olur siyah için. Peki ya be-
yaz. O da istemez herhalde ortalıkta dolaşmayı 
gece vakti. Gündüzler daha güzeldir beyaz için. 
Her şey ortadadır. Gizli, saklı, sır kötülük... Hepsini 
yüklemiş siyaha. Siyahta memnun bu işlerden. 
Tavus kuşunun ayıbını örttüğü için. Peki bu sa-
vunma yeterli mi diye sormak istiyorum siyaha? 
Bu kadar büyük günahlarımıza karşı kayıtsız ol-
man ve dahi onları saklayıp yüzümüze vurmama-
man reva mı gerçekten? 

 
İnsan… Her türlü marazın altından başı çıkan ben-
liğini tanıyamamış, tanımlayamamış ve tamamla-
yamamış hayattan dünyadan ve kendinden haber-
siz sürünüp giden ömrün başkarakteri insan... Bu 
kadar ahmak olmayalım lütfen. Ucuz hayatımız 
bize aitken başka pahalı hayatlar kiralayacak ka-
dar moda tutkunu ve kimliksiz olmayalım lütfen. 
Fakir de olsan zengin de olsan, cimri de olsan cö-
mertte olsan, uysal da olsan asabi de olsan ol 
ama sen sen ol. Bırak bu 38 numara ayağa 39 
numara veya 33 numara ayakkabı almayı. 38 nu-
mara yeşil ayakkabılar senin için daha uygun ve 
sana tam oluyor. Boş yere ayağını sıkıştırma veya 
pamukla doldurma ayakkabının ucunu. Ben de 
yapardım bir zamanlar bunu. Ayakkabım büyük 
olurdu inşallah seneye de olur da giyinirim diye 
düşünürdüm ama. İlk ayakkabımı aldığım zamanı 
unutmuş değilim. 1numara büyük olurdu ayağıma. 
Ama o benim ilk ayakkabımdı. Bir bağcığı turuncu 
bir bağcığı yeşildi. Babamla beraberken ayağımı 
yumru gibi yapardım ki ayakkabının ayağıma bü-
yük olduğunu babam anlamasın ve üzülmesin di-
ye. Şimdiyse çifter çifter ayakkabılarım var ama 
turuncu yeşil bağcıklılarım yok. Onlar benim ilk 
göz ağrılarımdır. Hayat dersi gibiydiler bana. Kula-
ğıma şunu fısıldadıklarını hatırlar gibiyim geceleri 
temizleyip yanıma aldığım zamanlar: Bana bak 
dostum biz sana büyüğüz ama sen bunu mecburi-
yetten böyle giymek zorundasın. Sakın sesini çı-
karma biz seni seneye de koruyacağız taşlardan 
otlardan. Ama kimse duymasın bunu hele de 38 
numaralar vardı ya orda hoşuna giden. Sonra to-
puğuna yapışırlar. 
 
39 numara ayakkabı bazen mecburiyetten zorunlu 
olur işte böyle. Hep de insanın onun giydiğinde 
daha büyükmüş gibi hareket etmek istemesinden 
değil. Asıl önemli olan tavus kuşu deve kuşu olma-
maya zorlansa da hatta bu ona yaptırılsa da için-
deki benliğini asla unutmamalı. Çünkü o bir tavus 
kuşu...                           
 
                                                                             

 BEN BENİM 
   Ebubekir Aslan* 

> DENEME 

> 
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Çocuklar hakkında deyişler ve önemli alıntılar 

Hayatın her dalından insanların çocuklarla ilgili söyleyecek birkaç sözü vardır. Çocuklarla ilgili bu ünlü sözler, 

mesele çocuklarla ilgili yorumda bulunmaya gelince insanların fikir yelpazesinin ne kadar da geniş olduğunu 

gösteriyor. 

