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 “Tuz Gölü Ölmesin!”  diyerek yıllar önce çıktığımız yolda 
çığlığımızı 27. sayımızda da doğa adına, çevre adına, sağlıklı bir 
yaşam adına duyurmaya devam ediyoruz.

 Yaşadığımız süreç hepimizin bildiği gibi tüm dünyanın bir 
büyük sınavdan geçtiği zorlu bir süreç. Ancak bu süreç bizlere çok 
önemli öğretiler de sunarak ve insanı insan yapan unsurları, dünyamız 
adına bizlere hatırlatarak geçen bir süreç. Bizlere geriye dönüp 
bakma fırsatı verip düşünmemizi sağlayan bir süreç. Peki, düşündük 
mü?

 İnsanlar ne zaman evlerine kapanıp doğayı kendi hâline 
bırakmaya başladıysa o zamandan itibaren doğa kendini yenilemeye 
fırsat buldu. Toprağından, denizinden gökyüzüne; bitkisinden 
hayvanına her unsuruyla tazelendi. Her rengi canlandı, aslına döndü. 
Oysa böyle mi farkına varmalıydık doğaya yaptıklarımızın? Haydi, 
çok daha geç olmadan bizden sonraki nesillerin de bu güzelliklerin 
tadını doya doya çıkarabilmesi, gelecek nesillere yaşama fırsatı 
tanıyabilmemiz için doğayla savaşmak yerine doğa için savaşalım.
Bu kez savaşımız yaşam için, doğayı yaşatmak için olsun.

 Sağlıkla kavuşmak dileğiyle…
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 Değerli Çığlık Okuyucuları, 

 Ben ve sizler şüphesiz ki farklı farklı güzel ahlak tanımları ya-
pabiliriz ve hepimizin yaptığı tanımlar da çeşitli yönleri ile kuşkusuz 
doğrudur. 
Şahsım olarak güzel ahlak tanımını şöyle yapabilirim: Kişinin kendisi 
dâhil, yaratılmış her varlığa şefkat ve merhamet nazarı ile bakması, 
kendisinin mahlukata vereceği her türlü zarar ve kötülükten kaçın-
masıdır. 
Nitekim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) şöyle bu-
yurmuşlardır: “Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden 
güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların mallarının ve canla-
rının güvende olduğu kişidir.” “Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin 
kardeşi için istemedikçe iman etmiş olmaz.”
 Sevgili okuyucularımız,
 Güzel ahlaktan bazı örnekler vermek isterim. Güzel ve doğru 
söz sahibi misiniz? Kendinize güzel ahlaklıyım, diyebilirsiniz. Zira “Gü-
zel söz; kökleri sağlam, dalları göklere yükselen güzel bir ağaca ben-
zer. Bu ağaç Rabb’inin izniyle her zaman meyvesini verir. Kötü söz de 
gövdesi yerden koparılmış o yüzden ağaçta durma imkânı olmayan 
kötü bir ağaca benzer.”
Yalan söylemiyorsanız, iftira atmıyorsanız, dedikodu yapmıyor-
sanız, tembellik ve yorgunluk göstermiyorsanız, kibir ve gurur  
taşımıyorsanız, kıskançlıkta bulunmuyorsanız, kötü zan beslemiyor-
sanız, haset etmiyorsanız, kimsenin malında, canında, ırzında gözü-
nüz yoksa, nefsinizi kontrol altında tutabiliyorsanız hiçbir mahluku 
hor ve zelil görmüyorsanız BİLİNİZ Kİ GÜZEL AHLAK SAHİBİSİNİZ.
Allahutaala ömür verirse güzel ahlak ile ilgili bir kitap hazırlamak isti-
yorum. Dua ediniz de kitabı bir an önce neşredebileyim. 
“Yaptığın bir iyilik seni mutlu ediyorsa bil ki sen iyi ahlak üzerinesin. 
Yaptığın bir kötülük seni üzüyorsa bil ki sen doğru yoldasın.”
Unutmayalım ki Allahutaala yüce kitabı Kur'an-ı Kerim’de şöyle em-
rediyor:
“Emredildiğin gibi doğru ol.”
Cenabıpeygamber de buyuruyorlar ki:
“ Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”

 Sağlıcakla kalın, dünyada ve ahirette esenlikler sizlerin ve biz-
lerin üzerine olsun…
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Ali ATAMAN
Diltaş Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu Başkanı 

GÜZEL AHLAK
 Kıymetli Okurlar,

 Doğanın yok edilişine bir “çığlık” olarak yayın hayatına başla-
yan dergimizin bu yepyeni sayısında sizlerle bir arada olmaktan çok 
mutluyuz.
 Diltaş’ın kırk yıllık eğitim yolculuğundaki en önemli varoluş se-
beplerinden biri de “çevre”. Bu yüzden “Diltaş 40 yıldır çevre için var.” 
diyoruz. Tabii burada ifade ettiğimiz insan eliyle değişikliğe uğrama-
yan, doğal yapısını koruyan bir çevre!
Özellikle 2020 yılında, alışılmışın da dışında çığlığın doğadan değil, 
insandan yankılandığını gördük. Küresel çapta bir salgına dönüşen 
Covid-19 hastalığı, insanları daha hareketsiz, daha kısıtlı bir yaşama 
mecbur bırakırken doğa tüm özgürlüğünü ve haklarını yeniden ele 
geçirir gibiydi. İnsanlar köyde, kasabada, kentte evlerine çekilirken 
diğer canlılar çok daha serbest ve güvenli bir yaşam ortamı buldu. 
İnsanlar bedenen ve zihnen durağanlığa mahkûm olurken bitkiler, 
hayvanlar evrenin tüm ritmiyle ve ahengiyle dilediklerince hareket 
etti. Yani özetle insanlar sağlıkla alacağı bir tanecik nefesin peşine 
düşerken doğa âdeta rahat bir nefes aldı.
 İnsan yaratılışı gereği çabuk öğrenen ve değişen şartla-
ra hızlı uyum sağlayan bir yapıya sahip. Ama maalesef kolay unu-
tan bir yönümüz de var. Gönül istiyor ki çocukların arkadaşların-
dan ve okullarından ayrı kaldığı, sevenlerin birbirinden mecburen 
uzaklaştığı, belki farkında bile olmadığımız ancak en büyük lüksü-
müz olan serbestliklerimizin kısıtlandığı bu olağanüstü zamanları  
unutmayalım. Hep hatırımızda kalsın her şeyin bir denge içinde 
yoktan var edildiği. Kalsın ki toprağımızı koruyalım kimyasallardan, 
ağacımızı koruyalım aşılanan GDO’lardan, havamızı koruyalım suni 
formüllü kokulardan, suyumuzu koruyalım ağzımızın tadını bozacak 
atıklardan, hayvanları ve tüm haşeratı koruyalım yozlaşmış, yıpran-
mış, sapkın her türlü davranıştan… Biz, bize karşılıksız verileni koruya-
lım ki çığlığımız gerçek bağımsızlığımızın mutluluğundan, özgürlükle-
rimizin dünyayı sarışından olsun!
 Yaşadığımız bu sıra dışı günlere rağmen Hz. Mevlâna’nın şu 
sözü inancımızı ve umudumuzu her daim diri tutuyor: “Ümitsizliğin 
ardında nice ümitler var, karanlığın ardından nice güneşler var.”

 Kalın sağlıcakla…

Ba
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İsmail Safa KETENCİ
Diltaş Eğitim Kurumları 
Genel Müdürü 

UNUTMAYALIM



 Çınar deyince akla geniş gövdeli, dalında bir salıncak 
olan; kışın yağmurundan, yazın güneşinden koruyan, gölgesinde 
oturulan, film sahnelerinde gördüğümüz ağaçlar gelir. Bu güzel 
ve görkemli ağaçlar bu kadarıyla da kalmamış şiirlere, efsanelere 
konu olmuşlar; kültür ve tarihimize tanıklık etmişlerdir.

  Çınarın Osmanlı tarihinde önemli bir yeri vardır. Osmanlı 
Devleti’nin temellerini atan Osman Gazi rüyasında bir çınar ağacı 
görür. Ağaç büyüdükçe büyür ve yeşerir, dallarının gölgesiyle 
bütün dünyayı kaplar, derken bir rüzgâr çıkıp çınarın yapraklarını 
İstanbul’a doğru çevirir. Osman Gazi’nin rüyasını dinleyen 
Şeyh Edebali kendisinin büyük bir devlet kuracağını müjdeler. 
Sonrasında ise 600 yıldan fazla dünyada hüküm süren Osmanlı 
İmparatorluğu kurulur. 

 Tarihe tanıklık eden bu ağaçların bilinmeyen özelliklerinden 
biri de iyi kalpli insanlara benzeyişidir. Çünkü çınar ağaçları da aynı 
iyi kalpli insanlar gibi yaşlansa da güzelliğinden ve duruşundan 
hiçbir şey kaybetmez. Nasıl çınarlar bizi yazın güneşinden, kışın 
yağmurundan koruyorsa iyi insanlar da bizi zor durumlardan ve 
kötü düşüncelerden korur. 

 Yazının başında belirttiğim gibi çınar ağacının bir de 
efsanesi vardır. Efsaneye göre Zeus ve oğlu Hermes bir gün 
insan kılığına bürünürler ve bir köye giderler. Köyde bir karı koca 
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Ayşe Selin BAŞARAN
Selçuklu Diltaş Ortaokulu

dışında kendilerine kimse yardım etmez. Zeus 
da misafirperverlik göstermeyen bu köyü yok 
eder. Yaşlı çiftin eskiden yaşadığı kulübeyi ise 
gösterişli bir tapınağa dönüştürür. Zeus, yaşlı 
çifte ondan istedikleri bir şey var mı diye sorar. 
Çift tapınağın bekçisi olmayı, birbirlerinden 
hiç ayrılmamayı ve beraber ölmeyi ister. Vakti 
geldiğinde birbirini seven bu yaşlı karı koca 
aynı gövdede birleşen ıhlamur ve çınar ağacına 
dönüşür.

 Bu efsanenin dışında yazımın 
son kısmında hepinizin bildiği ve bizleri 
duygulandıran bir anıya -Yürüyen Köşk'e- de yer 
vermek istiyorum. “Yürüyen Köşk” Atatürk’ün 
çınarlara, ağaçlara ve doğaya verdiği önemi 
anlatır. Atatürk 1930 yazında bir gün köşke 
gittiğinde çalışanlar binanın yanındaki çınar 
ağacının dalının köşkün çatısına vurduğunu, 
çatı ve duvara zarar verdiğini söylerler. Çınarın 
köşke doğru uzanan dalını kesmek için izin 
isterler. Atatürk ise ağacın dalının kesilmesi 
yerine, binanın tramvay rayları üzerinde biraz 
ileriye alınmasını ister. Çalışmalar sonucu temel 
seviyesine inilir ve tramvay rayları binanın 

temeline yerleştirilir. Köşkün yürütülme işlemi 
iki aşamada yapılmıştır. Öncelikle yapının teras 
bölümü, geri kalan iki gün içinde de ana binanın 
raylar üzerinde yürütülmesi işlemi tamamlandı 
ve bina 5 metre kadar doğuya kaydırıldı. 
Böylelikle köşk yıkılmaktan, çınar ağacı 
kesilmekten kurtuldu. Ayrıca köşk o günden 
sonra “Yürüyen Köşk” olarak anılmaya başlandı. 
Mustafa Kemal Atatürk, bu olaydan sonra 
da pek çok kez geldiği Yalova'da bu köşkte ve 
çınar ağacının altında dinlenmiştir.  Köşk 2006 
yılında “Yalova Belediyesi” tarafından bakıma 
alındı ve onarılarak müzeye dönüştürüldü. 
Köşkün kaydırılması Mustafa Kemal'in doğaya 
ve ağaçlara verdiği değeri göstermesi açısından 
önemli bir olaydır.

 Sonuç olarak çınar ağacının bildiğimiz 
ya da bilmediğimiz birçok özelliği vardır. Gerek 
bizim tarihimizde gerekse dünya tarihinde 
ve kültüründe önemli bir yere sahiptir. Çınar 
ihtişamlı ve uzun ömürlü bir ağaçtır. Bu hâliyle 
geçmişle gelecek arasında bir bağ kurmaktadır 
ama bana sorarsanız en güzel özelliği iyi 
şeyleri aklımıza getirmesi ve iyi insanlara  
benzemesidir.

ÇINAR AĞACI
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Hacı ÇİVİ
Diltaş 40. Yıl İlköğretim Kurumu 
Fen Bilimleri Öğretmeni

 Çınar ağacı, Avrupa’dan Asya’ya kadar çok geniş bir 
coğrafyada dağılım gösteren bir ağaç türü olsa da çınara 
sadece bir ağaç demek çok basit ve anlamsız kalır. Çünkü çınar, 
kendisine birçok anlam yüklenmiş bir semboldür. Hikâyelerin, 
şarkıların, şiirlerin başkahramanıdır çınar...

 Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin gördüğü 
bir rüya geçmişten günümüze anlatılır. Osman Gazi rüyasında 
Şeyh Edebali’nin yanında yatıyordu. Edebali’nin göğsünden bir 
hilal doğdu. Hilal biraz yükseldikten sonra büyüdü, büyüdü ve 
dolunay hâline gelince kendisinin de göğsüne girdi. Daha sonra 
göğsünden ışıklar içinde bir ağaç çıkıp yükselmeye başladı. Bir 
çınar ağacıydı bu. Yükseldikçe yeşerdi ve güzelleşti. Dallarının 
gölgesi bütün dünyayı kapladı, dünyanın her tarafından 
insanlar grup hâlinde gelip bu çınarın gölgesine giriyorlardı 
ve bu gölgenin altına giren herkes çok mutlu oluyordu. Ulu 
çınarın gölgesinde dağlar, dağların dibinde pınarlar gördü. 
Ayrıca bu ulu çınarın yanında ise dört sıra dağ gördü ki bunlar 
Kafkas, Atlas, Toros ve Balkanlardı. Çınarın köklerinden Dicle, 
Fırat, Nil ve Tuna çıkıyordu. Bu nehirde koca koca gemiler 
yüzüyordu. Çınarın gölgesindeki tarlalar ekin, ağaçlar meyve 
doluydu. Vadilerinde şehirler vardı. Şehirlerinde camiler... 
Hepsinin altın kubbelerinde birer hilal parlıyor, minarelerinde 
müezzinler ezan okuyorlardı. Ezan sesleri ağaç dallarındaki 
kuşların cıvıltısına karışıyordu. Bir ara ulu çınarın yaprakları 
kılıç gibi uzamaya başladı. Derken bir rüzgâr çıkıp bu kılıç 
gibi yaprakları İstanbul’a doğru çevirdi. Şehir, iki denizin ve 
iki karanın birleştiği yerde iki masmavi yakut ile iki yemyeşil 
zümrüt arasına oturtulmuş pırıl pırıl bir elmas gibiydi. Sanki 
bütün dünyayı kuşatan bir yüzüğün kıymetli taşını andırıyordu 
İstanbul.  Osman Gazi Han bu yüzüğü parmağına takıyorken 
uyandı. Osman Gazi ve nesli, tıpkı bir ulu çınar gibi yükselerek 
tarihe damga vurdu. Bu çınar gölgesinde yaşayanlara yüzlerce 
yıl bereket, mutluluk, huzur getirdi.
 Anlatılan hikâyeler, söylenen şarkılar, yazılan şiirler 
farklı kültürlere, coğrafyalara ait olsa da bir ortak nokta var: 
Çınar ağacı sadece bir ağaç türü değil, insanlığın en temel 
sembollerinden birisidir. Kültürler değişse de çınarın manası 
hep aynıdır aslında. Çınar demek; sevgi, güç, zafer, tarih 
demek!



 Doğayı okumak, insanın hayat yolculuğunda kendisini 
tanımasının en büyük yollarından birisidir. Öyle ya, bazen kitaplarda 
bulamadığımız bir hakikati bir bilgiyi ya da o an ihtiyaç duyduğumuz 
bir telkini doğa bir cevap olarak ansızın çıkarıverir karşımıza. 
Örneğin bir çınar… O ulu ve heybetli duruşuyla birçok kelam eder 
bizlere. Yaşamayı anlatır. Yaşamayı, bir çınar gibi hür ve özgürce! 

Çınar hem uzun süre yaşamasından hem fiziki özelliklerinden 
hem de asırlar boyu insanların ona 

yüklediği kimi simgelerle bir kitap gibi 
okunmayı bekler bizler tarafından. 
Çünkü dallarında nice öğüdü saklar 

insanoğluna…

 Tanık olmanın en büyük 
delilidir çınar. Asırlarca 
yaşar o, tüm varlığıyla 
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Nurcan METE ÇALI
Selçuklu Diltaş İlköğretim Kurumu 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

insana ve evrene dair ne varsa 
ona tanıklık eder. Ama yıkılmaz 
ve hatta eğilmez bile. Vakurdur. 
Heybetinden ödün vermez. Ve her 
şeye rağmen, yani tanık olduğu tüm 
o savaşlara, katliamlara, kıtlığa, 
felaketlere ve ölümlere rağmen 
bağrında bitmez tükenmez bir 
merhamet, bir yaşama sevinci 
taşır. Köklerini o kadar derinlere 
salar ki insanoğluna: “Her şeye 
rağmen yaşa!” diye haykırır. Benim 
toprağa sarıldığım gibi sen de 
hayata sarıl, kendine sarıl ve seni 
sen yapan bütün değerlerine tüm 
köklerinle yapış, der.  Her ne kadar 
içten içe çürütse de onu tanıklık 
ettiği tüm bu yıkımlar, o yıkılmak 
nedir bilmez. İşte onun bu hâli, bir 
öğütler kitabıdır okumak isteyene. 
Her bir dalında her bir yaprağında 
bir mesaj vardır onun. Öyle çınarlar 
vardır ki tam yıkıldı, eskidi, bitti, 
denildiğinde yeni bir filiz verir. 
Yeniden başlamanın ve yeni şeyler 
söylemenin sembolüdür bu. “Asla 
pes etme!” öğüdüdür.

 Çınar ağacı diğer 
ağaçlardan daha yükseklere 
çıkmak ister. Bunun için adına 
ulu, yüksek, derler onun. Her 
daim başını göklere değdirme 
sevdasındadır. Bu da insanlara 
hep daha güzelini keşfetme 
ve keşfettiği tüm o bilgilerin, 
icatların, insanlığı yükseklere çıkaracak her bir 
mefhumun hayata tatbik edilmesi öğüdüdür 
çınarın. Hep en iyisi ol, önce kendine sonra 
çevrene sonra da vatanına en yüksek başarıları 
ve iyilikleri yap, demenin sembolüdür. Sabrın 
da simgesidir çınar: Kökleri sağlam olduğu için 
en şiddetli rüzgârlara dayanmasını bilir ve tüm 
bu çetin şartlara rağmen gölgesi altındakilere 
huzur verir. Sabrın simgesidir bu da. Gösteri 
çağının ve refah reklamlarının zihnimizi derin 
bir gayyada akıl almaz girdaplara soktuğu şu 
zamanlarda sabır kılıcıyla benliğimizi korumayı 

hatırlatır bize. Afetleri, salgın hastalıkları, 
psikolojik depremlerimizi sabırla ve çalışarak alt 
etmemizin öğüdüdür aynı zamanda.

 Özgürlüğün nişanıdır çınar. Rüzgârla 
her temasında hürriyetin şarkısını söyler bize 
yapraklarıyla. Medeniyetimizin kısa bir özetidir. 
Yapraklarında dört mevsimde yedi iklime 
yayılan hikmetli sözleri vardır. 

 Doğa bir kitaptır ve çınar, o kitabın en 
gizemli bölümüdür okunmayı bekleyen. Bizler 
de onu anlamaya çalışmak ve bir çınar gibi yüce 
ve hürce yaşamaya çalışmalıyız belki de…

YAŞAMAK, 
BİR ÇINAR GİBİ 
YÜCE VE ÖZGÜR
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Gökben ÇELİK ŞAKİRLER
Meram Diltaş Anadolu Lisesi 
Müdür Yardımcısı

DİLTAŞ CUMHURİYET 
ÇINARININ HİKÂYESİ 

BİR YOLCULUK BAŞLADI: DİLTAŞ CUMHURİYET ÇINARI

 Bir çınar düşünün; güçlü, heybetli, uzun ömürlü…
 Bir çınar düşünün; asırlık…
 Diltaş Eğitim Kurumları, 1980’de bir çınar fidanı gibi köklerini 
toprağa bırakarak eğitim faaliyetlerine başladı. Seneler içerisinde 
emekle, azimle, Cumhuriyetimizin ilkelerine bağlı kalarak büyüdü. 

 Kurumumuzun 40. yılında hem de 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'nda unutulmayacak bir etkinlik ile “Diltaş Cumhuriyet 
Çınarı” hikâyemizi başlattı. Amacımız, güzel ülkemin 81 ilindeki 
okulların bahçelerinden öğrencilerin bir avuç toprağı kavanozlara 
koyarak “Cumhuriyet”i birkaç kelimeyle anlatacak video  
çekmeleriydi. Bunun için ilk olarak 81 ilimizin farklı kademelerindeki 
okulların müdürleriyle iletişime geçtik. Programımız hakkında 
bilgilendirme yaparak etkinliğimize katılımlarını istedik. 29 Ekim’e 
kısa bir zaman dilimi kalmıştı. Telefonlaşmalar, kargoyla kavanoz 
gönderip teslim almalar, mailleşmeler derken etkinliğimiz hızla 

gerçekleşiyordu. Her ilimizin gerek köy gerek 
merkez okullarından Cumhuriyetimizin 96. 
Yılını kutlayacağımız bayramımızla ilgili o kadar 
güzel, duygu yüklü videolar aldık ki anlatmaya 
kelimeler yetmez. Cumhuriyet aşkı ana sınıfı 
öğrencisinden lise öğrencisine kadar hepsinde 
parlamaktaydı. İşte o an bir kez daha eğitimin 
bizi her yerde birleştireceğini anladık.

 29 Ekim 2019 sabahı, güneşli bir güne 
merhaba dediğimizde içimiz kıpır kıpırdı. Hepimiz 
heyecanlıydık. Diltaş Cumhuriyet Çınarımız, 
tam da Diltaş’ın 40. yılını doldurmasının haklı 
gururunu yaşarken en güzel bayramlarımızdan 
birisi olan Cumhuriyet Bayramımızda, Diltaş 
40. Yıl Kampüsümüzde can bulacak, anlam 

bulacaktı. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Ali Ataman’ın Diltaş Cumhuriyet Çınarı'na ilk 
toprağı karıştırmasıyla başlayan etkinliğimiz, 
ülkemizin her şehrinin toprağıyla birleşerek bir 
renk cümbüşüyle okulumuzda tamamlandı.

 Toprak; aidiyet demek, köklerimize 
dönüş demek...

 Cumhuriyet, içerisinde birçok anlamı 
barındırırken belki de en güzeli çınar ağacı gibi 
asırlarca ayakta, güçlü, dimdik durabilmek 
demektir. Diltaş Cumhuriyet Çınarı'nın 
gölgesinde nice nesiller yetiştirmek ümidiyle…



 Çevre, canlıların hayatları boyunca yaşamlarını 
sürdürdükleri ve uyum sağlamaya çalıştıkları fiziki, sosyal ve 
kültürel bir ortamdır. Çevrenin özellikleri ve içinde bulunulan 
şartlar tüm canlıları olduğu gibi biz insanları da pek çok açıdan 
etkilemektedir. Kısacası çevre canlıların evidir. İnsanoğlu kendisi 
ve ailesi için ev bildikleri yerleri sağlıklı ve hijyen kılabilmek adına 
belli aralıklarla temizler ve elinden geleni yapar. Ama söz konusu 
yaşadığımız çevre olunca maalesef elimizden geleni yapmıyoruz. 
Asıl evimiz olan doğayı kirletiyoruz. Maalesef doğanın çığlıklarına 
kulak vermiyor aksine onun çığlık atmasına yine biz sebep 
oluyoruz. Peki, doğadan gelen bu çığlıklar nedir?

 Ekolojik dengenin bozulması, salgın hastalıkların artması, 
verimsiz toprakların oluşması, kuraklığın kol gezmesi, sera etkisi 
ve küresel ısınmanın yarattığı olumsuzlukların dünya üzerinde 
ciddi bir şekilde hissedilmesi, kutuplardaki buzulların erimeye 
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Fen Bilimleri Öğretmeni

başlaması, iklim değişikliklerinin yaşanması, 
biyolojik çeşitliliğin giderek azalması, bazı canlı 
türlerinin neslinin tükenmesi, deniz ve okyanus 
canlılarının toplu ölümleri, oksijenimizin 
giderek azalması vb. şeyler doğanın bize attığı 
çığlıklardır.

 Bu çığlıklar özellikle insanoğlunun 
sebep olduğu hatalardan kaynaklanmaktadır. 
Çünkü bizler içinde yaşadığımız eve saygı 
duymuyor ve ona karşı hatalı davranışlar 
sergiliyoruz. Ormanlarımıza zarar veriyor, 
bilinçsiz yapılaşmalara izin veriyor, fabrika 
atıklarını ve evsel atıkları çevreye bırakıyor, fosil 
yakıt kullanımını azaltmıyor, araba ve fabrika 
bacalarına filtreler takmıyor, geri dönüşüme 

yeteri kadar önem vermiyor, en basiti pikniğe 
gittiğimizde bile o küçücük kullandığımız alana 
bazı hatalı davranışlarla zarar veriyoruz. 
Kısacası doğaya karşı bilinçsiz davranıyoruz.

