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ı<ırsaı ı<esımcıe
çocuk”
konulu karikatür
düzyazı resim
yarışması
•

Bu albümTUrgUt Çeviker tarafından basıma
hazırlandı ve iç sayfa dGzeni yapılıp Şubat 1980’d
e
EM-AŞ Veb Ofset tesislerinde 2.000 adet basıldı.

/

*
‘Kapak.

NEZIHDANYAL.

“kıı’sa1 kesim le
çocuk” karikatür
yarışması

Seçici Kurul
Metiıı Çılay
TMMOB’Ziraat Mühendisleri Odası Yöı>etim
Kurulu üyesi.

Atilla Özer
Karikatürcü

Nezih Danyal
Karikatürcü

Ferjt Avcı
Karkatürcü

Turgut Çeviker
Eleştirmen

Bu bölümde ödül kazaıian sanatçılardan istenen
özyaşam öyküleri de kullanılarak Turgut Çeviker
tarafından kısa tanıtma yazıları ve karikatürcülerln
fotoğraflan yeraldı.

SUNU
“Her çocuk, kendisinin veya ailesinin ırkı, rengi,
cinsiyeti, dili,
dini-politik görüşleri, ulusal ve sosyal kökeni,. ekonornk
durumu ne olursa ölsun sağlık, eğitim. sosyal güvenlik
gibi
olanaklardan eşit olarak yararlanmaları, zulüm ve
sörrilirüdön
korunh-ıalanı, sağlık vb eğitiminiaksatacak ya da gelişirnıni
engelleyecek biçimde çalışmasına izin verilmelidir..
diyen “Çocuk Hakları Bildirgesinin” yayınlanışının
20. yılı olan 1979 yılı Dünya Çbcuk Yilı
olarak ilan edilmiştir.
-

Demokatik kitle örgütleri böyle olaylarda varlığını
kanıtlamak durumUndadır. Hem kültür yaşamımıza hem
de toplumumuzun belli kesimlerinin bilinçlenmesine
katkıda bulunarak kanıtlayabilir bu varhğını.
•
Ülkemizinkırsal kesiminde, on köyden bir tanesinde
okul yok. Aynı kesimde yaşıyan kız çocukların yarısı
okula gitmiyor. Nijer 1000 çocukta 200 bebek ölümü ile
Dünya birincisi;’ ülkemiz kırsal kesiminde bu sayı 158,
kentler ortalaması da 20 bebek ölümü olarak belirlenmiş
tir.
Ziraat Mühendisleri odasa olarak bizim olaya
bakışımız yukarıda belirttiğimiz ilkelerden geçmektedir.
Bu nedenle Olay! üç yanşma ile değerlendirmeyi
yeğledik. Karikatür yarışmasına, ülkemizde son yıllarda
belirgin bir gelişme göstermesi ve kültürel yaşamımıza
ve eğitim çalışmalarına katkısı açısından baktık.
Olayı yaşıyan kardeşlerimizi devrede tWmak için
onlar arasında iki ayrı dalda yarışma düzenledik. Büyük
ilgi gördük. Resim ve düzyazıya katılanlar arasında
dereceleme yapmak oldukça güç oldu.
Yukarıda bir bölümümünü verdiğimiz Birleşmiş
Milletlerin yayınladığı “Çocuk Hakları Bildirgesi”
insanlık çocuğa verebileceğinin en iyisini vermek
zorundadır, da der. Verdikleri ise ortada...
Bu yarışmaları gerçekleştirmede emeği geçenlere
teşekkür ederiz.
Bu demetin ürünlerini sunmaktanda kıvanıyoruz.
Saygılarımızla
Ziraat Mühendisleri Odası 25.Dönem Yönetim Kurulu
-

-

-

-

-

BAŞARI ÖDÜLÜ

NECATİ ABACI

1958 de Mut’ta doğdu. 1977 yılında T.G.S:Y. Grafik
bölümünde eğitimini sürdürüyor. Çeşitli iç ve dış
sergilere katıldı..
Necati Abacı, genç kuşağın yarışma ve sergilerde
dikkat çeken karikatürcüle.rinden biridir. Grafik anlatı
mır, ravüre yaklaşan klasik anlamda desensaglarnlığın
daki çalışmalarıyla dikkati çekmektadir.
-

BAŞARI ÖDÜLÜ

ı

FARUK ÖZKURT
1938 yılında Bursa’da doğdu. Ilk karIkat0rOr0 1954
yılında yayınladı.
Özkurt eğitimini Sanat Enstitüs0
Motor bölümünde tamamladı. Bursa’da resim ve
karikatür sergisi açtı. Daha sonra, Türk karikatürünün
ustalarından -yine Bursalı- Cemal Nadir gibi tabelacılık
yaptı. Yıllar önce yayınlanan “PardOn” adlı mizah
dergisinde Bursa gazatelerine karikatürler çizdi. Saraye
ro (1972) da, MarOStika (1974) da ve 1978 yılında da
Akşöhir’de özel ödül kazandı.
Karikatürümüzde 1960 kuşağına sokulabilecek’
Özkurt, imparatorloğün ünlü birbaşkentinden, Istanbul
ö’ eski imparatorluğun son başkentine
kanatları
: karikatür dolu olan güvercinler yotladı. ‘Tam bir Bursalı
şessizliğiyle kozasını ördO ve örecek. Özkurt, yaşamını
grafiker olarak kazanmaktadır.

BAŞARI ÖDÜLÜ

SERDAR ÜNTÜRKÜN.

1954’de Kırıkkale’de doğdu.D.T.C: Fakültesi Yeni
Türk Edebiyatı Kürsüsünden mezun oldu.O koca
vücudü edebiyatı değil kirikatürünü sevdi. Güntürkün,
Ankara’da yerleşik.olan bir geigindir. Az konuşup çok
gezmesine karşın, karikatürleri hareketsiz,duragandir.
Bu biraz da gezgin liğine yakışan bir ağır ruh halidir.

BAŞARI ÖDÜLU

MUSTAFA DOĞRUER

Doğruer, 1958’de Ankara’da doğdu. 1974 yılından bu
yana karikatür çizmektedir. Genç karikatürcüIe kuşağmın
kısa zamanda biçimini bulmuş az sayıda karikatürcüle
rindendir. Özgür insan, Çivi, Cumhuriyet, Milliyet gibi
dergi ve gazetelerde karikatürler çizdi. 1979’dan “O’nun
Hikayesi” adlı çizgi, Öykü’sü günlük Gerçek gazetesinde
yayınlandı. Uç arkadaşıyla birlikte 1978’de “Merhaba”
diye bir sergi çtı. Yurtiçive dışı yarışma ve sergilere
katıldı. Çeşitli albümlerde yer aldı.