“Çocuklarla beraber geçen vakit ruhu iyileştirir.” Fyodor Dostoyevsky, Yazar ve filozof 

“Eğer bu dünyada gerçek barışı öğreteceksek ve eğer savaşa karşı gerçek bir savaş vereceksek, işe önce ço-

cuklarla başlamamız gerekmektedir.” –Mahatma Gandhi, Hindistanlı Politik ve Ruhani Lider 

“Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir.” -İbni Sina 

 “Yetişkinler sadece tarihi geçmiş çocuklardır.” – Dr. Seuss 

“Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara peri masalları okuyun. Eğer daha da zeki olmalarını istiyorsa-

nız, daha da çok peri masalı okuyun.” –Albert Einstein, Teorik Fizikçi 

 ÇOCUKLARLA İLGİLİ  
 SÖYLENMİŞ ÜNLÜ SÖZLER 
    İsmail Şimşek* 

> 

> DERLEME 

*Müdür Yardımcısı / Rize Çay ilkokulu 
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Toplumu toplum yapan çocuklar 

“Bir toplumun asıl ruhunu en iyi gösteren şey o toplumda çocuklara nasıl davranıldığıdır.” – Nelson Mandela, 

Eski Güney Afrika Başkanı 

“Çocuklara ne düşünecekleri değil, nasıl düşünecekleri öğretilmelidir.” Margaret Mead, Kültür Antropoloğu 

“Çocukların yarın neye dönüşeceklerinden korkuyoruz, ama onların bugün de birer birey olduklarını unutuyo-

ruz.” – Stacia Tauscher, Dansçı ve Sanatçı 

“Çocuklar şekle sokulacak şeyler değil, serpilmeleri sağlanacak bireylerdir.” – Jess Lair, Yazar 

“Evlat kokusu, cennet kokusudur.” – Hz. Muhammed 

“Bütün dünya üzerinde tek bir güzel çocuk vardır, bütün anneler de ona sahiptir.”  -Çin Atasözü 

“Dünyada evlat gibi insanı kendisine çeken, hiçbir bağ yoktur.”  -Firdevsi > 
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“Sağlam çocuklar yetiştirmek, arızalı insanları düzeltmekten kolaydır.” – Frederick Douglass, Aktivist ve Devlet 

Adamı. 

“Çocukların eleştirmenden çok doğru rol modellerine ihtiyacı vardır.” – Joseph Joubert, Fransız Ahlakbilimc 

Kelimelerin gücü öyledir ki tek bir sözcükle, moral veren bir kelimeyle, ya da iyi niyetli bir davranışla bir hayat 

başlayabilir. Elimizdeki bu gücü ve çocuklarımızı daha bilinçli şekilde teşvik edersek ne kadar büyük bir etkimiz 

olabileceğini düşünün.  Kullandığımız kelimeler aslında çocuklarımızın geleceğe dair hayallerinin şekillenmesi-

ne yardımcı olur. Ve bazen hayalleri tıpkı bizim gibi olmaktır. 

“Çocuklar taklit konusunda çok başarılıdır. Öyleyse taklit edecekleri güzel yetişkinler olalım.” –Anonim 

“Çocuklar büyüklerin sözünü dinlemekte hiçbir zaman başarılı olmadılar, öte yandan, büyükleri taklit etmekte 

hiç başarısız olmadılar.” – James Baldwin, Yazarı ve Sosyal Eleştirmen. 

“Çocuklar yaş çimento gibidir, üzerlerine ne düşse iz bırakır.” Haim Ginot, Çocuk Psikiyatristi 

“Çocuklar hayatlarımızı önemli kılar”. –Emma Bombeck, Amerikalı Mizahçı 

“Bütün yaratımlar içerisinde en ilginç ve ilham verici olan şey çocuklardaki olasılıklar potansiyelidir.” – Ray L. 

Wilbur, Stanford Üniversitesi Üçüncü Başkanı. 

“Çocuklar bugünkü nüfusumuzun üçte birini, geleceğimizin ise tamamını oluştururlar.” – Çocuk Sağlığı Geliştir-

me Paneli, 1981. 

“Çocuklar, göremeyeceğimiz bir geleceğe gönderdiğimiz canlı mesajlardır.” – John F. Kennedy,  ABD 35. Baş-

kanı. 