 Eğitim; toplum, geleceğimiz olan 
evlatlarımız ve doğanın çığlıklarını azaltmak 
için şarttır. Aldığımız eğitim ve çevre bilinci ile 
zihnimizdeki bazı yanlış olguları değiştirebiliyor, 
doğaya yardımcı olabilmek için bir şeyler 
öğrenebiliyor, bunu çevremizle paylaşıyor ve 
hatta bunları uygulayabiliyorsak doğaya olan 
borcumuzu ödüyoruz, demektir. Doğaya ihanet 
edenlere inat; doğaya can veren, canlıya, ağaca, 
bitkiye, toprağa hayat veren nesiller yetiştirmek 
dileğiyle…

DOĞANIN ÇIĞLIĞI



 Bahçeli evimize taşınalı sanırım iki üç sene kadar olmuştu. 
Bahçedeki fazla eşyaları koyduğumuz depoda farelerin cirit 
atmaya başladığını gördüğümde canım çok sıkılmıştı. O günlerde 
bir kedi çıkageldi. Farelerin ortadan kaybolduğunu gördüğümde 
bunu kedinin başardığını tahmin etmiştim. Ben bu duruma 
çok sevindim. Kedi bizi ve bahçeyi çok benimsemişti. Mutfak 
kapımız bahçeye açıldığı için mutfak kapısının önüne gelip bizden 
yemek istiyordu. Babam önce kedi maması aldı ama mamayı 
beğenmiyordu. Annem kaşar peyniri atmaya başlamıştı. Kaşar 
peynirini çok beğenen kedi artık öğün vaktinde mutlaka peynir 
ister olmuştu. Peynirini yedikten sonra depoda kalmaya devam 
ediyordu. Artık bizim kedimiz olmuştu.

 Diğer kedilerin çöpleri karıştırdığını gördüğümde bizim 
kedimiz neden çöpe gitmiyor diye düşündüm. Daha önce bir ev 
kedisi idi de sahibi acaba evden mi atmıştı? Tüyleri çok temiz ve 
bakımlı olan kedimiz kolay yemek beğenmiyordu. Kaşar peyniri 
dışında ve kendi avladığı hayvanlar haricinde bir şey yediğini 
görmedim. Saatlerce tüylerini yalayarak tertemiz ediyordu. 
Gözlerinin renginden dolayı ben ona “Zümrüt” ismini vermiştim.
Nisan ayının ortaları falandı sanırım, kedimiz öğün vaktinde 
gelmemişti. Hepimiz merak ettik acaba nerede, diye. İki gün 
kadar geçmişti ki ağabeyim depoda yattığını söyledi. Biraz 
dikkatli baktığımızda zayıflamış zannettiğimiz Zümrüt’ün aslında 
kımıldayan fareye benzeyen dört tane yavrusunun olduğunu fark 
ettik. Yavrularının üstünü nerdeyse tamamen kapatıp onları bize 
göstermemeye çalışıyordu. Biz peynirini yanına götürdük, içerse 
diye süt de verdik.  Normal zamanda peynirleri havada kapan 
Zümrüt kaşarların yanına bile yaklaşmadı. Yavrular kımıl kımıl 
annelerinin altında hareket ediyorlardı. Gözleri görünmüyordu ve 
sürekli bir şey arıyorlardı. Herhalde karınlarını doyuruyorlardı. 
Biz depodan uzaklaştık ve birkaç saat sonra kontrol ettiğimde 
peynirleri yediğini ve biraz da süt içtiğini görünce sevindim. 
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Yine yavrularının üstüne kapanmış onları 
bizden saklıyordu. Sanırım çok iyi annelik 
yapıyordu. Acaba bunları nereden öğrenmiş, 
diye merak ediyordum. Yavrularını niçin bizden 
saklıyordu, bizim onlara zarar vereceğimizi mi 
düşünüyordu? Bunu bilmek mümkün olsaydı da 
gerçekten ne düşündüğünü öğrenebilseydim.
 
 Üç dört gün sonra yine yiyeceğini 
istemeye gelmişti ama sürekli gözleri 
deponun kapısındaydı. Ağabeyim yavrularını 
merak ettim; bakayım, dedi. Ama Zümrüt 
ağabeyimden önce depoya koşup yavrularının 
üstüne çıkmıştı. Onların hem annesi hem her 
şeyi idi. Yavrular sürekli hareket ettikleri için ben 
yavrularının renkleri nasıl, annesine benziyorlar 
mı anlamaya çalışıyordum. Bu merakım her gün 
daha çok artıyordu.

 Aradan on ya da on beş gün 
geçmişti. Artık yavrular büyümüşler, gözleri 
açılmaya başlamıştı. Daha hareketlilerdi. 
Yuvalarının dışına doğru birazcık çıkıyorlar, 
beni görünce hemen kaçıyorlardı. Çok sevimli 
olduklarını söyleyebilirim. Günler geçtikçe 
daha çok büyüyorlardı ve deponun dışına 
çıkmaya başlamışlardı. Çimlerin üzerinde 
koşuşturuyorlar ve annelerinin kuyruğuyla 
oynuyorlardı. Annelerini andıran da vardı, 
tam ona benzemeyen de aralarında vardı. 
Artık büyüyüp anneleri gibi onlar da yiyecek 
istemeye geliyorlar fakat biz dışarı çıktığımız 
anda kaçışıyorlardı. Anneleri onlara böyle mi 

öğretmişti acaba? Zümrüt küçükken acaba bir 
eziyet mi görmüştü de bu yüzden yavrularını 
ürkek alıştırmıştı.

 Anneleri yavrularını sütten kesmiş artık 
onların başka yerlere gitmesini istiyor, onlara 
kızıyordu. Bazen yavrularıyla kavga ediyordu. 
Artık onlara her şeyi öğretmiş ve kendi başlarının 
çaresine bakmalarını söylüyor gibiydi. Ama 
yavruları ısrarla gitmek istemiyorlar, annelerinin 
kendilerine kötü davranmasına katlanıyorlardı. 
Bir gün nasıl olduğunu bilemediğim bir şekilde 
kendisine çok benzeyen yavrulardan birinin 
gözü yaralanmıştı. Acı çektiği belli oluyordu. Bu 
durumu gören annesi çok üzülüyor, sanki üç beş 
gün önce yanından uzaklaştıran kendisi değilmiş 
gibi şefkat gösteriyordu. Kendisine verdiğimiz 
peynirleri önce onun yemesi için bekliyordu. 
Gözündeki yarayı tedavi etmeleri için görevlileri 
çağırdığımızda anne kedi çok endişelenmiş ve 
yanından ayrılmak istemiyordu. Görevliler yavru 
kediyi yakalamayı beceremedikleri için yavru 
kedi kaçmıştı. Bu duruma anne Zümrüt sevindi 
mi üzüldü mü bilemiyorum ama yaralı kedi bir 
daha ortalıkta görünmedi.

 Zümrüt, her bahar aynı şekilde 
yavrulamaya devam etti. Evimizin etrafında 
dolaşan onlarca kedi sanırım Zümrüt’ün 
yavrularıydı. Fakat Zümrüt dışında mutfağın 
önüne gelip yemek isteyen olmuyordu. Zümrüt 
tahtını kimseyle paylaşmıyordu.



 Sonunda geldim. Aradığım yer burası dedim içimden. 
Otobüsten indim. Burası dağların gölgesindeki ufak bir köydü. 
Yürümeye başladım toprak yoldan köyün içine doğru. Yolda 
bahçesinde çalışan ihtiyar bir adamla karşılaştım. Önce gözleri ile 
beni süzdü ve ‘’Hayrola oğul hangi rüzgâr attı seni buralara!’’ dedi. 
Ben de ona şehirden geldiğimi, bu köyü çok sevdiğimi ve tam aradığım 
yer olduğunu söyledim. O da beni evine buyur etti. İhtiyar, hanımına 
seslendi ve bize iki çay getirmesini söyledi. İhtiyarın adı Memet Emmi 
imiş. Ev küçük ve şirin bir kerpiç evdi. Duvarda asılı bir halı ve yerdeki 
minderler ile tam bir köy eviydi. Uzun süre sohbet ettik. Artık güneş 
yavaş yavaş yerini aya bırakmaya başlamıştı. Ben de müsaade 
istemek için doğruldum. Ama ihtiyar ve hanımı gitmememi, yolun bu 
vakitte tehlikeli olabileceğini söyledi ve bana bir yer döşeği indirdiler. 
Şafak sökerken uyandım. Bir de ne göreyim! Sofrayı benim için 
doldurmuşlar. Onlara olan borcumu nasıl ödeyeceğimi bilemeyerek 
sofraya oturdum. Onların bu iyiliklerine nasıl karşılık vermem 
gerektiğini düşünüyordum bir yandan. Para versem kabalık olur, diye 
düşündüm. Aklıma bundan başka hiçbir fikir gelmeyince en iyisinin 
yemeği yedikten sonra teşekkür edip kalkmak olduğu kanısına 
vardım. İhtiyar, bana köy merkezine kadar eşlik etti. Ben de ona 
tekrar teşekkür edip köyün kahvehanesine doğru yürüdüm. 

 Kahvehane ufak beş on masalı bir kahvehaneydi. Kendime bir 
çay söyleyip buraya asıl gelme amacım olan çiftliğimi hayal etmeye 
başladım. Kerpiçten yapılmış ufak bir ev olsun içinde. Kocaman bir 
de ahır olsun. İki, hayır hayır üç tane at olsun. Biri siyah, biri beyaz, 
biri de kahverengi olsun. Yirmi koyun on tane de inek olsun. Tabii 
eşek ve tavukları da unutmamalı. Çiftliği de iki tane kocaman köpek 
korusun. Tam hayalime devam edecekken bir el dokundu sırtıma. 

20

Ö
ğr

en
ci

 K
al

em
i

Fırat BOZKURT
Selçuklu Diltaş Ortaokulu

Sırtımı döndüğümde kara kaşlı, kara gözlü, orta 
yaşlarda kafasında şapkası, ayağında yıpranmış 
kunduraları ile bir adam dikiliyordu karşımda. 
Bana bu köye niçin geldiğimi sordu. Ben de ona 
küçük bir çiftlik kuracağımı söyledim. Adam 
bana henüz arazi alıp almadığımı sordu. Tabii 
ya hayal kuracağım derken işin maddi tarafını 
unutmuşum. Adama henüz almadığımı, eğer 
bildiği satılık bir arazi varsa bana göstermesini 
istedim. Çok şanslıyım. Adamın amcasının tam 
da istediğim yerde istediğim büyüklükte bir 
arazisi varmış. Adamdan beni amcasının yanına 
götürmesini istedim.

 Yolda onunla konuştuk adı Ömer. Kerpiç 
ev ustasıymış. Bu bölgede insanların maddi 
durumu yeterli olmadığı için hala kerpiç evlerde 
yaşıyorlarmış. Kerpiç evlerin yeni öğrendiğim 
bir özelliği de iki veya üç yılda bir üzerlerine 
saman ve toprak çamur benzeri karışım ile 
sıvanmasıymış. Ömer hem evleri inşa ediyor 
hem de üzerlerini sıvıyormuş. Zaten bu köydeki 
tek usta oymuş. Amcasının evine ulaştığımızda 
kapıyı çaldı. Üzerinde geleneksel kıyafetleri, 
ayağında mesti ile bir nine açtı ve bizi içeri 
aldı. Ömer’i takip edip amcasının olduğu 
odaya gittim. Amcası ak sakallıydı. Onun da 
üzerinde yörenin kıyafetlerinden vardı. Ömer, 
ben ve amcası bir yer sofrasına oturduk. 

Yemekler yendi, çaylar içildi. Sonunda konuya 
girdi amcası. ‘’Demek araziyi satın alacaksın.’’ 
dedi. Ben de başım ile onaylayıp ‘’Evet.’’ dedim. 
Pazarlıklar yapıldıktan sonra arazi artık resmen 
benimdi. İkisine de teşekkür ettim. 

 Ertesi gün evin yapımına hemen 
başladık. Ev bir süre sonra bitti. Ahırın inşaatına 
da başlandı. Çok mutluydum. Sıra hayvanları 
almaya gelmişti. Ömer’e bu köydeki en iyi 
hayvan yetiştiriciliğini kimin yaptığını sordum. 
O da kendisini takip etmem gerektiğini söyledi. 
Bu yolu bir yerden gözüm ısırıyordu. Beni ilk gün 
konuk olduğum evin bahçesine getirince çok 
şaşırdım. Ömer bana dönüp “Bu köydeki en iyi 
hayvanları Memet Emmi yetiştirir.” dedi. Ben 
şaşkınlığımı gizleyerek Ömer’i takip etmeye 
devam ettim. Memet Emmi ahırın önünde 
oturmuş çay içiyordu. Ömer ona selam verdi. 
Ben de selam verdim. Sohbet muhabbet derken 
tamamen aklımdan çıkmış söyleyememiştim 
bir türlü çiftlik kuracağımı Memet Emmi’ye. 
Biz de oturduk Memet Emmi’nin yanına. 
Ben hemen hayvanlara bakmak için Memet 
Emmi’den müsaade istedim. Hayvanların hepsi 
çok sağlıklıydı. Memet Emmi ile biraz sohbet 
ettikten sonra alacağım hayvanlar ile ilgili listeyi 
ona verdim. Sağ olsun üç güne ahırın içine kadar 
getirdi hayvanları. 