BAŞARI ÖDuLÜ

:

cEMı<ENANÖNGu’
1951 yılında Malatya’da doğdu. Yüksek Öğrenimini
Beyazıt Maliye Muhasebe Yüksek Okulu’nda tamamladı.
1970 sonrasi genç karikatürcülerinden olup ilerici,
devrimci çeşitli dergi, gazete, mizah sayfalarında yer
aldı. Öngübazı sendika broşürlerini çizgiledi, yurt içi ve
dışındaki toplu sergi ve karikatür yarışmaların-katıldı.
Çizgiferini karikatüre başladğındabu güne değin epeyce
ehlileşniş, Özellikle bu yarışmaya yolladığı iki karikatü
rüyle önceki çizgilerinin dışında b!ki de kendine özgü.
alana yaklaşmıştır. Cem Kenan Ongü, ilk kez ödül
almaktadır.
-

BAŞARI ODÜLÜ

MAHMUT AK GÜN

1946 yılında Bulgaristan’da Karlovo şehrinde doğdu.
Eğitimini yüksek Teknik Okulunda tamamladı. Bir süre
resim çalışan Akgün ilk karikatürfinü 1977’de günlük bir
gazetede yayımladı.
Çok kısa bir zaman içihde karikaOr çalışmaları
Nasreddin Hoca (1979),B.U.ve İ.T.U.karikatür yarışmala-.
rında özel ödül kazandı.
Karikatürlerinde grafik kaygı ile klasik anlamda
esenin ya- da resmin egemen olduğu göze ilişen
Mahmut Akgon, bu çalışkan tavrıyla çizgisini daha
guzele götürebilir.
12

Niahmut Akgün

Ercan Akyol

Ahmet Sabuncu
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Birhan Kayıkçı

Ahmet Aykanat

Özer Gürdeniz
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iÇNDKLER

Sunu
Necati Abacı 2 3
Faruk Ozkurt/4-5
Serdar Güntürkün/6-7
Mustafa Doğruer/8-9
Cem Kenan Orgü/lO-li
Mahmut Akgün/12-13
Ercan Akyol/15
Ahmet Sabuncu/16
Mustafa Kırıcı/17
Sait Munzur/18
Hüseyin-Belgerden/19
AygunTugay/2O
Ohannes Şaşkal/21
Hatay Duıiıupınar/22
Zeki Etgülen/23
Kemal Akkoç/24
Ruhi Tek/25
Can Akınsal/26
Murat Celep/27
Fethi l?evelioğlu/28
Ibrahim Tuncay/28
Kemal bzgün/29
Mehmet Güreler/30
Ibrahim Tuncay/31
Fethi Bevelioğlu/32
Ercan Akyol /33
Metin-Yılmaz/34
Doğan Demireioğlut35
Cem Kenan Öngü/35
Birkan Kayıkçı/36
Ahmet Aykanat/37
Ozer Gürdenizl38
Mehmet Zeki Özer/38
Ercan Baysal/39
Oğuz Yılmaz/39
Hakan Anılan/40
Ercan Baysal/40
Mustafa Doğruer/41
-

•

• Düzen : Metih ÇİLAY
Pikaj-Montaj: Mustafa BEKTAŞ-Ahmet IARATAŞ
Dizgi: Senem ARSLAN-Mehmet AKTAN
Kamera: Mahir ÖZTURK
Baskı: EM-AŞ Veb Ofset Tesisleri Tel: 104021-105247
Son Baskı Tarihi: 232-1980
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İÇİNDEKİLER
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Sunu
Mjrat Ateş,

Hafife Demir
Ismail Başaran Kur
Sunay Yılmaz.
Servet Sağcan
Osman Gökalp,
• Nurettinicoç
Erdal Sertol
Muammer Aşçr
Emine (Jstiin

RESİM
İÇİNDEKİL’”

•
-

•
•
•

Şükran Mercan
Yasemin Akçaka E
Nevide Öztekir
Nevide OztekiL
Bahattin Temel
Mustafa Coşkun
Şerefiye Baycan
İbrahim Yüks’’
ElmasTöle,
Seher Şerifoğlu

BAŞARI ÖDÜLÜ

SEHER ŞEREFLİOĞLU
Anayurt Köyü İlkokulu Smıf :5 No: 25
Yenimahalle/ ANKARA
-

•1 b

BAŞARI ÖDÜLÜ

ELMAS TÖLE
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BAŞARI ÖDÜLÜ

İBRAHİM YÜKSEL
Fatin Hoca İlkokulu
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BAŞARI ÖDÜLÜ

MUSTAFA ÇOŞKUN
’ Köyü İlkokulu Sınıf:5/A
1
Güzel Çam
KUŞADASI

/

/

BAŞARI ÖDÜLÜ

BAHATTİN TEMEL
Çiçeközu İlkokulu Sınıf:2 No:23
K oyulhisar/Sİ YAS

‘4 -‘L’
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BAŞARi ÖDÜLÜ

NEVİDEÖZTEKIN
Alaba İlkokulu Sınıf: 5 No: 46
Banaz/UŞAK

-

üÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

A-YSUN ŞAHİN
‘Alaba İlkökulu Smıf:5 No:2
Banaz/UŞAK

-

XINCILIK ÖDÜLÜ

•

YASEMİN AKÇAKAYA
Köprübaşı Koyü İlkokulu Smıf:4 No:56
Bünyan/KAYSERİ

c.

tfÇtfj

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

ŞÜKRAN MERCAN
Musabeyli Köyü İlkokulu Smıf: 5
EDİRNE

Seçici Kurul

BurbanAikan
Heykelci

Remzı Savaş
Gazi Eğt.Ens.Resim Bölümü Öğrt.Üyesi.

Metin Yurdanur
Gazi Eğt.Ens.Resjm Bölümü Öğrt.Üyesj

Müfit Halat
Ziraat Yük.Müh.

Vedat Aygün,
Z.iraat Fak.Öğrt.Üyesj

/

“kırsal kesimde
çocuk”,
konulu düz yazı
resim yarışması

Ij

•

-‘

•

Köyümüzün çocuklarının kimisi çok bakımsızdırln
sanlar kendi yağı ile bile kavrulamıyorlar.Köyümüzün
kimi evleri yıkık,topraklar döküIüyor.Çoıukların kimisi
nin çantası yok bez çanta ile okula geliyorlar
Köyümüzün çeşmelerindeki su kirli.Yakın köyün
pislikleri suyurnuza karışıyor.Bu yüzden-sık ık karınları
mız ağrıyor.
Herkesiü evinde elektrik yok.Elektriği olan koınşula
rın evlerine çok özeniyoruz.
Bize eğlenmek için hiçbir şey yok.Topumuz bile
yok.Yollar çok çamur ve taşlı.Taşlara takılıp düşüyoruz.
Televizyonda olenleri duydukça çok üzülüyoruz.Olümler
in
önlenmesini istiyoruz.1öyümüzün topral<ları çok verim
siz.Çok az ürün elde ediyoruz.Gereksinmemizi
bile
karşılayamıyoruz.
Herşey •çok pahalı hiçbir şey alamıyoruz.Çok
üzülüyoruz.
Köyümüzün herkesde koyun yok.Köyümüziin yarı
sından fazlasında var.Köyümüzde çok köpek var.Ço
k
saldırıyorlar.Bizleri ısırıyorlar.Köpekler kuduz olabilirler.
Anne ve babalarımız bizi doktora götürmüyorlar.
Okulumuzun sarı boyası çıktı.Okulu boyamak
lazırn.Ama kim yapacak?
Ineklerimizden fazla süt alemıyoruz.Aldığımız sütleri
mandıraya veriyörıiz.