“Çocuklar size pek çok şey öğretebilir. Mesela sabrınızın sınırının ne olduğunu!” – Franklin P. Jones, Yazar 

“Çocuklar sihri görebilir, çünkü gözleri sihri aramaktadır.” – Christopher Moore, Yazar 

“Gerçek eğlence ihtimali yalnızca çocukların toplandığı bir yerde mümkündür.” – Mignon McLaughlin, Gazeteci 

ve Yazar 

“Bir bebek, Tanrı’nın dünyanın devam etmesi gerektiğine inandığının göstergesidir.” – Carl Sandburg, Şair 

“Çocukları iyi birer insan yapmanın en iyi yolu onları mutlu etmektir.” –Oscar Wilde, Yazar ve Şair 

 

> 
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Çocukluk hakkında 

“Biz çocuklarımıza hayata dair her şeyi öğretmeye çalışırken, çocuklarımız bize hayatın ne olduğunu öğretiyor.” –

Angela Schwindt, Evde Eğitim Annesi 

“Sarılmak çok iyi gelir, özellikle de çocuklara.” – Diana, Galler Prensesi 

“Dünyadaki dürüst ve gerçek sözlerin neredeyse tamamı çocuklar tarafından söylenmektedir.” – Oliver Wendell Hol-

mes, Yazar  ve Şair  

“Çocuklar duydukları şeyleri tekrar ederken pek hata yapmazlar. Hatta söylememiş olmanız gereken sözleri bire bir tek-

rar ederler.” –Anonim 

“İhtiyarlar savaş çıkarabilir, ama tarihi çocuklar yazar.” – Ray Merritt, Yazar. 

“Bir çocuğa yardım edecek bir şey yapan herkes benim gözümde kahramandır.” –Fred Rogers, Televizyon Siması 

“Bir çocuğa ne zaman yaklaşsam içimde iki duygu birden uyanır – şu an olduğu kişiye karşı hassasiyet, ve olabileceği 

kişiye karşı saygı.” – Louis Pasteur, Fransız Kimyager ve Mikrobiyolog 

“Çocuk dediğin kıvırcık saçlı ve gamzeli bir delidir.” – Ralph Waldo Emerson, Şair 

“Çocuklar yaşlılık zamanlarımızda bizim için büyük rahatlık kaynağıdır, hatta oraya hızlıca varmamıza bile yardım 

ederler.” –Anonim 

“Normal bir çocuğun en belirgin özelliği nadiren normal davranmasıdır.” – Anonim 

“Oyunlardan sanki ciddi öğrenmenin yorgunluğunu atmak için yapılan faaliyetmiş gibi söz edilir. Oysa oyun, çocuklar 

için ciddi öğrenme demektir. Oynamak aslında çocukluk sırasında icra edilen bir meslektir.” –Fred Rogers, Televizyon 

Siması 

 “Çocuklarınıza verebileceğiniz en iyi hediyeler sorumluluğun temelleri ve özgürlüğün kanatlarıdır.” – Danis Waitley, 

Motivasyon Konuşmacısı 

“Güvenlik ve emniyet kendiliğinden olan şeyler değildir, ortak fikir birliği ve kamusal yatırımın sonuçlarıdır. Toplumu-

muzun en kırılgan bireyleri olan çocuklarımıza şiddet ve korkudan arındırılmış bir hayat borçluyuz.” –Nelson Mandela, 

Güney Afrika Eski Başkanı 

“Bir ebeveynin çocuklarına verebileceği en iyi miras her gün birkaç dakikasını onlara ayırmaktır.” – Orlando Aloysius 

Battista, Kimyager  ve Yazar  

“Her zaman çocuklarınıza iyi geceler öpücüğü verin, çoktan uyumuş olsalar bile.” – H. Jackson Brown, Yazar > 
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Okumak, özgürlüğe uçmaktır 
              Aliya İzzetbegoviç 

 

 

 

12 Ağustos 2019 tarihinde elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğretmenimiz  

Halit Kılıç adına yapımı tamamlanan okul kütüphanemiz...  
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Çocukluktur  

en büyük zaman 
                   Murathan Baş* 
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