 En büyük hayalim gerçek olmuştu. 
Üstelik yeni dostlar edinmiştim. Kötülüklerin 
az olduğu, her tarafı kerpiç evlerle kaplı olan 
bir köyde ikamet ediyordum. Mutluydum, 
huzurluydum. Bu ufak bozkır köyünde ben de 
kendime bir yer bulmuştum. Uyandığım her 
sabah başka bir neşeyle döşeğimden doğrulup 
kümesten aldığım taze yumurtalar ile kahvaltı 
yapıyor, sonra atımın sırtına atlayıp onu 
ucu bucağı görünmeyen altın sarısı buğday 
başaklarının olduğu yere sürüyorum. Öğlene 
doğru koyunlarımı ve ineklerimi alıp meralara 
salıyorum. Kendim de bir ağacın gölgesinde 
oturup ak bulutları izliyorum. Akşama doğru 
onları ahırlarına geri götürüp küçük kerpiç 
evimde huzur içinde yatıyorum. İnsan bundan 
başka ne isteyebilir. Aş, su, sevgi ve dört 
duvarın arasında olmanın verdiği huzurla 
arkama yaslanıp çayımdan bir yudum aldım ve 
şükrettim.



Baharı müjdelerdi yaprakların,
Kışın uyur, cemre düşünce uyanırdın.
Kuşların yuvası, bizim arkadaşımızdın,
Yaz sıcaklarında, bizim kurtarıcımızdın. 
Elimizde sapanlar ceplerimizde taşlar otururduk gölgende.
Bazen bir evdin bazen bir kale,
Güz gelince yaprakların dökülse de
Yine yararın olurdu bizlere.
Geldi bir kamyon 
Gönderdi bizi evlere.
Bulamadık bir daha seni aynı yerde.
Şimdi bir beton yığını duruyor olduğun yerde.
Plazaymış adı girdik içine,
Ne ev var ne kale,
Boş bir beton yığını sadece,
Kalmadı hiçbir şey senden geriye.
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AĞACIMIZ

Fırat BOZKURT
Selçuklu Diltaş Ortaokulu



 Afrika’yı bilirsiniz. Çok kurak bir yerdir. Neredeyse hiç 
temiz su bulunmaz. Hayat çok zordur. İşte bu kurak kıtada Alina 
adında küçük bir kız yaşarmış. Alina, çoğu Afrikalı gibi esmermiş. 
İri gözleri, kıvırcık kısa saçları varmış. Dişleri ve tırnakları ise 
teninin aksine bembeyazmış. Alina yaşadığı kıtaya ve burada 
yaşayan insanlara çok üzülüyormuş. Ailesi varlıklı bir aile olduğu 
için en azından az da olsa yemek ve su bulabiliyormuş ama ya 
diğerleri?

 Neyse dönelim hikâyemize... Alina'nın babası bir safari 
parkında görevliymiş. Alina sık sık babasının yanına ziyarete gider 
ve hayvanları izlermiş.

 Yine bir gün, babasının yanına ziyarete giderken  
düşüncelere dalmış. Temiz suyun Afrika’da da bol miktarda 
bulunmasını o kadar istiyormuş ki... Sonunda babasının yanına 
varmış.  Babası ile birlikte bir aileye hayvanları göstermişler. 
Safaride aslanlar, zürafalar, filler ve daha pek çok vahşi 
hayvan varmış. Bu yüzden bir gezi ancak bir iş gününde 
tamamlanabiliyormuş. Akşam olunca evlerine dönmüşler. Annesi 
yemeği hazırlayınca sofraya oturmuşlar. Babası çok heyecanlı 
görünüyormuş. Alina babasının heyecanının nedenini çok merak 
etmiş. Babası: “Müjde, müjde! Türkiye’den bir arkadaşım aradı 
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ve bizi bir aylığına Türkiye'ye davet etti, bizi 
misafir etmek istiyormuş.” demiş. Tüm aile bu 
haberi sevinçle karşılamış. Tabi Alina da çok 
sevinmiş. Öyle ki önündeki tatsız tuzsuz yemek 
ona dünyanın en harika yemeği gibi gelmiş.

 Siz olsanız bu kadar sevinmezsiniz değil 
mi? Evet, sevinirsiniz tabi ama Alina kadar değil. 
Alina Türkiye'nin yeşili bol ve su bakımından 
zengin bir ülke olduğunu biliyormuş. İstediği 
kadar çok su içebileceğini düşünmüş. Babası 
iki gün sonra yola çıkacaklarını söylemiş. 
Hazırlıklarını tamamlayınca önce gemiye 
bineceklermiş sonra uçağa. Alina gemi ve uçak 
yolculuğunu da ilk kez yapacakmış. Bu nedenle 
sevinci ikiye katlanmış. 

 Alina için bu iki gün çok uzun sürmüş 
ama sonunda beklenen an gelmiş. Alina, 
annesi ve babası önce gemiye binmişler, 
yavaş yavaş kıyıdan uzaklaşmışlar. Sonra 
havaalanının olduğu şehre gelmişler ve 
buradan uçağa binmişler. Keyifli bir yolculuğun 

sonunda Türkiye’ye gelmişler. Türkiye'ye 
ulaştıklarında Alina gözlerine inanamamış. 
Her yer yemyeşilmiş. Babasının arkadaşının 
evine gitmişler. Biraz dinlendikten ve yemek 
yedikten sonra babasının arkadaşı Metin Bey, 
onlara etrafı gezdirmeyi önermiş. Çarşıya 
gitmişler. Alina etrafta gezerken bir hediyelik 
eşya dükkânında bir cam küre görmüş, içindeki 
suya dikkatle bakmış, suyun içinde beyaz kar 
şeklinde küçük tanecikler görmüş. Metin Bey’e 
bu içinde su dolu kar taneleri olan şeyin ne 
olduğunu sormuş. Metin Bey bunun kar küresi 
olduğunu, süs için yapıldığını ve dünyada belki 
milyonlarca üretildiğini söylemiş. Alina bu kar 
kürelerinin içindeki suyun boşa harcandığını 
düşünerek üzülmüş. Keşke kar kürelerinin 
içindeki su ülkesine gönderilse ve Afrika’da en 
azından daha yeşil ve su sıkıntısı olmayan bir 
yer olabilseymiş.

 O an içinden şunu geçirmiş “Keşke tüm 
kar kürelerindeki su benim olsa...” 

KEŞKE KAR KÜRELERİNDEKİ SU BENİM OLSA...

İdil Neva ŞENER
Selçuklu Diltaş Ortaokulu
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Bir varmış bir yokmuş.       
Covid 19 varmış.
İnsanlar evlerine sığınmış,
Bunu duyan doğa canlanmış.

Gül demiş Çınar’a:
Çöp attılar yerlere,
Sevmediler doğayı
Dünya’yı çevirdiler 
Kapkaranlık bir güne.

Serçe kulak misafiri olmuş,
O da birkaç tümce söylemiş:
Cennetin değerini bilemediler,
Cennette cenneti aradılar,
Şimdi ise cehennemde cenneti arıyorlar.

Sinek de oradan lafa karışmış:
Ah! Ah!
Canlanmamızı istediler,
Bizim sevgimizi beklediler.

Söğüt sözünü kesmiş sineğin:
Biz zaten sevgimizi verdik,
Onlar vermese de biz hep verdik.
Sevgi karşılıksızdır, diye çıktık yola
Onlarsa karşılıklıdır sevgi diye.
“Sevgiyi ilk biz verdik onlar hiç vermedi.” dediler
Sonra da hiç sevgi göstermediler.

Kelebek de:
Onlar canlı olmamızı istediler,
Biz hep canlıydık aslında.
Halbuki bizi sevselerdi, korusalardı,
Bu canlılığımız bir papatya gibi solmazdı asla.

Adını duyan Papatya:
Çok haklısınız arkadaşlar.
Bu doğa onlara emanetti,
Kendilerini kahraman sandılar.
Verilen emaneti korumadılar.
Bizim güzelliğimizi 
Evdeyken göremiyorlar.
İşte cezalarını çekiyorlar.

Arkadaşlarının konuşmasını duyan Küçük Tırtıl:
Şeeey. Siz hangi kötü varlıktan söz ediyorsunuz?
Hepsi birlikte İNSAN!

DOĞANIN 
YAKARIŞI

Zeynep Azra ÇATLI
Meram Diltaş Ortaokulu



 Gözlerinizi kapatın ve düşünün. Güzel ve serin bir 
ormandayız. Kuşların cıvıltısı huzur veriyor, şelale âdeta bir dünya 
harikası gibi akıyor. İçiniz ne kadar huzur buldu değil mi? Belki şu 
an orada olmak için neler vermezsiniz? Tamam, şimdi senaryoyu 
değiştirelim. Fazla hayal gücüne gerek yok, gözlerinizi açın. 
Etrafınıza bir bakın. Ağaçlar yerine beton yığınları var, o serinlik 
yerine egzoz kokusu. Kuş cıvıltılarını korna sesleri almış… Özellikle 
şu sıralar içinde bulunduğumuz koronavirüs salgınının yanı sıra 
doğamız gittikçe kirleniyor. Küresel ısınma artıyor ve doğal 
dengemiz bozuluyor. Canlılar bundan zarar görüyor. Peki, şu 
an etkili olacak soruyu soruyorum size: “Sizce bunun sorumlusu 
kim?”

 Doğanın bir dengesi vardır ve bu denge bozulmamalıdır. 
Hepimiz bu denge çerçevesinde yaratıldık. Fakat canlıların en 
zekisi olan insan, diğer canlıları düşünmeyip dengeyi bozdu ve 
bozmaya da devam ediyor. Hiçbir zaman bir hayvanın yere çöp 
attığını veya bir bitkinin oksijen vermesi gerektiği zamanda 
karbondioksit verdiğini göremezsiniz. Çünkü bu dengede bu 
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davranışlar iyi sonuçlar doğurmaz. Bizim de bu 
aşamada uymamız gereken birtakım kurallar 
var. Bu kurallara uyulmaması tüm insanlık, hatta 
belki de tüm dünya için bir kaos çıkaracaktır. 
İnanın bana, bu aşamada yapılacaklar; yerlere 
çöp atmamak, doğaya gereğinden fazla kirli 
gaz vermemek ve daha bir sürü basit kural. 
Yapacağınız küçük bir davranış geleceğinize 
mal olabilir. Unutmayın, doğanın bize değil, 
bizim doğaya ihtiyacımız var. Sadece doğaya 
değil; hayvanlara, bitkilere…

 Dünyada hiçbir hayvanın olmadığını 
düşünün. Belki bazılarınız bunun güzel 
olduğunu düşünecektir. Belki bir bakıma öyledir. 
Sonuçta, gece pencereniz açık uyursanız 
sabah vücudunuzda hiçbir ısırık olmayacak 
veya ormana gittiğinizde vahşi bir hayvanın 
çıkmasından korkmayacaksınız. Bir daha sizi 

hiçbir arı sokmayacak. Peki, sizi sokmadığı için 
mutlu olacağınız arılar olmasa ne olurdu biliyor 
musunuz? Dünyadaki gıdaların %90’ı 82 çeşit 
bitkiden elde edilir ve bu bitkilerin %80’i arılar 
tarafından tozlaşmaya muhtaçtır. Yani eğer 
arılar olmasaydı, yiyeceğimiz sınırlı sayıda gıda 
olurdu. Bu sadece arılarla sınırlı değildir. Yani 
anlatmaya çalıştığım şey, bu dünyada beraber 
yaşıyoruz ve yaşamımızı devam ettirmemiz için 
birbirimize ihtiyacımız var. Çok zor değil, sadece 
uyulacak birtakım kolay kurallarla doğanın yok 
oluşuna engel olabiliriz. Evet, belki onlar bizsiz 
yaşamayabilir ama unutmayın ki biz de onlarsız 
yapamayız. 

 Senaryoyu değiştirmek için daha güzel 
bir doğaya ihtiyacımız var. Şimdi gözlerinizi 
kapatın ve sadece hayal edin…

BUNUN SORUMLUSU KİM?

Zeynep Nehir BOZTAŞ
Diltaş 40. Yıl Ortaokulu



 Hep aldık tarih boyunca biz insanoğlu. Hiçbir zaman 
yetinmeyi düşünmeden sürekli daha fazlasını istedik. Toprak 
bize besin verirken biz daha büyük olsun istedik, ilaçlar boşalttık, 
zehirledik toprağı aslında kendimizi zehirlediğimizi bilmeden. 
Yok ederken doğanın akciğerlerini beton dökmek vardı yalnızca 
aklımızda, düşünemedik geleceği yok etmiş olabileceğimizi. 
Yüzlerce canlının evini yok edip onları ölüme sürükledik durmadan 
sanki onlar olmazken yaşayabilecekmişiz gibi. Tüm canlılar canla 
başla çalışırken biz arının balını, ineğin sütünü, timsahınsa derisini 
aldık. Kendi eğlencelerimiz için hapsettik, menfaatlerimiz içinse 
katlettik. Güzel kokmak için deodorant sıkarken, yorulmamak 
için arabaya binerken düşünmedik hiç doğanın kalbinde açtığımız 
yaraları, hızla eriyen buzullarda yaşam alanının daralmasıyla 
çaresizce dolaşan hayvanları.