BAŞARI ÖDÜLÜ
EMİN ÜSTÜN
Hacıfakılı İlkokulu Sınıf:4
PmarhisarlK IRK LARELİ
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KIRSAL KESİM SORUNLARINA KIRSAL KESİM
ÇOCUKLARINA BAKIŞ
-

Köyümüzde deniz yok, deniz olsun çok istiyoruz.İlçe
mizde haftada bir Cumartesi günleri pazar oluyor.Babala
rımız alışverişe buraya gidiyorlar.Köyümüzde araba
yok.Köyümüzde araba olmadığı için haftada bir gün
Kırklarei’nden bir araba geliyor.Onunla pazara gidiyoruz.
Köyümüz çok çamurlu .Çamura batıyorvız.Annelerimiz
üzerimiz çamurlanınca bizi çok fena dövüyorlar.Biz de ne
yapalım sopayı yiyip oturuyoruz.Köydki çeşmelerin
kimisi bozuk oradan su alamıyoruz,başka yere gidiyoruz.
Köyümüzde televizyon herkesde yok.Herkesde buz
dolabı ve çamaşır makinası yok.
Köyümüz Yıldız dağlarının güney eteklerinde kurul
muş kırk hanelik bir köydür.Babalarımız geçimini yarı
çiftçilik yarı hayvancılıkla sağlarlar.Köyümüz fakirdir.
Köyden iki kişi devletin fakirçiftçisine hak tanıdığı Ziraat
Bankası’nın şartlı kontrollu krdi sistemiyle k’oyümüzde iki
üç kişi kışla yapıp koyun alıp mal edinmiş oldular.

yor İçinde cin perı dev vb şeyler var Okulu bıtıruce
yapacak işimiz yok.Boş gez4p davar güdüyoruz. Yararlı
kitaplar ve gazete okuyamıyoruz.
Sağlık sorunu -da vardır.Hasta çok oluyorBun-ların
hepsi doktora gidemiyorlar. Kimsi muska yazdırıyor,kimi
si eskiyoIIarla iyi olmaya çalışıyor.Doktor ve ilaç pahalı
diye boyle yapıyorlar Bunun ıçin hastalıktan olenler çok
oluyor.H-iç olmazsa köylerde bir ebe olmalıdır.
Drıemli bir sorun daha vardır.Bu da beslenme
sorunudur.Biz çok zaman köy ekmeği yeriz.Arada bir
sehir ekmeği de yiyoruzEn çok yediğimiz sebze ve meyva
oluyor.Her zaman et yemeyiz.Bunun için vucudumuz tam
beslenemez.
Bazı aileler çocuğuna düşkün olur.Eğer anne ve
babalarımız bizimle ilgilenirse çok iyi olur.Babamız
karaborsa 20 TL.ya Samsun sigarası alıp bize, silgi,defter,
kitap almazsa çok kötüdür.O çocuk babasını ve çevresini
ne sever ne de sayar4nuelerimiz çocuklarını temiz
tutmalıdır.Köylerde çocuk çocuktur.Bunun için çocuğa
önem vermezler.Eğer. çocuk değerli değilse 197
’u neden
9
• DUNYA ÇOCUK YILI diye duyurdular?Biz Dünya
Çocuk Yılı’nı laha yeni öğrendik.Bununla ilgili- olaıak
-şiirler ve yazılar okuyup yazıyoruz.
Kırsal yerlerde su. elektrik. yoi çok önemlidir.Birim
köyde elektrik yok.Yol şehire uzak ve pek iyi
sayılmaz.Arada bir makineler.Ie düzeltiyorlar.Asfalt olsa
‘daha iyi olur.Köyümüzde çok elma ve ceviz yetişiyor.Bun
ları çok ucuza satıyoruz.Ya da satamıyoruz.Çürüyüp
gidiyorlar.Oğretmenimiz ve büyükleriniizden bazıları
kooperatif kurulmasını ıstıyor 0 zaman aracı tefecı
ortadan :kalkarmış.Bunun için elektriğin gelmesi iyi
olurmuş. Oğretmen üretime dönük kooperatifin yaraı4arını
anlatti.Köyümüz de çay, sigara vb. şeyler bazı
bulunmuyor. Kooperatif bu sorunları da giderebilir.
Sorunlarımız çoktur.Bunlürdan kurtulmak için ekme
gımızı hep bırlıkte yapmalıyız Bız ımece yaparak ışlerımızı
daha kolay ve -çabuk gbrüyoruz.Çalışmadan sofraya
oturmak haksızlık olur.Çorbaya herkes bir şey katarsa o
corba daha güzel olur.Herşeyi ondan buüdan beklersek aç
ve borçlu yaşarız.ir -araya gelerek en doğrusunu
hulmalıyız.O şi birisinir öncülüğünde hep birlikte
yapmalıyız. 0 zaman kavga ve açlık oImazXAŞASIN
DUNYADAKİ TÜM KARDEŞLERİMİZ.
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KONU:Kırsal kesimdeki yaşantı konusunda bildikle
rinizi,duygu ve düşüncelerinizi yazmaya çalışın.
NOT:Kırsal kesim küzerine yazacaklarım büyükle
rimden ,radyodan çoğunlukla da öğretmenlerimden duy
duldarımdır.Ben bu kaynaklardaıi edindiğim bilgileri
yansıtacağım.
-

