DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN,
İLKYAR KÜÇÜK KALEMLER YARIŞMASI BAŞLIYOR….
Kimsenin bilmediği dağda, kimsenin bilmediği çağda, kapıdan giren
uçak, bacadan kaçan bıçak, salonda yatan vaşak hepsi anlatıp durur, hepsi
kaşınıp döner. Vay efendim balina kaydıraktan kaymış, vay efendim fil
salıncağı bırakmamış, vay efendim kelebek tahterevalliyi kırmış.
Kargaların gaklamasıyla deprem olurken, kurbağalar zıplayarak bulutların
üstüne çıkarken acaba tellal olan deve ne yapmış? Her şeyi yapmış,
görevini yapmamış. Denizlerin dibinde mangal yapmış, çöllerde soba
dükkanı açmış, kaplumbağaya kanat takmış, ahırdaki bütün samanı
yakmış. Bunu gören yunus çıkmış ağaca, almış eline mikrofonu başlamış
şöyle bağırmaya: Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal,
pireler berber iken…
Masalları dinlemesi kadar anlatıp yazması da keyiflidir. Öyleyse,
haydi bakalım iş başına…
İlkokul öğrencisi olan kardeşlerimiz için İLKYAR masal yazma
yarışması başlıyor…
DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN,
İLKYAR KÜÇÜK KALEMLER YARIŞMASI BAŞLIYOR….
Herkesin bir hikayesi vardır ve hikayenin olduğu yerde sevincin
hüznün, neşenin acının, dedenin torunun, köyün kentin, yağmurun
fırtınanın kısacası hayatın her anının izleri vardır. Umut olmazsa olmazıdır
hikayenin, ona sevgi eşlik eder. Dostluk elini uzatır köşeden, maceranın
ayak sesleri içimizi titretir. Kara bulutlar sarmaya başlamışken gökyüzünü,
güneş er ya da geç gösterir yüzünü.
Her zaman bu kadar anlaşılır ve açık olmayabilir hikayeler. Bazen
hikayenin nerede başladığı belli değildir, bazen de hikayenin kahramanı.
Hikaye gerçekten bitti mi yoksa bu başka bir hikayenin başlangıcı mı?
Nasıl olursa olsun, bütün hikayeler yazılmalı, anlatılmalı. Yazarı belli
olmayan hikayeler ne yapsın? Yıllarca beklesin mi yazarını?
Elimizde bir hikaye var. Anlatılması için yazarını bekleyen sabırsız bir
hikaye. Mars’ta yaşayan küçük dünyalı bir kız sizden ona yardımcı olup,
yaşadığınız yöredeki bir ağacın, bitkinin, tohumun ya da çiçeğin öyküsünü
anlatarak, kızın sabırsız hikayesini tamamlamanızı istiyor. Haydi
başlayalım o zaman, herkes kalemlerini alsın. Üç deyince hep birlikte
başlıyoruz. 1 2 3...
Ortaokul öğrencisi olan kardeşlerimiz için İLKYAR hikaye tamamlama
yarışması başlıyor.

KURALLAR
- Hikaye tamamlama yarışması tüm Yatılı Bölge Ortaokulu ve Köy
Ortaokullarında okuyan ortaokul (5-8.sınıf) öğrencilerine açıktır.
-Masal yazma yarışması tüm Köy ilkokullarında okuyan ilkokul (1-4.sınıf)
öğrencilerine açıktır.
-Eserler sizin yazdığınız özgün metinler olmalı, daha önce yayınlanmış bir
eserden alıntı olmamalıdır. Aksi takdirde ödül iptal edilecektir.
- Dört A4 sayfasını geçmeyecek eserlerinizi, elde okunaklı bir şekilde, ya
da bilgisayarda yazarak en geç 24 mart 2017 tarihine dek aşağıdaki
adrese iletiniz.
-Yarışmaya metinleri gönderilen öğrencilerin adı, soyadı, sınıfı, okul ve
açık adresi, öğretmenlerinin adı-soyadı ve varsa e-mail adresleri mutlaka
belirtilmelidir.
-Yarışma metninde ve gönderi zarfının üzerinde katıldığı yarışmanın
kategorisi yer almalıdır. İlkokul kademesi için ’’masal yarışması’’, ortaokul
kademesi için ’’hikaye yarışması’’ ibaresi kullanılmalıdır.
-Yarışmanın sonuçları 5 mayıs 2017’da açıklanacaktır.
-Verilecek ödüllerin sayısı, yarışma değerlendirme kurulunca belirlenir. İlk
üç dereceye giren öğrencilerimize üçer kitap, öğretmenlerine birer kitap,
dereceye giremeyen ancak jüri özel ödülü alan öğrenciye bir kitap 2017
yılı için düşünülen ödüllerdir.
-Yarışmaya katılan metinlerin yayın hakkı İLKYAR’ aittir.
-Gönderi Adresi aşağıdaki gibidir:
İLKYAR - Prof Dr Hüseyin Vural
ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi
Teknopark Halıcı- KOSGEB binaları arası
ANKARA 06800
tel: 0312 210 3545, (2805), (3542)
YURTİÇİ Kargo ile İLKYAR Ödemeli, -Karşı Ödemeli
Yarışma metninde ve gönderi zarfının üzerinde ’’Küçük Kalemler
Yarışması’’ ibaresiyle...