 Her şeyini veren doğaya verdiğimiz tek şey atıklarımız oldu. 
Zarar veren plastikler ürettik, kullanıp ihtiyacımız kalmadığında 
ise denizlere döktük. Denizlere de acı çektirdik hep yaptığımız 
gibi. Temizlemek yerine biriktirdik orada, çöpten tepeler oluşana 
kadar. Orada da öldü canlılar. Onların da yaşam alanlarını hızla 
daraltmaya devam ettik. Tüm bunlarla canını yaktık doğanın. 
O doğadan bağımsız yaşayamayacağımız ise tamamen 
unuttuğumuz gerçeklerden bir tanesiydi.
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 Hayvanların soyları tükenirken, ozon 
tabakası delinirken, ağaçlar bir bir kesilirken 
her birinin doğaya sıkılmış kurşunlar olduğunu 
bilmeden -bilmezlikten gelerek- devam ettik. 
Doğa yorulmuş, doğa tükenmişti. Dayanamadı 
artık. Ağlamaları sel, çırpınmaları deprem oldu. 
Bizse hiç düşünemedik çıkarmaya çalıştığını 
içindeki kurşunları, adım adım onu öldürmeye 
devam eden beton yığınlarını. Yetmedi çabası 
insanoğluna göstermeye gerçekleri. İnsanoğlu 
meşguldü çünkü. Daha fazla kazanmakla 
meşguldü. Bacalar zehirlemeye, çöpler balıklar 
yerine yüzmeye, hayvanlar ölmeye devam etti.

 Yıllarca zarar verdi insan doğaya 
bıkmadan usanmadan. Ama sonunda bir gün 
geldi, insanların görmezden gelemeyeceği bir 
gün. Çaresiz kalma sırasının insanlara, özgürlük 
sırasının ise doğaya geldiği bir gün… İnsanlar 
yavaş yavaş çekilmeye başladı o gün. Yıllardır 
köşeye sıkıştırmıştı insan doğayı, şimdi ise 
kendisi sıkışıyordu. Canlıları öldüren insanoğlu 
ölüyordu. Üstelik gözleriyle göremiyordu bile 

insan onu öldüreni. Kaçmak zorundaydı artık. 
Köşesine çekildi. Doğa nefes almaya başladı en 
büyük düşmanı yokken. İyileştirmeye çalışıyordu 
kendisini, dönmeye çabalıyordu eski hâline. 
Hayvanlar saklandıkları köşelerden uzattılar 
kafalarını. Emin olduktan sonra güvenliklerinden 
yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Biliyordu 
doğa, bir gün yine çıkacaktı ortaya insan yine 
hastalıklara bulayacaktı yeryüzündeki her bir 
noktayı. Biliyordu hayvanlar, tekrar köşelerine 
çekilmek zorunda kalacaklarını. O güne kadar 
derin bir nefes alıp hazırlanmalıydılar.

 Tek umut, o gün geldiğinde anlayabilmiş 
olması insanın, köşeye sıkışmanın çaresizliğini,  
hayatta kalma mücadelesinin zorluğunu. Aynı 
zamanda her zaman hatırlaması doğaya 
verdiğimiz her zararın aslında geleceğimiz için 
zorluk demek olduğunu. Koruması doğanın 
akciğerlerini, o olmadan nefes alamayacakmış 
gibi; sevmesi bir karıncayı bile yoksa bir daha hiç 
sevemeyecekmiş gibi. O zaman bir şans doğar 
hep beraber yaşayabilmek için belki.

SIRA DOĞADA

Zeynep ÖZDUR
Meram Diltaş Anadolu Lisesi
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Hediye ÖZKAN
Meram Diltaş İlköğretim Kurumu 
Görsel Sanatlar Öğretmeni



 Aralık 2019’da Çin’in “Hubei eyaleti Wuhan” kentinde 
nedeni açıklanamayan zatürre vakalarının hızlı artışı ile bir salgın 
başladı. Bu salgına yeni bir tip koronavirüsün neden olduğu 
belirlendi. Bu yeni tip virüs SARS-CoV-2 olarak tanımlanırken 
neden olduğu hastalık Koronavirüs Hastalığı-19 (COVID-19) olarak 
adlandırıldı. Aslında koronavirüsler elli yıldan uzun süredir bilinen, 
nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına 
neden olan etkenlerdir. Koronavirüs ailesi büyük bir aile olup 
bu ailedeki tüm virüsler aslında hayvan kökenlidir. Ancak tüm 
virüslerde görülebileceği gibi koronavirüslerin de geçirdiği 
mutasyonlar sonucu karşımıza yepyeni, daha önce kimsenin 
karşılaşmadığı bir virüs tipi çıktı. Virüsün bu değişimi ve yayılımı 
ile ilgili olarak yerel bir hayvan pazarı kaynak olarak gösterilse de 
bu konuda henüz net bir bilgi yoktur. Yeni tip koronavirüsün hızlı 
yayılım göstermesi, kuluçka süresinin uzun olması ve hiçbir bulgu 
olmadan da geçirilebilmesi gibi birçok faktör salgının ilerleyişine 
katkı sağladı.

 Salgın hızla diğer ülkelere yayılarak “pandemi” yani dünya 
çapında salgına dönüştü. Bizler dünyadaki bu değişimi ve yayılımı 
önceleri uzaktan izlerken, Mart 2020 itibari ile ülkemizde de 
vakalar ortaya çıkmaya başladı. COVID-19 öksürme, hapşırma ya 
da konuşma sırasında çevreye yayılan damlacık adını verdiğimiz 
“partiküllerle” çevreye yayılan bir virüs olduğu için maske 
kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymanın virüsün yayılımını 
engellemede etkili olduğu gösterildi. Bu kurallara en kısa sürede 
adapte olan ve gerekli önlemleri hızlı şekilde alan ülkelerde yayılım 
daha kısa sürede kontrol altına alınabildi. 

 Bu hastalarda en sık görülen şikâyetler yüksek ateş, 
öksürük, nefes darlığı, kas ağrıları, ishal, koku ve tat alma 
bozuklukları olarak sıralanabilir. Hastalarda bu şikâyetlerden 
biri veya birkaçı bir arada olabilir. Ancak hiçbir şikâyeti olmayan 
kişilerde de hastalık görülebilmesi yayılımı artıran en önemli 
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Doç. Dr. Şua SÜMER
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı

nedendir. Bu şikâyetlerden herhangi biri ile 
sağlık kuruluşlarına başvuran kişiler COVID-19 
açısından değerlendirilir. Kan tetkikleri ve 
akciğer görüntülemeleri yapılarak kişiye uygun 
tedavi protokolleri uygulanır. Bu hastalar 
tek kişilik odalarda tedavi edilir. Hastaların 
tedavileri sırasında en yüksek bulaş riski sağlık 
çalışanlarındadır. Bu nedenle sağlık çalışanları 
tam bariyer önlemleri olarak adlandırılan 
maske, tulum, siperlik ve eldiven gibi koruyucu 
ekipmanlarla hastalara müdahale etmektedir. 
Tanı konulan hastalar ve bu hastalarla temas 
etmiş olan kişiler bilgilendirilerek 14 gün 
karantinaya alınır. Kesin COVID-19 tanısı alan 
hastalarla korunmasız teması bulunan kişilere 
hiçbir şikâyeti olmasa bile gerekli tetkikler 
yapılarak bilgi verilir. 

 Salgının ülkemizde de görülmeye 
başlaması ile birlikte sağlık çalışanları da 
dahil olmak üzere tüm toplumda önceleri bir 
korku ve endişe hâkim olurken zaman içinde 
kuralların doğru ve uygun şekilde uygulanması 
ile yayılım sınırlandı. Biz sağlık çalışanları hem 
hastalarımızı tedavi etmek hem hastalığın 
yayılımını engellemek için tüm toplumu 
bilgilendirmek hem de kendimizi ve ailelerimizi 
korumak için bu dönemde büyük çaba harcadık.

 Bugün ülkemizde salgının hız kesmeye 
başladığını söyleyebiliyorsak bu aslında 
toplumun her kesiminin üstüne düşen önlemleri 
büyük oranda alması ile sağlanabildi. Evde 
kalmak, izolasyon kurallarına uymak, günlerce 

haftalarca hatta aylarca dışarı çıkmamak 
hiç de kolay değil biliyorum. Diğer taraftan 
sağlık çalışanları olarak gece gündüz aralıksız 
çalışmak, hastaları tedavi etmek ve hastalardan 
çevreye bulaşı engellemek de bir o kadar zor. 
Bu salgında kimsenin üzerine düşen görev 
kolay değil. Bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı 
olarak doğru bilgi ve uygulamaların bunun 
gibi salgınların sınırlandırılmasında ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha gördüm. Alınan 
önlemlere ara vermeden devam etmek salgın 
sürecinin bir parçasıdır. Eğer normalleşme 
sürecinde önlemler gevşetilir ise yeni bulaşların 
olması ve vaka sayılarının artması beklenen bir 
sonuç olur. Bu nedenle hayatı normalleştirme 
aşamasında korunma önlemlerinden asla taviz 
vermemeliyiz. Hayatı normalleştirmek salgının 
sonlandırıldığı anlamına gelmemektedir.

 Koronavirüs salgını hayatlarımıza 
girdiğinden beri çok şey değişti. Belki de 
koronavirüs ile birlikte yaşamaya uyum sağladık. 
Bu salgın bizlere rutin hayatımızın aslında ne 
kadar değerli olduğunu gösteren bir hayat dersi 
oldu. Şimdi aklımızdaki en önemli soru ne zaman 
rutin hayatımıza geri dönebileceğimiz. Bu belki 
de hiç gerçekleşmeyebilecek, şu an için kimsenin 
cevaplayamayacağı bir soru gibi görünüyor. Bizi 
‘yeni normal’ diye adlandırılan farklı bir gelecek 
bekliyor olabilir. Bu yüzden her ne olursa olsun 
sağlıklı kalmak ve hayatın tadını her koşulda 
çıkarabilmek önemli…

 Sağlıkla kalmanız dileğiyle…

COVID-19 PANDEMİSİ 
İLE DEĞİŞEN HAYATLAR



 Doğada tüm canlılar yaşantı için gereksinimlerini 
karşılamak zorundadır. İhtiyacını karşılamak için de kaynağa 
giderler. Bir aslan yavrusu süt için anneye, su için su bulunan 
yere gider. Bu nedenle küçükler ihtiyaçlarını karşılamak için 
hep kendinden büyüklere gider. Büyükler, yavrunun ihtiyacını 
karşılamak için yavrunun ayağına gitmez. Yavrunun ayakta 
kalabilmesi için ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir çaba göstermesi 
gerekir. Aile bu nedenle bireyin hayatta kalabilmesi için çok 
önemlidir. Yaşamla kurulan ilk bağ aile içerisinde gerçekleşir. Aile 
çocuğa bir yer verir. Çocuk da bu yerini bilir. Bazen ortaya çıkan 
problemlere bağlı olarak çocuk evde kendisine sunulan bir yer 
bulamaz. Bu nedenle çocuk kendini bir yere ait hissedemez. Buna 
bağlı olarak; ülkeyle, yaşadığı şehirle, işiyle, eşiyle bağ kuramaz. 
İçinde doğulan sistem bireye yer verirse birey o sistemle bir bağ 
kurar. Kendini oraya ait hisseder. Çocuğunun olmasını istemeyen 
aile, çocuğunun kız olmasını istemeyen aile, çocuğa bilinçli veya 
bilinçsiz yer vermez. Hayat doğumdan ölüme kadar hep bir 
sorgulama ve anlam arama çabasıdır. Hep daha ileriye gitmek ve 
hep daha iyisini elde etme çabasıdır.

 Sevgi, kalbinde başkasına yer vermedir. Yanınızda ve 
kalbinizde sevdiğinize yer verirsiniz. Çocuklarımızda aidiyet 
duygusunun gelişmesi için onlara yer vermeliyiz. “İyi ki doğdun.”, 
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“İyi ki varsın.”, “Senin yerin hep burası.” gibi.

 Çocuk dünyaya gelmeden önce anne 
karnında her şeyi karşılanır. Dünyaya geldiğinde 
ihtiyaçlarının karşılanması için artık kendisinin 
de bir şey yapması gerekir. Anne, çocuğunu 
beslerken belli bir süreden sonra çocuk annenin 
elindeki kaşığı almaya çalışır ve kendisi yemek 
için inatlaşır. Çünkü kendi ayakları üzerinde 
durabilme isteği yapısında vardır. Bu öz güvenin 
ve birey olmanın temelini oluşturuyor. Annenin 
bunu desteklemesi için çocuğun kendi başına 
yemesine izin vermesi gerekir. “Kendi başına 
yiyemez.”, “Ben tutmazsam yürüyemez.” demek 
çocuğun karakter gelişimine ve bağımsızlık 
girişimine zarar vermektir. Birey olmaya izin 
vermeliyiz. “Evet, sen yapabilirsin.” demeliyiz. 
Bağımlılık ve itaatkarlık ebeveynlerin farkında 
olmadan kazandırdığı bir karakterdir. Öz 
güveni gelişecek çocuk artık elinizi tutmayıp 
kendisi yürümek ister. Çocuğun elini sımsıkı 
tutmak aidiyet duygusunu ve öz güvenini 
zedeler. Çocuğun burada verdiği mesaj çok 

açıktır. “Elimi tutma ama beni kontrol edip 
gözetle. Bir şey olduğunda sana ulaşabileyim.” 
Çocuk kediye dokunmak ister ama bir şey 
olacağında da sığınacağı bir ebeveyn ister. 
Çocuk tehlikeli durumda güven arar. Tehlikesiz 
durumda dünyayı keşfetmeye çalışır. Ait olma 
ve birey olma yaşamın temelidir. Bunların 
eşitliği bireyi dengeli hâle getirir. Birisinin 
zayıflığı karakterdeki dengeyi bozar. Uğrunda 
mücadele edebileceğimiz bir şey yoksa hayat 
anlamsızlaşır. Bu da insanı boşluğa sürükler. 