KIRSAL YERLERDE YAŞANTI
Kırsal yer deyince fabrika olmayan yerler aklıma
gelir.Bizim köyümüz gibi.Buralnrda insanlar, tarım -ve
hayvancılıkla geçinirler.Kırsal kesimi köyler oluşturur.
Buralarda en büyük sorun eğitim sorunudur.Köy
çocukları ortaokula ve yüksek okullara gidemiyorlar.Bura
larda anarsi var, .diye konuşuyorlar.Bu yüzden cahil
kalıyoruz.Ilkokulda okuduğumuz kitaplar yararlı olmu

uraşırlar.Bu arada bize bakmaya, zaman
ları
olmaz.Bizler ve küçük kardeşlerimiz bakımsızhktan pek
hasta
olunca bu işlerin çokluğunda pek doktora götürm
ezler.Ya
hoca efendiye su okutup muska yazdırırlar,ya
da kocakarı
lara kurşun döktürürler.Böylece iyi olursak
oluruz,yoksa
hastalık kendiliğinden geçiııceye kadar bekleri
z.
Yaz aylarmın sonlarına doğru harman işleri bitti
mi
bir taraftan buğdaylar un olmak için değirmene
götürülür,
bir taraftan da bulgur olmak ijin
1 kara kara kazanlarda
kaynatılıp,kurutulup,bulgur yapılır.Bu arada
öğütülen
ıından sevinçle kus kus oğulur, erişte,aş kesil
ir,pancar
dan. pekmez kaynatıhr.
Böylece kış yiyeceğimiz hazırlanmış olur.Bunların
yanına biraz da patates,soğan, kuru fasulye aldık
mı
biıden mutlusu yoktur artık.
Babalarımız biçim işini bitirdikten sonra tından,bu
l
gurdan arta kalan ekini,gelecek sene için tekrar
töprağa
biraz kül serperek ekmey başlar.Ekim işi bitti
‘mi,bu
seferde kurbanlık besi beslemeye başlar.Biz çocukl
ar bu
besilere bakmak için çoğu zaman okullarımıza
geç
kahrız .Besiler,binbir zahmet v yoklukla beslen
ir.Bayra
ma doğru uzak şehirlere satılmak için götürülürler.B
esiler
den kazanılan para,kamyoncuya, kuzu sahibine,
yem ve
küspe satan tüccara dağıtıldıktan sonra, geri kalan
para
ancak ailedekilerin bayram için aldığı birkaç parça
üst baş
ve şeker parasına yeter.O da harcandı mı çaresiz
lik içinde
kalırnr.Artık kış gelmektedir.Çahşacak,
•yapacak iş

yoktur .Tek çare hali tüccarlarından para
çekip evin
geçimini sağlamaktıı.Böylece babalarımız;kahvede
kış
uykusuna başlarken anneleriıniz için yeni
bir çile
başI amaktadır .Sabııh namazıyla kalkıp ekmek
pişirecek,a
hırmişlerini görecek,sonrada erkenden borcun
u ödemek
için halının başına oturup iğneyle kuyu kazacaktır.
Işte bizim köyde her ailenin yaşamı böyleuir.Sene
ler
gelir geçer.her gelen yeni yıl diğerlerinden
pek farklı
dcgildir.
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CİFTÇİNİN YAŞA-M ÇİLESİ
Bizim köyde her aile çiftçilikle uğraşır.Bahar geldi mi,
aaçlar gibi bizim köyün halkı da kış uykusundan
uyanmaya haşlar.Uyanmasıyla bütün işlerin yükünü
ailedekilerin hepsi,omuzlarında duyarlar.
Babamız bir yandan mazot arar, abahlara kadarkuyrukta bekler,eliboş dönerler.Bazanda bidonlarını dol
durup glince,sevinçle tarlalarını sürer tohumlarını
ekerler.Akşam olunca,koyuü kuzu işe başlar,geç saatlere
kadar koyun kuzu derdiyle uğraşırlar.Babalarımız bu
işlerle uğraşırken. annelerimizde evde bizlerle,ev işleriyle
uğraşırlar.Bunların yanı sıra bir de hali dokur,pancara
gider,evdeki koyunlarıu sütlerini sağarlar. Bu sütler’len
peynir,çökelik,yoğurt yapıp pazarda satmaya ııra9ırlar.
Yaz iyice gelip harman olunca annelerirnizin işleri daha da
ağırlaşlır.Bir taraftan harman derdiyle uğraşır, bir
taraftan da ev ve hayvan bakımı,halı dokuma gibi işlerle
-

-

•
-
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YOKLUKLAR
Sivas umm Koyuhisar ilçesinin Çiçeközü köyünde
oturuyoru.Köyüm ,üç mahalleye ayrılmış birer tepe
üzerinde doğüsunda Suşehri batısında Karabavır kuzeyin
Köyüinüzün
de Kelkit çayf güneyinde Köse dağı.
Oyniık suyu boruları birbirinden ayrıldı.Bu kıta büyükle
rimiz ta Köse dağın dibine boruları, tamir “etmeye
gidiyorlar.Köse dağm dibinde kaynak suyu Köyümüzde
bir tane. traktör var oda çamurdan köye inemiyor.Kasaba
ya gidecek olsam bir traktöre biniyoruz birde kaza olsa,bu
traktörün gancası kopsa hepimiz ölürüz.Etektrikten yaz
geçtik ışık bulduk gaz bulamıyoruz.Mahalleler dağlıkBir
•hastamız olsa atla eşekle doktora götürüyoruz.Köyümüz
ağaçhk,köyümüz iki tepenin arasında,köyümüzün yanın
dan üçdere geçerBir yağmur yağsa hemen evler
akıyor.Bir minibüs, var o da mazot bulamıyor ders
yaparken cıra yakıyoruz dersimizi yapıyoruz. Yolumuz
yok orta mahallenin okul üzerinde.Orta mahallenin iki
tarafından dere geciyor.Kar ve yağmur yağdLğı zaman
deredensu cağlıyr ve çocuklar okula geleiiyor.Köyümü
zün dertlerini anlatmakla bitmez. Köyümüzün sorunlarına
büyüklerimize bir care duyıırmanıza rica ederim.
-

•
-

-

•

-

•

Köylerde yaşayan biz çocuklar daha.küçük yaşlarda
çalışmaya başiarız.Fazla yorgunluğa dayanamayıp hasta
landığımız zaııan ise tedavimiz yapılacak ancak kocakarı
ilaçları ile iyilestirilmeye-çalişırız.
Ilkokulı olan köylerde binbir zorlukla ilkokul İdtiren
çocuklar ortaokulu ancak rüyalannda görebilirler.Okula
gitmek isteyen çocukları babaları döver ve hemen başka
işlerde çahştırmaya başlar.Bazı akıllı ana •babalar
çocukları okuturlar.Fakat bu ana babalarda diğer köylüler
tar_afından kmanırlar.Biz köy çocukları kitap yerine
baltayı kucaklar oduna gideriz.Yaşımız da küçük olduğuiçin doğru dürüst ağaç kseiııeyiz.Ustümüze devirir
ölürüz.Böylece bizim köyümüzde ölenlĞr olmuştur.Artık
ölen çocukların ana babaları pişman olur.Keşke derler.
Derler fakat bu durum diğer ailelere örnek olmaz aynı
durum devam eder gider.. .Bakalım daha ne zamana kadar
devam decektir.
Oyle köylerimiz de vardır ki okumaya,gelişmeye
meraklıdır.Elbirliği ile köyleri.ne ortaokul açarlar,çocukla
rının okumaları büyük adam olmaları için ellerinden gelen
gayreti gösterirler.Bizirn küçük yiireğimiz istiyorki
köylerimiz böyle olsun.
Analarımız,habalarımız devlet büyüklerimiz. bize
kulak verin,bizi iyi dinleyin biz küçücük yavrularınızın
yarınlarını karartmayın,daha hayata -başlamadan öldür
meyin.Hepimizin geleceğini güzel kurun. yarına umutla
bakalım.