TAMAMLANACAK HİKAYE METNİ
Merhabalar uzaylılar,

Tarih: 2099 senesinin kışı

Benim adım Centaurea Tchihatcheffii. Okunuşu zor olduğu için siz bana kısaca
Cansu diye seslenin. Mars yılıyla 7 (Dünya yılıyla 13) yaşındayım. Tahmin ettiğiniz üzere
Mars’ta yaşıyorum. Önce biraz kendimden bahsedeyim.
Merak edenler için hemen söyleyeyim neden uzaylılar dediğimi. Çünkü benim
Dünya'da da Mars’ta da Jüpiter'de de ve tahmin edemeyeceğiniz kadar uzaklarda birçok
farklı yerde arkadaşlarım ve kardeşlerim var. Dünyalı, Venüslü veya Satürnlü diye
ayırmadan hepinize ortak bir isimle seslenmem gerektiğini düşündüm. O yüzden öyle
söyledim.
Bilmeyenler için önce kendimi anlatayım. Ben Mars'ta doğan ilk insanım. En
azından bana öyle söylediler. Dediklerine göre Dünya'da doğup Mars'a gelen bir sürü
bebek olmuş ama Mars'ta doğan ilk insan benmişim.
Annem bitkilerle, babam da o bitkilerin büyüdüğü toprak ve kayalarla ilgili çalışan
bilim insanları. Annem ve babam ben doğduğumda ismimi koymakta hiç zorluk
çekmemişler. İlk defa birbirleriyle tanıştıklarında dünyada bir köyde bilimsel çalışmalar
yapıyorlarmış. O köyde çok güzel bir çiçek bulmuşlar. Onun ismini vermişler bana.
Köydekiler sevgi çiçeği diyorlarmış o çiçeğe.
Annem ve babam uzay gezgini olan bilim insanları. O yüzden onlarla zaman
geçiremiyorum. Onlar çok uzaktaki yıldızların (bazıları güneşten büyük) etraflarındaki
gezegenlere gidiyorlar. Orada çok uzun kalıyorlar. Oradaki uzaylılarla birlikte yaşıyorlar.
Ailelerinden biri oluyorlar. Ve aylarca benim yanıma gelmiyorlar. Onları çok
özlüyorum. Ayda bir onlarla mektuplaşıyoruz. Her mektuplarında 'Yeni bir kardeşin oldu.'
yazısıyla birlikte o bölgeye ait bir çiçeği mutlaka görürüm. Yeni kardeş dedikleri annemin
ve babamın çocuğu değil, misafir oldukları evde olan yaşıtım uzaylı bir çocuk. Tabi bir
sürü kardeşim oluyor bu sayede. Onlarla da bol bol mektuplaşıyoruz onları görmemiş
olsam bile.
Annem çok güzel günlük tutar ve uzayın dört bir yanından ilginç bitkiler toplar.
Eğer bitkiler izin verirse onların hikayelerini ve tohumlarını toplar. (Annem Jüpiterli
olduğu ve bitki dilini bildiği için bitkilerle konuşabiliyor.) Annemin bana gönderdiği son
mektupta şöyle yazıyor:
Yavrum,
Mektubunda bana nasıl yardımcı olabileceğini soruyorsun. Oğlum büyümüş meğer
dedim, gurur duydum. Biliyorsun, bitkilerin hikayelerini topladığım bir günlüğüm var.
İşten güçten uzun zamandır yeni bir yazı ekleyemedim. İşte bu konuda bana yardım
etmeni isteyeceğim. Sen de benim gibi bitkilerle iletişim kurabilirsin. Onları dinlemeyi
dene, çok zengindir anıları. Kimi yüz elli yaşında bir zeytin ağacıdır, kimi iki yaşında çam
fidanı. Kiminin tohumunu bir göçmen kuş bırakmıştır yaylaya, kimini bir dede dikmiştir
torunu doğduğunda. Kimi büyürken savaşlara şahit olmuştur, kiminin gölgesinde düğün
dernek kurulmuştur. Onlar anlatsın, sen yaz.
Günlüğümün en özel öyküleri olacak, biliyorum.
Sevgiler,
Annen.
Mektubu okuduktan sonra hemen elime kağıdımı, kalemimi alıp bahçeye çıktım.
Bahçedeki bütün bitkilere durumu anlattım. Hepsi de şu cevabı verdi: ‘Annen bizim
hikayelerimizi zaten yazmıştı. Biz sana yardımcı olamayız.’
Bu yazıyı okuyan bütün uzaylılara sesleniyorum. Bana yardımcı olup, yaşadığınız
yöredeki bir ağacın, bitkinin, tohumun ya da çiçeğin öyküsünü anlatır mısınız?