 Günümüzde teknolojiye olan bağımlılık 
iyice artmış durumdadır. İnsanlar sanal 
dünyada kendilerinde bir aidiyet duygusu 
geliştirmeye çalışmaktadırlar ve bu duygu 
insanı yıpratan bir duruma ulaşmıştır. Daha çok 
beğenilme, daha çok takipçi edinme ve bunun 
sonu yok. Bu sanal ortamda mesajlara cevap 
vermek ve takip durumlarını kontrol etmek 
bireyi gerçek yaşantıdan koparıyor. Sadece 
bunları önemsemek ve bunlar için yaşamak 
ciddi psikolojik bozukluklara neden oluyor. 

 Hayatımızdaki anlam ait olmaktan 
geliyor. Hayatımızdaki coşku birey olmaktan 
geliyor. Anlamlı ve coşkulu bir hayat için bu 
ikisinin de dengeli bir şekilde var olması gerekiyor. 
Bireyselleşmiş toplumlarda bireyin hayatında 
güvenebileceği tek kişi kendisidir ve bu, sigorta 
poliçesidir. Bu toplumlar bireyselleşmiş ama 
aidiyet duygularını yitirmişlerdir. Bizim gibi 
toplumlarda ise aidiyet vardır ama bireyselleşme 
yoktur. Birey ihtiyaçlarını görmezden gelip yok 
sayar. Bir şeyin bir parçası olmak ve onunla 
bütünleşmektir aidiyet. Bir yere ve birilerine 
ait olduğunu hissetmek güzel bir duygudur. 
Ne kadar uzaklaşsak da oraya ait olduğunu 
hissetmek insana güven ve huzur verir. Aidiyet 
duygusunu gidermek için bir gruba körü körüne 
bağlanmak bireyin özgürlüğünü elinden alır. 
Bireyin bu duyguyu gidermek için birey olma 
özgürlüğünden taviz vermemesi gerekir. “Biz” 
bilinci için bireyin, “ben” olma duygusunu ve 
benliğini yitirmemesi gerekir. Birey ait olduğu 
grubun isteklerini yerine getirirken kendi istek 
ve ihtiyaçlarını yok saymaması, ihmal etmemesi 
gerekir.

SEVGİ, KALBİNDE 
BAŞKASINA YER VERMEDİR



38

İç
im

iz
de

n 
Bi

ri

Tuğba ARIKAN
Selçuklu Diltaş İlköğretim Kurumu 
Psikolojik Danışman

 Hayat seyrine devam ederken bu akışta 
kontrolsüzce savrulduğumuzu hissetmek, 
bu dönemde isteyeceğimiz son şeydir, diye 
düşünüyorum. O hâlde kontrolün tamamen 
bizden çıkmadığını hatırlamak adına evde 
rutinler oluşturmak faydalı olacaktır. Düzenli 
uyku saatleri, kitap okuma saatleri, yemek 
saatleri, oyun saatleri gibi planlamalar düzenin 
devam ettiğini hissettirecektir. Böylece evde 
geçirdiğimiz vakti de verimli hâle getirebiliriz.

 Söz verimliliğe gelmişken söylemeden 
geçmek olmaz. Verimli vakit geçirmek furyasına 
kapılıp çocuklarımıza ve kendimize bunu bir 
zorunlulukmuşçasına dayatmayalım. Planlı 
olmak bize iyi gelecektir evet, ama sıkılmak da 
hayatın bir parçasıdır. Çocuklarımıza sıkılmak 

için vakit tanıyalım. Günlerimizi etkinliklerle 
doldurmak yerine boş zamanlar da bırakalım 
onlara. Evet, doğru okuyorsunuz çocukların 
sıkılmaya da ihtiyacı var efendim. Sıkılsınlar 
ki etkinliklerinden zevk alsınlar, sıkılsınlar ki 
eğlendikleri zaman kıymetli olsun, sıkılsınlar ki 
üretsinler… 

 Bütün bunlar bittiğinde fiziksel 
mesafelerin üstesinden gelip yine el ele 
olacağımız günlere inanıyorum. Ve şunu da 
biliyorum ki Diltaş ailesinde kalpler her zaman 
birbirine yakındır. Böylesine bireyselliğe mecbur 
kaldığımız günlerde her zaman kalbimize en 
yakın olanlarla, sağlıklı günlerde buluşmak 
dileğiyle…

PANDEMİ 
DÖNEMİNDE 
ÇOCUK
 Her sabah uyanıp yaptığımız işler, yirmi dört saat 
içinde yaşadığımız rutin olaylar ve standart hâle getirdiğimiz 
yaşantılarımız… Bütün bu “olağan” işleyiş içinde hayatımıza giren 
bir virüsten ve etkilerinden sıklıkla söz edildi. Küresel olarak bir 
pandemiyle ilk kez karşılaşılmamakla birlikte bu yazıyı okuyan 
bizler böyle bir kısıtlamayı ilk kez tecrübe ediyoruz. Bu nedenle 
birçok konuda endişe etmenin, bocalamanın ve en nihayetinde 
bazı şeyleri doğru yapamamanın normal olduğunu belirtmek 
isterim. 

 Bu pandemi sürecinde yaşadığımız belirsizlik hâli kaygı 
seviyemizi artırmakla birlikte bazı fiziksel ve ruhsal tepkilere 
neden olabilir. Buna pek tabii çocuklar da dâhildir. Çünkü her 
zaman söylediğimiz gibi duygular bulaşıcıdır. Evdeki kaygı, korku 
ve gerilim arttıkça çocukta da aynı oranda artacaktır. Peki biz 
anne babalar olarak bu süreçte çocuklara nasıl davranmalıyız? 
Çocuklarımızla iletişimimizde dürüstlüğümüzü kontrollü bir 
seviyede tutmalıyız. Ne demek istiyorum? Şöyle ki, çocuklarımız 
bu olağanüstü durumla ilgili doğal olarak meraklanıyorlar. 
Bizlere açık açık ya da üstü kapalı sorular soruyorlar. Hiçbir 
şey sormuyorlarsa bile bizi izleyerek öğrenmeye çalışıyorlar. 
Bu durumda yapmamız gereken onlara istedikleri bilgiyi 
yaşlarına uygun şekilde vermektir. Detaylandırmadan, kısa ve öz 
cümlelerle meraklarını gidermek, detaylandırmamızı istedikleri 
konularda endişe yaratmayacak kadar bilgilendirmek önemlidir. 
O an cevap vermekte zorlanıyorsak çocuğumuzdan biraz zaman 
isteyip gerekli bilgiyi edindikten sonra da cevaplayabiliriz. 
Bildiklerimizi paylaşırken ayrıntılı bilgilerde boğulmaktansa neler 
yapabileceğimiz ve nasıl korunabileceğimizle ilgili konuşmak, 
umutlu olmak daha etkili olacaktır. Umudumuzu taze tutalım, 
karanlığa değil de yüzümüzü güneşe çevirmiş olalım. Eminim 
hepimize iyi gelecek.



 İ-ÇİN'DEN ÇIKTI: VİRÜSLER KONSEYİ

 Virüsler için sıradan bir gündü, toplantıya dakikalar 
kalmıştı. Virüsler her on yılda bir toplanırlardı. “Virüsler Konseyi 
Başkanı”nın konuşmasının ardından toplantı resmen açılırdı. 
Toplantının sonunda ise yılın virüsü seçilirdi. İşte bu toplantılardan 
birinde, iki gün önce yeni bir virüs daha bu konseye katıldı. Adı 
Corona idi (Korona). Corona ilk kez bu toplantıya katılacağı 
için heyecanlıydı. Corona çok küçük bir virüstü fakat bu ona 
bazı avantajlar sağlıyordu bunlardan biri insanlara kolayca 
bulaşabilmesiydi. Bu yıl ilk yılı olmasına rağmen "Yılın Virüsü" 
olmayı başarabileceğini düşünüyordu. O bunları düşünürken 
çan çaldı, toplantı başlıyordu. Corona, toplantı salonuna son 
giren olmamak için çabalıyordu ama minicik ayaklarıyla konsey 
binasının bir ucundan diğer ucuna koşmak çok zordu. Sonunda 
toplantı salonuna varmıştı, kapıyı vurup içeri girdi. Virüsler 
Corona’ya bakakalmışlardı. Başkan ona "Adın Corona değil mi?" 
diye sordu. Corona kekeleyerek “E..evet.” diyebildi. Ardından 
Başkan ona yerini işaret etti. Başkan: “Corona da geldiğine göre 
başlayabiliriz.”

 Virüsler yıllık hasta raporlarını incelerken Corona’nın ilk 
sırada yer aldığını gördüler. Bu raporlara göre Corona yılın virüsü 
seçilmişti. Toplantıdan sonra Corona evine gitti ve arkadaşı H1N1'i 
(grip virüsü) arayıp bu olayı kutlamayı teklif etti. H1N1, Corona’nın 
yılın virüsü seçilmesini çok kıskandığı için onu tersleyerek reddetti.

 Ertesi gün Corona, yılın virüsü seçildiğinden hırslanarak 
hasta sayısını arttırmaya odaklanmış ve en çok gitmek istediği 
yere İtalya'ya gitmiş, asıl memleketi olan Çin’den İtalya'ya 
gitmesi birçok insanı tedirgin etmiş olacak ki aşı ve ilaç çalışmaları 
başlamıştı.

 MEHTAP

 Türkiye'deki bilim insanları Corona'nın İtalya'ya 
gittiğini duyunca hemen çalışmalara başladılar. Mehtap da bu 
bilim insanlarından biriydi. Çalışmalar Simsinastanyalı bilim 
adamlarıyla yürütülüyordu çünkü Corona yeni bir virüstü ve bu 
virüs için yeterli bütçeyi sağlamak çok zor olmuştu. Tabii, bilim 
insanlarının sayısı da yetersizdi. Mehtap bu iş birliğini sevmemişti 
çünkü Simsinastanya bütçenin çoğunluğunu veriyordu ve bu 
yüzden aşı bulununca bunu sadece kendileri başarmış gibi 
davranarak aşıların satışından elde edilen parayı kendilerine 
alacaklardı. Mehtap 'ın tek tesellisi ayrı odalarda çalışmaktı. 
Mehtap bunları düşünürken arkadaşı Betül gelmişti.
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Betül: “Ne bu hâl! Haydi kalk, bakanlıktan 
haber geldi. Bundan sonra çalışanların virüsten 
korunması adına 30 yaş ve üstü çalışanlar evden 
araştırmalarını sürdüreceklermiş. Yani bizim iş 
yoğunluğumuz artıyor, uyumaya vakit yok!
Mehtap: “Offf! Bu virüs de çok oluyor ha!” 

 CORONA'NIN TATİLİ

     Corona artık o kadar yayılmıştı ki tüm ülkeler 
aşı üretmeye çalışıyordu. Bu nedenle çoğu ülke; 
okulları, iş yerlerini ve eğlence merkezlerini 
kapatmıştı.

     Corona, bu süreçte uzun bir tatil yapacak 
gibi görünüyordu fakat Corona'nın tatili evine 
kapanarak değil her yere yayılarak olacaktı. 
Corona ilk günden gideceği yerleri listelemişti 
bile. Listesi baya kabarıktı. İşte bu da Corona'nın 
listesiydi.

 İŞLER KARIŞIYOR

 Corona’yı durdurmayı başaramayan 
ekipler ne yapacaklarını şaşırmışlardı fakat 
şaşırtıcıdır ki “Simsinastanyalı” bilim insanları 
ile Türk bilim insanları büyük bir gelişme 
kaydetmişti. Biraz daha çaba ile bir hafta 
içerisinde aşıyı bulabilirlerdi. Mehtap gözlerini 
açtığında saat 06.30'du ama 30 yaş ve üstü 
için olan tatil sebebiyle en geç saat 07.00’de 
işinin başında olmalıydı. Yataktan fırlayıp 
ağzına bir şeyler attı, üstüne önlüğünü geçirdi 
ve işinin yolunu tuttu. Laboratuvara girdiği 
anda çalışmaya koyuldu. Öğleye doğru Mehtap 
"Buldum!" diye bağırdı. Kalan vaktinde ise 
düşüncelere daldı: “Acaba gerçekten bulabildim 
mi? Ya bir yan etkisi varsa?”

