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At, Alt Ederken
Uruguay’da bir binici, evcilleşmemiş bir atın üzerinde durmaya çalışıyor. 
Binici elindeki kırbaçla atı evcilleştirmenin bir yolunu bulmuş. Vahşi at da 
fotoğraftaki hareketiyle, üzerindeki vahşiyi evcilleştirmenin yolunu arıyor 
herhalde…

Dikkat! Yangın Var
5 Nisan 2018’de İsrail-Gazze sınırındaki çatışma bölgesinde 
kostüm giyen Filistinliler görülmüş. Niye böyle giyinmişler, 
bu halde orada ne işleri varmış? Meçhul sorunun cevabı 
şu olabilir: Dikkat çekmek için, dikkat çekici olmak gerek. 
Ciddiyetini kaybeden dünyaya karşı belki de ciddiyetsiz 
davranmak en iyisidir. Böylece daha çok şeye, daha çok dikkat 
çekilebilir.  

Yıkımın Arasında 
Yeşeren Umut 

Kışın sert geçtiği yerlerde kar yağınca 
hayatın üstü örtülür. Bahar gelip de 

güneş kendini göstermeye başlayınca 
karın altına gizlenen çiçekler açmaya 

başlar. Fotoğraftaki çocuk, kardan sonra 
açan çiçekler misali, büyük bir yıkımdan 

sonra dahi umudun yeşerebileceğini 
gösteriyor. Yüzündeki tebessüm, umut 

çiçeğinin ilk taneleri aslında. 

dünyaya mercek
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[ Ercan Erdoğan - Sadık Canlar ]

Dünyanın hemen hemen 
her yerinde eğitim sistemi 
aynı şekilde düzenlenmiş. 
9-10 ay okul, 2-3 ay da tatil 
dönemi olarak sağlam bir yer 
edinmiş kendisine. Üç aydan 
hesaplayacak olursak tam 90 
gün ve 2160 saatlik bir zaman 
zarfı çıkıyor ortaya. Bu tarz 
bir uygulamanın sebebi; o 
devirlerde insanlar genellikle 
tarımla uğraştıkları için 

yazın, hasat vakti çocukların 
ailelerine yardım edeceği 
beklentisine girmeleridir.  
Bugün bu şartların devam 
ettiği yerler ve aileler yok değil, 
elbette var fakat ekseriyetle 
orta sınıf şehirli ailelerin 
çocukları olduğu için eskiden 
kalma bu uygulama pek 
geçerli olmuyor. Onun yerini 
ise sosyal, fizikî, zihnî ve dini 
eğitimler almış durumda. 
Bu tatil dönemleri aynı 
zamanda çocuk-anne-baba 
yakınlaşmasını da sağlıyor. 
Bilgisayar başında vakit 
öldüren çocuklar ile işten, 
sunumdan, projelerden 
başlarını kaldıramayan veliler 
için bulunmaz bir fırsat. 
“Keşke” dememek için bu 
yaz tatilinde faydalı işler 
yapmak gerekiyor. Bütün 
öğrencilere vakitlerini iyi 
değerlendirmeleri şartıyla iyi 
tatiller… 

90 gün, 2160 
saat 

Aylar boyunca yaz tatilini bekleyen öğrenciler için uzun bekleyiş 
sona eriyor. Öğrenciler sevinirken aileler biraz tedirgin, biraz 
da endişeli şekilde düşünüyor. Bu düşünce; hem çocukların 
eğitim dönemi içerisindeki kazanımlarını kaybetmemeyi hem de 
uzun yaz tatilinden en az zayiat ve en fazla gelişmeyi göstererek 
çıkmayı içeriyor. Uzmanlar ise uyarılara başladılar bile. Yoğun 
eğitim faaliyetlerinden, ödevlerden, projelerden sıkılan 
öğrenciler yaz tatilini bilgisayar başında oyunlar oynayarak 
mahvedebilir. Bu minvalde ailelere düşen; çocuklarına, yazın 
sadece tatil yapılmayacağını, bu zaman zarfının büyük fırsat 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve kendilerini geliştirmek 
için uygun bir zemin olduğunu anlatmaktır. Spor, kültürel 
faaliyetler, din ve dil eğitimleri bu açıdan bakıldığında hem 
velilere hem çocukların gelişimlerine hem de ülkenin geleceğine 
iyi bir yatırım olacaktır. 

1,5 milyon öğrenci 
tatile çıkıyor 