-

-
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KÖY ÇÖCUKLARININ KADERİ
•

Kırsal kesimin şehirlere göre çok sorunları vardır.Do
guda hastalanan çocuklar kışın yoliar kapalı oldugu için
hastaneye yetişemedenölmektedir.Yani kışın doğu
hölgelerimizle ilişki kesilmektedir.
Bazı köylerimizde okul yoktur.Okumasını hiç bilmez
ler.Bazı köylerimizde ise okul vardır.Fakatkuldan çıkan
çocuklar ders çalışmaya değil, okumayadeğil, tarlalarda
calışmaya zorlanır.Biz bu çalışmaları şöyle sıralayabiliriz:
a)Tarla işleri: Tütün,pancar çapalamak,suiamak,dik
mek işlerinde ana ve babalarına yardımcı oimk...
b)Orman işleri: Odun kesmek,kesilen odunları
toplayıp,eşeklere yüklernek...
Yine köy çocukları çoğunlukla yeterli besin maddele
rini bulup beslenemezler bu nedenle vücutları hastahklara
karşı dirençsiz kalır çabucak ölürler.
Bizim en büyük dertlerimizden biri de kız çocuklarının
okula gönderilmeyişidir.Kız arkadaşlarımız sanki başka
dünyalardan gelmişler.Gerçi erkek çocuklarının da okuma
olanakları çok az ya.

•

Bizim köyün yolu da iyi olsa diyorum.Köyünıiz 250
İıne olduğu için okulumuz yetmiyor.Ben öğleden sonra
gidiyorum.Beş ders görüyoruz.Fakat biz istiyoruz ki
akşama kadar ders öğrenelim.Bize bir tane daha. okul
yapılsın.Hem bize okul çok uzak geliyor.Köyümüzün bir
tane camisi var.Bir tanesi de temelleri atıldı.Ama tam
sekiz senedir yarım duruyor.Doğru dürüst bir kurankursu
yok.Bizim köye bir büyük kuran kursu açılsın istiyörum.
Hiç olmazsa ilkokuldan çıkan çocuklar kuran kursunda
oku rlar. Köyüme kaza onbeş kilometredir. Bir hastamız
olsa araba bulunmuyor.Köyümüzün bir sağlık ocağı
yok.Orneğin bir kadın doğum yapacak olsa.Gece
yarısı,araba olmayınca o kadın belki ölebilir.Belki de
çocuğu ölür.Ufak bir hasta olsa ne ilaç ne de hap
bulunuyor.Köyümüz bir merkez sayılır.Dümenler köyü,
Bahadır köyü bizim köye gelirler.Ylani hastası olduğu
zaman bizim köye gelirler.Bu sebepten bizim köye gelip
köyün işlerini konuşup düzeltmiyorlar.Bir kalkınma
kooperatifi yok.Gnçlerimize bir işyeri yok.Köyün gençleri
zamanlarının çoğunu kahvelerde kumar oynamakla
geçiriyorlar.Sokaklara elektrik telleri döşendi.Fakat daha
elektrik verilmedi.Ben istiyorum kibüyükler bir kalkınma
kooperatifi kursunlar.Birlikte gençlerimize bir işyeri
açılsın.Ufak herhangi bir fabrika olsun.Kahvelerde aylak
oturan gençler elbirliğiyle çalışsalar.Sokaklarımızı çamur
dan kurtarırlar.Köyün büyükleri küçüklerine örnek
olmuyorlar.Komşu komşuya kötülük ediyorlar.
Çocuklara kardeşlik öğretmiyorlar. Köyümüzde bir
muhtar seçilse onun tarafları köyün bazı gelerlimni, iyi
işlerini harcamak yerine kendileri yiyorlar.Böyle böyle,kö
yümüz geliriyle gidiyor.Köy kızlarımız başka şehirlerde
fabrikalarda çalışıyorlar.Oysa köyümüzde bir hah kursu,
dikiş kurşu, olsa genç kızlarımız gurbete gitmektense
köyde. çalışırlar.Köyümüzün kızları okutulmuyor.Buna
annelerimiz babalarımız karşı değil.Ama köyünıüzün
kırsal kesimde olduğu için parasızlıktan geçem darlığı
çekiliyor.Bu yüzden kızlar çalışmak zorundalar.
Köyüınuzün içme suları bol sayılır.Ama düzensiz
aktığı için,azaldığı zaman biraz su darlığı çekiyoruz.Arazi
mizin çok az bir kısmı bulanıyor.O da Murat dağının bir
deresinden çay halinde gelen bu akar suyla sulanıyoruz.A
razimiz bütün kır olduğu için gelirimiz az.Köyumüzde
hayvancılık yapanlar kazanç yapamıyoriar.Çünkü olak az
olduğu için evden hazır yem yediriyorlar.
•

•
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KÖYÜMÜZ
Köyümüzün başlıca sorunlarından biri.de ormanları
mızdır.Köyümuzijn insanlarında orman sevgisi yok.Bütün
ormanları yok ettiler.Büyük bir bölümüne orman dairesi
-taras edip çam diktiler.Kalan yerine de kötü kaipli
• insanlar kesiyorlar.Kestiklerini de odun içinkesiyorlar.Or
man azaldıkça yağmur yağmıyor.
Koyümüz 250 hanelik bir yer.Yolları hiç iyi
değil.Arabalar bir ayda hurda haline geliyor.Köyün yolu
yok sayılır.Yolu iyi olmadığı için arabalar bizleri çok
pahalıya götürüyorlar.
-

-

•

Bunlar sorunların bir kısma.Bunlar anlatılınca
sorunlar bitti sanılmasın. Sorunlar bitmez ki.Sorun diye
başlanınca yapılacak daha çok şey bulunabilir.
Televizyonda, radyoda ve basında hergün ağızlara
sukız edilen bi kcnu var “Halk sağlığı” konuşulur ve
eklenir, sağlık.konusunda yapılan hizmetler’. Konuşulanla
ra bakılırsa, kırsal kesim sağlıksız pek az kişi var.Fakat
özde böyle mi? Her yıl ilaç -ve personel yetersizliğinden,
bilgisizlikteıı hayatını kaybeden binlerce kişi,sağlıksız ve
çarpık• gelişmiş bir sürü çocuk bunun yanhışlığını
kanıtlamak mı? Eğitimsizlikler ve çaresizlikten kendileri
nin yaptığı bilinçsiz ilaçları da, hastaları ölüme
götürebiliyor.
Demek ki temel sorun eğitim.Eğitimiıniz kusursuz
mu? Kırsal kesime götürülen eğitim hizmetleri yeterli mi?
Yanıt, hayır.Kırsal kesim çocuklarının eğitimi hiç de iç
açıcı değil.
Işte 1979 Çocuk Yılı’nda, eğitimsiz,sağlıksız ve her
alanda yaşam savaşı veren- kırsal keıim çcukları ve
20.yüzyıl atom çağrndaki dünyanın ülkesinin 19.
yüzyıldaki kırsal kesimi.
-