 Mehtap o gün eve döndüğünde 
evinde “Simsinastanyalı” bilim insanarıyla 
karşılaştı. Ne olduğuna anlam verememişti. 
İki adam da çok iriydi. Mehtap ilk olarak aşı 
planı hakkındaki çalışmasından olabileceğini 
düşündü. Adamlardan biri elini uzatarak yaptığı 
çalışma ve deney raporlarını istedi. Mehtap bu 

kadar uğraştığı bir projeyi kendi elleriyle onlara 
veremezdi. Bunun üstüne adamlar Mehtap'ı 
yakalayıp gözlerini, ağzını, ayaklarını ve ellerini 
bağladılar. Ondan sonra ne olduğunu tam 
anlayamamasına rağmen bir motor sesi duydu. 
Onu arabaya bindirmiş olmalıydılar. Yaklaşık 
kırk beş dakika geçmişti ki araba bir anda 
durdu. Adamlardan biri homurdanıyor diğeri ise 
“ah, uh” gibi sesler çıkarıyordu. Sonunda onu bir 
yere oturttular, gözlerini ve ağzını açtılar. Burası 
onların araştırma odasıydı.

 Mehtap: “Bırakın beni!”
Gizemli Adamlar: “Önce aşı sonra özgürlük, 
ama vermemekte inat ediyorsan yeni evine hoş 
geldin. Ha ha ha ha!"

 CORONA’YA SON!

 Betül bunlar olurken fazladan mesai 
yapıyordu. Yan odadan gelen sesleri duydu. 
Orası Simsinastanyalıların odasıydı. Sesler 
kesilmeyince odaya daldı ve bağırmaya başladı: 
“Kesin sesinizi Simsinastanyalılar!” Ardından 
arkadaşı Mehtap'ı gördü, koşarak odadan çıktı 
ve polisi aradı. Polisler geldikleri gibi kapıyı 
kırarak içeri girdiler. Mehtap kurtulmuştu, ayrıca 
aşısı da artık güvendeydi. Bu sırada Corona 
olanlardan habersiz sonsuza kadar yılın virüsü 
olacağını sanıyordu ama o günün sonlarına 
doğru fark etti ki yok olmaya başlıyor. Yıkılmıştı, 
ne yapacağını bilemeyerek ağlamaya başladı 
ve ağlarken de yok olup gitti. O gün herkes 
sokaklara doluştu. Dükkânlar açıldı. Kısaca 
hayat kaldığı yerden devam ediyordu. Mehtap 
ve Betül o gün sokaklara doyamadılar. Geçen 
zamanın acısını çıkarıyorlardı. Aynı gün virüsler 
konseyinden atılan Corona bir daha dünyaya 
hiç bulaşamadı.



 Doğa çok muhteşem ve eşsiz bir yer değil mi? Bir 
düşünsenize... İçinde ağaçlar var, nefes almamızı sağlayan; 
toprak var, canlıların yaşam alanı olan; çiçekler, arılar var; doğayı 
ve bizi koruyan… Ve buna karşın doğayı kirleten insanlar... Su 
kaynakları azalıyor, toprak kirleniyor, oksijenimiz bitiyor. Mesela 
kâğıt yapmak için ağaç kesiyoruz ama o kestiğimiz ağaçlar bizim 
nefes almamızı sağlayan yaşam kaynağımız. 

 Yeni bir salgın tehdidi var: Covid-19. İnsanlar bu yüzden 
evlerde kapalı kaldı, işsiz kaldı, okullar kapandı ama aynı zamanda 
salgın doğanın ilacı oldu. Mesela İstanbul'da şehir merkezinden 
hava kirliliği yüzünden görülemeyen dağlar ve tepeler artık 
görülebiliyor. Ayrıca ozon tabakasında açılan delikler kapanmaya 
başlamış. Çin'de Covid-19 sebebiyle azalan hava kirliliği 77 bin 
insanın hayatını kurtarmış. Bunlar da bize gösteriyor ki doğa 
bizi korumaya çalışırken onu bitiren aslında bizmişiz. Doğa 
bizim bir parçamız değil, biz doğanın bir parçasıyız. Doğa bizi 
bu kadar koruyorsa biz de onu korumalıyız. Doğanın içindeki o 
muhteşemliğin farkına varalım.

 Bu konudan bahsederken Atatürk'ün doğaya verdiği 
önemi de es geçemeyiz. Atatürk: "Doğaya egemen olmasını 
bilemeyen yaratıklar, varlıklarını koruyamamışlardır. Doğa onları 
kendi unsurları içinde ezmekten, boğmaktan, yok etmekten 
ve ettirmekten çekinmemiştir." demiş ve bataklığı bir ormana 
çevirmiştir.

 Sonuç olarak doğa eşsiz güzellikte bir yer. Bize düşen 
ise onu korumak ve sevmek. Ne demiş Paul Ehrlich: “Doğa 
insan olmadan da yaşar ama insan doğa yok olduktan sonra 
yaşayamaz.”
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DOĞA BİZİM İÇİN, 
PEKİ BİZ DOĞA İÇİN MİYİZ?
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KIRKINCI YILDA İLK YIL
 İlk yıla karşı koskoca kırk yıllık bir geçmiş… Dolayısıyla 
çekinmediğimi söylemek yalan olurdu. Buna karşı okulumdaki ilgi 
ve samimiyet beni Diltaş’a kısa sürede alıştırdı.

 Diltaş’a başladığım günden beri içimde bir güven olduğunu 
söylemek isterim. Bu güvenin sebebini sizlere şu benzetmeyle 
anlatacağım: Önderimiz Atatürk’ün kurduğu zamandan bu yana 
Türkiye Cumhuriyeti oldukça gelişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni 
artık tüm dünya tanımıştır. Bunun gibi Diltaş’ın da kırk yıllık bir 
geçmişi vardır. Diltaş kuruluşundan bugüne Konya’nın seçkin 
okullarından olmuştur. Kurucularının ve öğretmenlerinin emeği 
hiçbir zaman boşa çıkmamış; Diltaşlılar, okullarının ayrıcalığıyla 
her zaman başarılı olmuşlardır. Diltaş’ın başarıları köklü geçmişine, 
kaliteli eğitimine, öğretmenlerine ve kurucularına bağlıdır. Şunu 
eklemek isterim ki öğretmenlerimin ve okul idarecilerinin biz 
öğrencilere karşı ilgi ve desteği Diltaş’ı pozitif duyguların yuvası 
yapmıştır.

 Özellikle Covid-19 pandemisi ile uğraştığımız bu dönemden 
bahsedeyim, okullarımızın kapalı olmasıyla eğitimimizde aksama 
olması beklenirken Diltaş’ın çabası sayesinde öğretmenlerim ve 
arkadaşlarımla derslerimizde hiçbir eksiklik olmadan konuları 
bitirdik. Diltaş’ın sağladığı canlı dersler ve sınıf ortamını evdeyken 
bile bana hissettiren interaktif dersler sayesinde nerdeyse okulda 
bulunduğumu söyleyebilirim. Ayrıca online olarak çözdüğümüz 
deneme sınavları ise bizlere, konularımızı taramamızı sağlamasıyla 
birlikte sınavımızın olduğu heyecanlı günlerin devam ettiğini ve 
devam edeceğini hissettirdi.

 Sağlıklı günlerde yeniden bir arada olmak dileğiyle… 



 Korona günlerinden merhaba! Siz de farkında 
mısınız? Virüs insanları hasta ediyor ama dünyamızı 
iyileştiriyor. Sokak hayvanları insanlar olmadan 
nasıl da rahat geziyor. Bunu hepimiz fark etmiş 
olmalıyız.

 Evde kalmaya devam ettiğim bu 
dönemde, hayatımda birtakım değişiklikler 
oldu. Sevdiklerimden uzunca bir süre 
ayrı kaldım. Mesela her gün gördüğüm 
dedemi ve anneannemi artık göremiyorum. 
Telefon görüşmeleri ile hasret gidermeye 
çalışıyorum. Bu üzücü bir durum ama hem 
kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin 
sağlığı için bunu yapıyoruz. Peki bu süreçte 
başka neler yapıyorum? Kardeşlerimle 
oyun oynuyor, anne ve babamla doyasıya 
vakit geçiriyorum. Okullar kapalı ama ben 
eğitimime uzaktan devam ediyorum. Bu 
benim hayatımda bir yenilik. Bir yenilik de 
dışarı çıkmamıza izin verildiği günlerde ailecek 
açık alanlara gitmemiz. Ama eskisinden farklı 
olarak dışarıda maske takıyoruz. 
 
 Ben okulumu, öğretmenlerimi, 
arkadaşlarımı, parkta özgürce oynamayı çok 
özledim. Ama biraz daha sabretmem gerek. 
Bu günler elbet geçecek, küçücük bir virüs bizi 
yenemez! Biz virüsü yeneceğiz! Ve o gün geldiğinde 
sevdiklerimize sımsıkı sarılabileceğiz…
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Göknur Rana BOZKURT
Selçuklu Diltaş İlkokulu

KORONA GÜNLERİNDE BEN VE AİLEM



 Küçücük bir virüs bizi evlere kapanmaya mecbur bıraktı. 
Peki biz yokken bu küçücük virüs doğayı kendine getirebilir mi?

 Bilim insanlarının açıklamalarına göre bu virüsün herkesin 
eve kapanmasına sebep olduğu süre zarfında doğa kendine 
gelmeye başladı. Ama bu virüs çıkmasaydı, ozon tabakası daha 
fazla zarar görecek ve bundan bir sürü insan etkilenecekti ve 
belki de dünya yaşanmaz bir hâl alacaktı. Uçakların durması, 
arabaların çalışmaması bunlardan yalnızca birkaçıydı. Yani özetle 
insanların evde oturması ile dünya kendi kendini onarmaya ve 
iyileştirmeye başladı.
 
 Sorumuza dönersek bir virüs doğayı kendi kendine yerine 
getiremez. Virüsün insanlar üzerindeki etkisiyle oluşan sürede 
doğa kendi kendini yeniler.
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Görkem Naz ALGI
Selçuklu Diltaş İlkokulu

BİZ YOKKEN KÜÇÜCÜK 
BİR VİRÜS DOĞAYI 
KENDİNE GETİREBİLİR Mİ?
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Seval Ecem ÖZLÜOĞLU
Selçuklu Diltaş İlkokulu

 Ben 10 yaşında Melek adında küçük bir 
kızım... Ben ağabeyimle ve çok sevdiğim ebe-
veynlerimle yaşıyorum. 2020 senesinde çok 
önemli bir olay gerçekleşiyor, küresel bir salgın 
oluyor. Salgın hastalıktan çıkardığımız dersler 
ise şunlardır: “Sahip olduğumuz şeylerin kıyme-
tini bilmemiz, hijyene dikkat etmemiz.”
Ayrıca bu süreçte yeni bir kelime öğrendim: 
“Pandemi”
Pandemi dünyada birden fazla ülkede veya kıta-
da çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gös-
teren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. 
Açıklamada da yazdığım gibi pandemi dünya 
çapında büyük salgındır. Bu salgında yapılma-
sı gerekenlere ben ve ailem de dikkat ediyoruz. 
Aslında pek çok şey öğreniyoruz.

 Bu dönemde ağabeyimle beraber ilk 
kez uzaktan eğitimle tanıştık. Ve bundan do-
layı çok mutluyuz. Her gün ekran başında ders  
yapıyoruz, öğretmenlerimiz bizleri okul orta-
mından mahrum bırakmıyor. Arkadaşlarımla da 
aynı yöntemi kullanarak hasret gideriyoruz.
Evimizde ilk kez ekmek yapmayı denedik ve 
gayet başarılı olduk. Dışarıdan alınacak tüm 
yemeklerin evde yapılabilecek şeyler olduğunu 
öğrendik. Böylece tasarrufun ne kadar güzel ve 
kolay olduğunu da görmüş olduk. Ev temizliği-
nin de çok önemli olduğunu fark ettik.

 Bu günlerin en kısa zamanda geçmesini, 
arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle görüşmeyi 
dört gözle bekliyorum.

NEDİR BU PANDEMİ?



52

Ö
ğr

en
ci

 K
al

em
i

Seymen KÜÇÜKKAYA
Selçuklu Diltaş İlkokulu

 Merhaba! Ben Can. Karantina günlerin-
de çok sıkılıyorum. Hayatım çok değişti. Mesela 
eskiden dilediğimce bisiklet sürebiliyordum fa-
kat şu sıralar süremiyorum. Dışarı dilediğimce 
çıkamıyorum. Bu durum benim daha da sıkılma-
ma neden oluyor. Ama ben evde sıkılmamak için 
bazı aktiviteler yapıyorum.

 Ailemle artık daha çok vakit geçiriyo-
rum. Onlarla oyun oynuyorum. Kitap okuyo-
rum, ders çalışıyorum, oyuncaklarımla ve kutu 

oyunlarımla oynuyorum. Spor yapıyor ve zinde 
kalıyorum. Top oynarım normalde ama sonuçta 
evdeyiz bir şeyler kırılabilir.

 Her gün yepyeni aktiviteler de buluyo-
rum. Mesela farklı oyunlar üretiyorum. Biraz 
olsa da kendimi eğlendiriyorum ve kendime ko-
mik zamanlarımı hatırlatıyorum.
Şu sıralar okula gidemiyoruz. Arkadaşlarımı ve 
öğretmenlerimi çok özledim. Okullar tekrar açıl-
sın, diye heyecanla bekliyorum.