-

-
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Kırsal kesimin sorunları nedir? Yol soruniı, töprak
sorunu,sağlık sürunu dahşda önemlisi yaşam soruau.
Sorun diye başlanınca saymakla bitmez sorunlar.Kırsal
kesim çgcuklarının sorunlarına bakış açısına gelince, bakış
açılan sorunları yaşamak.
Az gelişmiş bir ülkenin,daha da az gelişmiş bir kırsal
kesimde yaşam -her anlamda yoğun bir savaşım
gerektirmektedirDoğayla, yoksunlukla bir başka anlam
da sömtirüyle savaşım. Belki de biz bu ülkenip sorunlar
açısından biraz daha şanslı kişileriz. Yoksulluk ve doğa,
ihmal edilmiş doğu insanlarınınki kadar acımasız da
değildir.Görüyoruz,daha yakın tarihimizde doğadaki
depremin yarattığı sonuçlar. Zaten- evsiz,barksız sağlıklı
konutlardan yoksun insanların ,barınaklarından ,hatta can
larından oluşunu gördük. Bunları niye aıılattık? Söyleye
lim: “Doğa bile bizden,yani kırsaliçesimden yana değil;”
-

t

•

•
•

fazla rizgarda koptu. Bunun üzörine devletimiz su motoru
getirmek istedi.Köylü bunu pahah olduğu için kabul
etmedi.Daha sonra binbir güçlükle köyümüze 8 km.,
uzaktan su getirildi.Su sorunümuz böylece önlendi.
•
Bu yıl köyümüze elektrik geldi.Köyümüz 40
hanedir.Bunıın 6 kişisinde televizyon vardır.Biz küçükler
bazı gece televizyona gidiyoruz.Fakat çok kalabalık
olduğu için bizi istemiyorlar.Kahveye gidemiyoruz.Yasak
diye.Yine de televizyon seyretmek için ne gerekirse
yapıyoruz.Bazen soğuktan bile kahve penceresinden
seyrediyoruz.
•Oyıın oynamaya vaktiıniz olsa bile oynayacağımız bir
yer yok.Halbuki şehirlerde oyun bahçesi var. Annelerimiz
beslenme ile ilgili gerekli bilgiye sahip olmadıklarından iyi
beslenemiyoruz.Annelerimiz devamlı hayvan baktıkların
dan yemek yapmaya bile vakit bulamıyorlar.Biz çocuklara
cıktığımız zaman birer parça ekmek ve üzerine yağ vs.
sürüp veriyorlar.
Okulumuzda iki öğretmen var.
Sınıfta sessiz ve sesli ders yapıyoruz.Şehirlerde bir
sınıfı bir öğretmen okutuyor.Halbuki sınavlara onlarla
birlikte giriyoruz.Tabii ki onlar bizden başarılı oluyorlar.
Köyümüzde “Kızları okutupta ne olacak” deyip onları
okutmuyorlar.Oğlanlar da sınavlara girip yatılı okula
girerse okuyorlar.Bu sınavlarda başarılı olmak için çok
çalışiyoruz.Fakat ev işlerine yardım etmemiz ve birçok
sınıf bir arada okumamız başarı oranımızı düşürüyor.Ba
balarımız belki kazanmazsakta ortaokulda okutacaklar,
fakat çok masraf oluyor.Ben sizi ilkokulu okutmaya bile
zor para buluyörunı diyorlar.Köyümüzden iki veya, üç
yılda bir kişi ortaokula gidebiliyorlar.Iki ağabeyimiz de
‘liseyi bitirmişler köyde.Bir işte memur falan olamamışlar
diye,babalarımız, okudularda köyde,onlarda babalarına
hayvan güdüyQrlar diyorlar.Bu yüzden bizi yatılı
• smavlara bile sokmak istemiyorlar.Çok okumak istiyoruz.
Şehirdeki amcalar, babalarımıza hiç yakınlik göster
miyorlar.Hastahaneye muayeneye gittiğimizde, bize sert
davranıyorlar.Fakat gravath bir amca olursa ona çok iyi
davranıyorlar.Biz köylüleri hor görüyorlar.Bizler küçücük
ellerimizle üretime katılıyoruz.Çodnkluğurnuzu bile anla
mıyoruz.Oyun biz çocukların gereksinmesi olduğu halde,
bizler anne ve babalarımıza yardım ettiğimizden oyun
oynamağa hiç vakit bulamıyoruz.
Biz köy çocukları gücümüzün elverdiğinçle çalişıyo
rıız.Çocukluğumuzu anlamadan yaşlaıuyoruz.

Bunun için bütün işler bize kalıyor. Kız çocukları yemek
yapıyor. Erkekler su taşıyor. Daha sekiz yaşında
gündendi teklemeye, orak biçmeye başlıyoruz. Bunun için
kitapta okuyamıyoruz. Halbuki evde kalsak bol bol kitap
okuruz. Yazın buzağı gudüyoruz. Şehirdekiler köydekiler
gibi çok iş yupmadıkları için bol bol kitap okuyorlar. Dalm
çok bilgili oluyorlar.
Köyümüze haftada bir kez cumartesi günü Kırklareli’
nden otobüs gelir. Cumartesi günü ilçerniz Pınarhisar’ın
pazarı olduğundan babalarımız pazar yapmak için
Pınarhisar’ü gidiyorlar.’ Pınarhisar’a gitmek için otobüs
elli lira alıyor. Taksi ise beşyüz lira istiyor. Köyümüzde
sebze meyve hiç yetişmiyor. Mutlaka başka yerden ‘almak.
zorunda kalıyoruz. Para sıkıntısı çektiğimiz için sebze ve
meyveyehısretiz.
Köyümüzü ilçeye bağlayan yoi üzerinde Kaynarca
deresi vardır. Bu derenin üzerinde köprü yoktur. Bu
üzden derede su çok olduğu zaman köyün şehirle ilişkisi
kesiliyor. Bu yüzden hastaları bile doktora götüremiyor
lar. Bazen bu dere buz tutuyor. Buradan geçmek isteyen
bir araba suyun içinde kahyor. Orneğin: Bundan iki yıl
--önce amcam kızı ile köye halamları almaya gdiyormuş.
Kaynarca deresinde kalmış. Kızı donma tehlikesi ğeçirmiş.
Biri hasta olunca doktora gitmek için taşıt bulsada bu,
dereden geçemiyor. Bir çok hasta kişi bu yüzden ölüme
mahkum oluyor.
Kendi bakıp büyüttüğümüz ineğin, mandanın sütün
‘den yararlanamıyoruz. Çünkü satıp para kazanıyoruz.
Kendi yetiştirdiğimiz tavuğun yumurtasını yiyemiyor,
satıyoruz. Şehirdekiler satın alıpta yedikleri halde, biz
kendi yetiştirdiğimiz yumurtayı yemiyoruz. Biz bu
yumurtaları satmaya kalkarsak yiyeceksiz kaluız. Biz
bunca çalışmaya rağmen yamalı pantolon, naylon
ayakkabı giyebiliyoruz. Şehirdeki çocukların kumaş
pantolonlarına, iskarpin ayakkabılarına özeniyoruz.
Köyümüz bu yıl suya kavuştu. Bundan önce içme
suyumüz köyün dışındaki tatlı su kuyularından karşılanı
yordu, harcama stıyumuz da köye biraz yakııi olan acı su
küyulaıhıdan karşılanıyordu.- Bu. sular çok mikroplu
old,uğu için hastalık hiç eksik olmuyordu. Küçük
çocukların ölüm oram,çok yüksekti. Suya kavuştuğumuz.
dan beri bu ölümler azaldı. Köyümüzün içme suyu 8 km.
uzaktan geliyor. Daha önceden su -yel pompası ile büyuk
bir kuyudan getirilmeye çalışıldı. Bu yel pompası kışın
-
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KIRSAL KESİM SORUNLARINA KIRSAL KESİM
ÇOCÜIÇLARININ BAKIŞI
Köyümüz Kırklareli ilinin, Pınarhisar ilçesinin
Haeıfaklı köyüdür. Köyümüz Yıldız dağları güney
eteklerine kurulmuştur.-Bu yüzdn löyümüz engebeli bir
araziye sahiptir.
Köy halkı geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla
sağlamaktadır. Başka köydeki kişiler on dekar tarla
ekerken, biz altmış dekar tarla bile işlesek, başka köyleHn
çıkardığı mahsulün yarısını dahi çıkaramıyoruz. Bu
yüzden köy halkı yiyeçeklerini bile satmak zorunda
kalıyor. Annelerirniz tarlada bağda bahçede çahşıyorlar.

•

tedir.Kuyunun çevresindeki tüvaletler de ayrı bir milçrop
kaynağıdır.
Köyümün okulu yıllar önce yapılmıştır.Yeterli bakım
yapılma1ığından yıpranmış,pencereleri zor açılır olmuş
tur.Ders araç gereçlerimiz .yoktur.Kitaplarda deney1eıin
resimlerine bakın ders yapar. büyük sınıflarımız.Kitaphğı-.
mızdaki birkaç eski kitabı okuya okuya ezberlemişizdir
artık.
Oyun araçlarını televizyonda,ha sahi birde şehir
okullarının bahçesinde görüyoruz.Biz de onlar gibi
iİkoJullara gider aynı yurdun çocuklarıyız.Köyde yaşama
mız bu araçların bize ulaşmasına engel olmaz herhalde.
Köyümüzün kasabaya ulaşan yolu vardır.Ama
köyümüzün topluca pazaıa gidilmesini sağlayacak bir
aracı yoktur.Kasabanın pazarı olduğu gün,halk yöllarda
komşu köylerden gelecek, arabaları bekler.Kış günleri
kiicük kardeşlerimiz ,üşür.Hele bu yıl benzir,mazot da
bıılünamayınca bu dert daha da büyüdü.Geçen, gün ğretmenimiz. iflöğretiflıin zorunlu
olduğunu,bu yüzden mısraflarının devletçe karşılanması
gerektiğini söylüyordu.Oysa biz bütün aldığımız okul
eşyalarımızıiı paralarını cebimizden ödüyoruz.
Yine öğretmenimiz kooperatifi anlattı.Yararlaıını
öğrendik.Bizim köyümüzde de’ kooperatifin haşındakiler,
karın bir kısmını kendi özel kişlerinde kullanıyorlarmış.
Bu yıl pancar çok güç çıkarıldı.Fabrika’ gelen
pancarları işleyemiyormuş,herhalde o yüzden soğuklarda
pancarçıkarmak zorunda kaldık.Pancarı çıkarıp, temizle
yip arabalara dolduruyoruz.Asıl güçlük ondan sonra
başlıyor.Yerler yaş olduğundan traktör arabayı çekemi
yor,ikinci traktörü bulup getiriyoruz.Bir taraftan insanJar
çamur içinde soğuktan donarken,diğer taraftan,artık
alınması zor olan traktör çamura sıvanıyor.
Hayvancılık da yapilıyor köyümüzde.Küspe almaya
gidenler oluyor yine traktörlerle.Anlattıklarına göre çok
•bekliyorlarmış Aipullu Şeker Fabrikası’nda.Bazıları iki
araba ile gidiyor.Tepeleme dolu küspe arabanın önünde
kuçuk bır traktor Yokuş yukarı çok zor çıkar yokuş aşagı
arabalar onu iter.Devrilen traktörden zaten kurtulan
olmuyor.
Işte bizim köyümüzün köylüsü daha sayılinamış,bun
lar gibi çilelerinin niceleriyle başbaşa.
Babam,öğretmenime. bunlar n zaman çözümlenecek
diye soruyör.Onlar bana uınut.veriyorlarBiz çalişırsak bu
umutlar birgün gerçek olacak.
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HANIFE DEMİR
DemirkapıKöyü İlkokulu Sınif:5No:94
Babaeski/K IRK LARELI

Ş2j.

au

,ab

.