KORONAVİRÜS
İLE HAYATIM 
NASIL DEĞİŞTİ?
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Yusuf Eymen DEMİR
Selçuklu Diltaş İlkokulu

 Herkese Merhaba,
 Ben Yusuf Eymen. Sizin de bildiğiniz 
üzere “Koronavirüs Pandemisi” ülkemize de 
gelmiş bulunmakta. Ben de ailemle birlikte 
herkes gibi evdeyim. Bu pandemi sürecinde siz 
de evde kalmayı unutmayın.

 Başlıktan da anlayacağınız üzere 
“Biz yokken küçücük bir virüs doğayı kendine 
getirebilir mi?” konusuna değineceğiz. “Biz 
yokken küçücük bir virüs doğayı kendine 
getirebilir mi?” sorusunun cevabı, evet. ”Neden 
bu sorunun cevabı evet?” diye soracaksınız. 
Gelin birlikte bakalım. Küresel ısınmayla 
başlayalım. Dışarı çıkmadığımız süre boyunca 
kullanmadığımız taşıtlar, işlemeyen fabrikalar 
zararlı gaz salınımını da azaltmış oluyor. 
Böylece küresel ısınmaya sebep olan bu durum 
en aza indiğinden küresel ısınmada yavaşlama 
gözlemleniyor.

 Orman ile devam edelim: Biz dışarı 
çıkmadıkça avlanma, ateş yakma, ormanı 
kirletme, ağaç kesme vb. şeyler olmuyor. Artık 
hayvanlar; il, ilçe ve köy başta olmak üzere rahat 
rahat gezinmeye başladılar. Özetle biz doğaya 
güldükçe, doğa da bize güler. Sizden isteğim 
doğayı kirletmeyip çevreci bireyler olalım.

 Su kirliliği ile devam edelim: Biz evden 
çıkmadığımız sürece nehirlere, göllere, denizlere 
teneke kutular, plastik, cam ve deri eşyalar 
atılmamaya başlandı. Bu nedenle sularımız 
kirlenmemeye başladı.

 Gelin bir de doğayı hatırlayalım: Biz 
kirletmeden önce doğada çiçekler, böcekler, 
otlar, ağaçlar, göller, hayvanlar neredeyse 
sayısız denebilecek kadar fazlaydı. Eski 
zamanlarda insanlar doğal yaşam içinde çok 
güzel bir hayat sürüyordu. Bu pandemi işte bize 
kendi ellerimizle kaybettiğimiz doğayı hatırlattı.

 Biraz da koronavirüsten bahsedelim: 
Koronavirüs üzerine benim görüşlerimi soracak 
olursanız şunlar: İnsanlar koronavirüsten 
beri daha temizler, el yıkamayı öğrendiler ve 
marketlerde, parklarda, alışveriş merkezlerinde 
dip dibe gezmemeyi öğrenmeye başladılar ama 
bir yandan da çok can kaybımız var. Yani teraziyi 
bir türlü dengede tutamadım.  “Biz yokken 
küçücük bir virüs doğayı kendine getirebilir 
mi?” adlı konumuza yoğunlaştık. Lütfen evde 
kalmayı unutmayalım. Hepinize kucak dolusu 
sevgiler, saygılar. Yazımı okuduğunuz için çok 
teşekkürler…

BİZ YOKKEN   KÜÇÜCÜK 
BİR VİRÜS DOĞAYI 
KENDİNE GETİREBİLİR Mİ?



 Öff! Evde çok sıkılıyorum. Neden diye sorarsanız tüm dünya-
yı Haçiko yamyamları sardı. Eğer birisi sokağa çıkarsa onun beynini 
Haçikolar kendileri yönetebiliyorlar. Biz de kaç gündür sokağa çıka-
mıyoruz. Annem ve babam bu durumdan dolayı çok endişeleniyorlar. 
Arkadaşlarımla görüşmek için telefonlarını istiyorum ancak yanıtları 
her zaman şöyle oluyor: ”Haçikolar senin arkadaşlarınla konuştuğu-
nu görürlerse bizim beynimizi yönetirler.”

 Bugün evde yiyecek bir şey kalmamıştı. Annem ve babam 
yiyecek almak için markete gittiler. Ben de fırsat bu fırsattır, diye-
rek dışarı arkadaşlarımı çağırmaya gittim. Emre işitme engelliydi, 
ama arkadaşlarım ve ben onu çok seviyorduk. Emre’nin anne ve ba-
bası evde odalarına kapanıp kendilerini odaya kilitlemişlerdi. Neyse 
ki Emre birinci katta oturuyordu. Beni camdan görmüştü. Onunla 
işaret dili yardımıyla konuştuk. Annesinin telefonunu alıp ön balkon-
larından bahçeye atladı. Emre iyi ki annesinin telefonunu almıştı. 
Çünkü diğer çocukları telefonla arayıp yanımıza çağıracaktık. Şim-
di Merve’yi çağıracaktık. Ancak bir sorun vardı. Merve apartmanın 
sekizinci katında oturuyordu. Neyse ki Merve’nin babası kâşifti. Bu 
yüzden evde bir sürü halat gibi malzeme vardı. Merve de bir halat 
aldı ve bir ucunu bize sarkıttı. Merve, halatla inerken Hasanların evi-
nin balkonundaki saksıya çarptı. Hızlıca Merve’yi aşağıya indirdik. Bir 
anda karşımıza Hasan çıkar umuduyla baktık ancak Hasan’ın annesi 
ile babası çıktı. Haçikolar onların beyinlerini ele geçirmişti. Sitenin çı-
kışına doğru koşarken önümüzü Haçikolar kesti. Haçikolar garip ses-
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ler çıkararak bizim beynimizi ele geçirmeye çalı-
şıyorlardı. Ancak gittikçe güçleri azalıyordu. Bir 
Haçiko yere yığıldı. Diğer Haçikolar ona yardım 
ederken biz de telefonla bütün çocukların anne 
veya babalarını aradık. Hep birlikte hastaneye 
gittik. Hastanede yoğun bakım ünitesinden bir 
oda seçtik. Kapıyı kilitledik ve solunum cihazını 
kapının önüne koyduk. Bir plan yapmalıydık.
Ben: ”Haçikolar bizim beynimizi ele geçirmek 
istediler ancak güçleri zayıf kaldı. Acaba bunun 
sebebi nedir?”

 Emre: ”Belki de bizim beynimizde bü-
yüklerinkinden farklı bir madde vardır.”
Eslem çok bilmişlik yaparak: ”Bizim beynimizde 
büyüklerinkinden farklı bir madde yok! Hiç kitap 
okumuyor musun?”
 Ben: “Şimdi bunu tartışmanın sırası de-
ğil! Daha büyük sorunlarımız var.”
 Eslem : “Haklısın, özür dilerim.”
 Yusuf: “Sizin anne ve babalarınız da hem 
çok endişeli hem de sonumuz geldi gibi umutsuz 
ifadeler kullanıyorlar mı?”
 Hepimiz hep bir ağızdan: ”Evet!”
 İrem: “Belki de Haçikolar endişe ve 

umutsuzluktan güç topluyor. Biz de kurtuluşu-
muz konusunda hep umutluyuz. Bir düşünseni-
ze Haçikoların neden çocuklara zarar vereme-
diklerini.”

 Ömer: “Evet, ben bunu nasıl akıl edeme-
dim?”
 Kübra: “O zaman büyükleri umutlan-dır-
malıyız.”

 Hep beraber hastaneden çıkıp siteye 
gittik ve “Haçikolar bizi yenemez.” gibi halka 
umut veren sözler söyledik. Daha sonra bizim  
bu sözlerimiz haberlerde çıktı ve bütün halk 
toplanıp Haçikolara:  “Sizi yeneceğiz.” gibi söz-
ler söyledik. Haçikolar umudun dalgalandığını 
görünce endişelenmeye başladılar. Haçikolar   
sırayla yere yığılıyorlardı.

 Annem ve babam benimle ve arkadaşla-
rımla gurur duyuyordu ancak bir daha onlardan 
habersiz gizli bir şey yapmamamı söylediler. 
Aradan bir hafta geçti. Bütün ülke bizi konuşu-
yordu. Artık sokaklar cıvıl cıvıl,  her yer mutluluk 
saçıyordu.

UMUT DALGALARI

Zeynep Azra ÇATLI
Meram Diltaş Ortaokulu
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Zeynep Ela ÜZÜMCÜ
Meram Diltaş Ortaokulu

 Ben bir çocuğum. Her çocuk gibi birçok 
hayalim var ama şu an için Allah’tan tek isteğim 
okuluma, arkadaşlarıma ve öğretmenlerime 
yeniden kavuşmak. Tüm dünyayı saran bir virüs 
var. Bütün sağlık çalışanları bununla uğraşıyor, 
ben onlara sonsuz teşekkür ederim. Sağlığımız 
için evde kalmak zorundayız ve ben de evden 
çıkmıyorum. Başta yaşlılar olmak üzere 
herkesten bu davranışı bekliyorum. Biliyorum 
geçecek bu günler, sabrediyorum. İnanıyorum ki 
çok yakında bitecek bu virüs, terk edecek bizi, 
bırakacak peşimizi.

 Şimdi size hayallerimden bahsedeceğim.
Küçükken okul nasıl bir yer, diye merak ederdim. 
Ve şimdi hiç ayrılmak istemediğim bir yer 
olduğunu gördüm. İyi ki bir okulum var ve ben 
bunun için kendimi şanslı hissediyorum. Özellikle 
şu günlerde arkadaşlarımdan, okulumdan, 

öğretmenlerimden uzak kaldığım için okulumun 
değerini daha çok anladım.

 Eğitim; insanın bilgisini arttıran, insana 
doğru yolu gösteren, insanın gelişmesini 
sağlayan en önemli faktördür. Tüm çocukların 
hakkı olan eğitim, genç yaşlı herkesin en 
büyük hazinesidir. Bu hazineyi zamanında ve 
tüm topluma faydalı bir şekilde kullanmaya 
ihtiyacımız var.

 Bu yüzden büyüyünce öğretmen olmak 
istiyorum. Bütün çocuklar eğitim görsün, 
eğitim görmeyen çocuk kalmasın. İnsanların 
mutlu ve huzurlu günler geçirdiği, kötülüklerden 
uzak, herkesin gülüp eğlendiği, hayattan 
zevk aldığı, çocukların zorla çalıştırılmadığı, 
özgür yaşayabildiği bir dünya hayal ediyor ve 
istiyorum. Umarım hayalim gerçekleşir.

HAYALLERİM
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 Eko Okullar Programı; anaokulları, ana sınıfları, ilkokul ve 
ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma 
eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla 
okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de 
ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel 
konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda 
ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin 
uygulanmasını da sağlar.

 Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin 
uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel 
etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adımda etkin rol almak için 
yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin 
ötesine geçerek toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının 
sağlanmasında rol almış olurlar.
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 EKO OKULLAR 7 ADIMI
1) Eko okullar komitesinin kurulması
2) Çevresel inceleme yapılması
3) Eylem planı oluşturma
4) Gözlem ve değerlendirmeler yapma
5) Müfredat çalışması yapma
6) Bilgilendirme ve katılım sağlama
7) Eko ilke belirleme 

 Program, çevre için yapılan bütünsel 
bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı 
okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak 
üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin 
ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar Programı'ndaki 
en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci 
katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri 
bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog 
kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir 
yurttaşlık eğitimini sağlar.

 Diltaş Eğitim Kurumları olarak Eko 
Okullar üyeliğimizle 8 yıldır pek çok çalışma 

yaptık. Sırasıyla;
1) Çöp-Atık & Geri Dönüşüm (2 Yıl)
2) Enerji (2 Yıl)
3) Su (2 yıl)
4) Biyolojik Çeşitlilik (2 yıl)
konularında seminerler, geziler, farkındalık 
etkinlikleri ve sergilerle detaylı çalışmalar ortaya 
koyduk. Ana konularımıza bağlı kalarak her ay 
yeni etkinliklerle konumuzu okulumuzdaki her bir 
ferde ulaştırmaya çalıştık. Yapmış olduğumuz 
bütün etkinlikler Eko Okulların resmî sitesine 
yüklendi ve değerlendirmeye alınıp başarılı 
bulundu. Bu sayede 4 kere yeşil bayrak ödülünü 
almaya hak kazandık. 

 2020-2021 eğitim öğretim yılından 
itibaren ise ‘’Tüketim Alışkanlıklarımız’’ 
konusunu 2 eğitim öğretim yılında işleyerek 
öğrencilerimizde bilinçli bir tüketici olma, doğayı 
koruma, doğanın bize sunduklarına daha çok 
saygı duyma gibi davranışları pekiştireceğiz. 

 Diltaş Eğitim Kurumları olarak 8 
yıllık Eko Okullar serüveninde öğrencilerimize 
“Gerçek bir doğa dostu nasıl olunur?”  sorusunun 
cevabını öğrettik. Dünyada yaşayan bütün 
canlılara saygı duyan ve onları önemseyen bir 
nesil yetiştirmeye devam edeceğiz.EKO OKULLAR

PROGRAMI
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