za

Biz,yeryüzü şekillerinin yaşama en elverişli olduğu
bir bölgede yaşayan çocuklarız.Demirkapı köyümün
adı.Kırklareli ilinin güneyinde,Babaeski ilçesinin kuzeyin
de,ilçeye onbeş kilometredir köyüm.Görünüşte yurdumu
zun batı bölgesinde yer alır.Ama gelin. görün Avrupa
yoluna onbeş kilometre olan köyüm,sorunlarının çözü
münde ilgiden çok uzak kainuştır.
Bulunduğu yer.elverişli olmasına rağmen,köyüm içme
suyundan yoksundur.Bu gereksinim kuyulardan karşıla
nır.Yeri gelmişken söyliyeyim; köyün orasmdaki bu kuyu
zaman zaman kirletilmek.te,günlerce içi tenıizlenememek

damlaları.
Koyumuze elektrik geldi Hep komşular alıyor yavaş
yavaş ya biz.. .Ne olur alabilseydik.Geçen gün Ali’lere
gittik.Televizyonları çalişıyordu.Neler gösteriyordu neler.
Güzel güzel evler evlerde mutfaklar bizim yok ama.Bir
adam çıktı şiir okudu.Dertli dertli yanık yauık.Onun ne
derdi vardı acaba? Sonra film oynadı.Unuttunı bir an
herşeyi film bittikten sonra geldik evimize.Ne olur
gelmeseydik.O ev bizim olsaydı.O televizyon da.Hele e
şam şam şakıyan elektrik.Ne güzel çalışır onunlaBizim de
olsa.
Ben de kardeşlerimle dövüşmesem lamba için.Anam
kızmasa kaz bitecek diye.Gündüzmü çalışayım? Okuldan
gelincĞ anama yardım ediyorum,komşunun tarlasında,
etmesem yetiştireniiyor anacığım.Yevmiyesini tam ver
mez Hasan eınmi.Aç -kabrız sonra.Sonbaharı hiç sevmiyo
rum.Nedenini bilirsiniz? -Nerden bileeeksiniz.Anamın
hastayken bile oduna gitmesini,kışhk -yiyecek almak,bul
mak için püralanmasını okul gereksinmemizi karşılayama
ma korkusu içinde uyuyarnayışmı.Ah babacığım ölmesey
di, ölmeseydi de biz- de böyle rezil olmasaydık.A1i gibi
onnayabilseydim bende her akşam televizyon seyredsey
dim.Bende sınıfta televizyonda izlediklerimiden söz
etseydbn.Hiç olmazsa radyomuz -olsaydıda ablamdan,
ağabeyimden okudukları yerlerden haber duysaydık.
Ilkbaharı da sevmiyorum. Yeşerince ortalık tarlalara
gidiyor herkes.Domates ekiyorfasulye ekiyorlar.Yazın
yemek için,bizirnse bir karış toprüğımız yok ekecek.Anacı
ğımda gidiyor ama başkasının işine. 150 L yevmiye ile .Ne
yapılır bu para ile ne alınır söyleyin.bana.Biz et almıyabm
mı? Şeker yemeyelim mi? Yaşamayahm mı? Anam yağsız
eknıek pişirmez diyor.Babam olsa belki bulurdu bize
yağLPilav pişiremiyor anam.Komşunun verdiği ayrana
ekmek doğrayıp yiyoruz.Ayranda olmuyor her zaman
hergün zeytin yiyoruz bazlamayla.Anhyorsunuz ya bu
gidişle ortaokula da gidenı.eyeceğim.Okuyamayacağım.
Komşunun televizyonunda gördüğüm o büyük apartmanları işıl işıl şehirleri geöremeyeceğim.Karmca gibi
kalabılığın içine gidemeyeceğimDolaşamayacağım öğret
menimin öğrettiği Türkiye’mi. Binemeyeceğim taksiye
trene.
Böyle düşünce ürperiyorum da.Hocaya gitnıiştiın bir
yaz Babam olmeden Ortada şoyle demişti hoca Başka
sının zeJıginliğine iç ğeçirmek günahtır.Ce)enneme
gidersiniz” siz ne dersiniz? Oyle midir?
yağmur
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• 3yıl önce babamı bir trafik kazasında kaybettik.7
kardeş öksüz kaldfk.En küçüğümüz beşikteydi.En
büyüğümüz ise 15 yaşında.
Ablam ağabeyim yatılı okulda okuyorlar ama yol
parası el harçlığı iyi kalpli komşuların flltreleri oluyor,iki
gözce evde yaşıyoruz.Onun da damı akar.Kış gelmesin
ısterim.Her gece uykumdan üyandırır beni yüzüme akan

SUNU
-

•

“Her çocuk, kendisinin veya ailesinin ırkı, rengi, cinsiyeti, dili,
dini, politik görüşleri, ulusal ve sosyalkökeni, ekonomik
durumu ne olursa olsun sağlık, eğitim sosyal güvenlik gibi
olanaklardan eşit olarak yararlanmaları, zıılüm ve sömürüden
korunmaları, sağlık ve eğitimini aksatacak, ya da gelişimini
engelleyecek biçimde çalışmasına izinverilmelidjr..”
dıyer “Çocuk Hakları Bildirgesinin” yayınlanışının
20. yılı olan 1979 yılı Dünya Çocuk Yılı
olarak ilan edilmiştir.

Demokratik kitle örgütleri böyle iaylard varlığını
kanıtlamak durumundadır. Hem kültür yaşamımıza hem
• de toplumumuzun belli kesimlerinin bilinçlenmesine
katkıda bulunarak kanıtlayabilir bu varlığını.
Ülkemizin kırsal kesiminde, on köyden bir tanesinde
okul yok. Aynı kesimde yaşıyan kız çocukların yarısı
okula gitmiyor. Nijer 1000 çocukta 200 bebek ölümü ile
Dünya birincisi; Ülkemiz kırsal kesiminde bu sayı 158,
kentler ortalaması da 20 bebek ölümü olarak belirlenmiş
tir.
Ziraat Mühendisleri odasa olarak bizim olaya
bakışımız yukarıda belirttiğimiz ilkelerdefl geçmektedlr.
Bu nedenle olayı üç yarışma ile değerlendirmeyi
yeğledik. Karikatür yarışmasına, ülkemizde son yıllarda
belirgin bir gelişme göstermesi ve kültürel yaşarnımıza
ve eğitim çalışmalarına katkısı açısından baktık.
•
Olayı yaşıyan kardeşlerimizi devrede tutmak için
onlar arasında iki ayrı dalda yarışma düzenledik. Büyük
ilgi gördük. Resim ve düzyazıya katılanlar arasında
dereceleme yapmak oldukça güç oldu.
Yukarıda bir bölümümünü verdiğimiz Birleşmiş
Milletlerin yayınladığı “Çocuk Hakları Bildirgesi”
İnsanlık çocuğa verebileceğinin en iyisini vermek
zorundadır, da der. Verdikleri ise ortada...
Bu yarışmaları gerçekleştirmede emeği geçenlere
teşekkür ederiz.
Bu demetin ürünlerini sunmaktanda kıvanıyoruz.
Saygılarımızla
Ziraat Mühendisleri Odası 25.Dönem YÖneim Kurulu
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Seçici Kurul
Uğur Mumcu
Cumui1yet Gazetesi

Dr. Ali Karabulut
Z.M.OBaşkanı

Mustafa Ekmekci
Cumhuriyet Gazetesi

Dr. CemaITalGg
A.IJ.Z.F.Öğrt.Üyesi

Bülent Özükan
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‘kirsal kesimde•
çocuk” konulu
düzyazi yarışması
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•
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