
Erciş’in Genç Sesi Gazetesi  
6 Kasım 2011 günü ilk söyleşisini 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
ile yaptı. Gazetenin muhabir ve 
fotomuhabirleri Cumhurbaşkanı Gül’ü 
Çadırkent’te kurulan Kızılay aşevi 
çadırında yakalayarak Gül’ün gezisini 
izleyen gazetecileri atlattı. 

 “Cumhurbaşkanıyla röportaj yapmak çok 
zor bir işti. Öncesi ve sonrası olarak ikiye 
ayırdım. Öncesinde çok çalıştık. Sorular 
hazırladık. Kamere ve video işini ayarladık. 

Sonra Okan abi aracılığıyla Cumhurbaşkanı 
basın danışmanıyla konuştuk. O da bize 
ayarlayacağını söyledi.Ve sözünde durdu.
Bizi yemek çadırına aldı. Ve konuşmaya 
başladık: 
Ercişin Genç Sesi: Depremi duyduğunuzda 
ne hissettiniz? 
Abdullah Gül: İnşallah çok can kaybı yoktur 
diye düşündüm.
Ercişin Genç Sesi: Siz gelmeden önce 
neden etraf bu kadar temiz değildi de şimdi 
tertemiz?  
Abdullah Gül: Keşke daha önce gelseymişim 
öyleyse. 

Ercişin Genç Sesi: Herhafta gelin bizce. 
Bize yapılan yardımları kim gönderdi. Siz mi 
Başbakan mı?
Abdullah Gül: Hep beraber gönderdik biz 
onları. 
Sorduğumuz sorulara net cevaplar aldık. Ve 
teşekkür ederek veda ettik. Zaten biz her 
işe güvenerek başladık. Buna da güvendik 
ve başardık.  Biz Erciş’in Genç Sesiyiz. 

“KEŞKE DAHA ÖNCE GELSEYMİŞİM” 
Cumhurbaşkanı İlk Kez Bir Çocuk Gazetesine Demeç Verdi
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Peki Erciş’in Genç 
Sesi kim ya da 
kimler? Erciş’in Genç 
Sesi çocukların 
seslerini duyurmaya 
çalışan çocuklar. 

Bugün soğuk 
ve kar yağışlı bir 
gündü. Biz de 
düşüncelerimizi 
kağıda aktarmak 
istedik.

12 Kasım’da 
Çadırkent’e 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
geldi. 

ERCİŞ’İN GENÇ SESİNİ İZLEYİN!
- Blog:  http://www.ercisingencsesi.blogs-
pot.com/ 
- Facebook: http://www.facebook.com/
groups/183721231713511/
- Twitter: http://twitter.com/#!/ErcisinGencSesi



Biz Erciş’in Genç Sesi’yiz. 

Peki Erciş’in Genç Sesi kim ya da kimler? 
Erciş’in Genç Sesi çocukların seslerini 
duyurmaya çalışan çocuklar. Bizler de 
çocuğuz ama bizim farkımız çocukların 
fikirlerinin dinlenmediğinin farkında 
olmamız.Ve biz bunu çözmek istiyoruz. İster 
video olsun ister yazıyla olsun kendimiz 
anlatmak istiyoruz. Çünkü çocukların da 
fikirlerinin değerini bilsinler istiyoruz. 
Erciş’in Genç Sesi olarak bunu gayet iyi 
anlattığımız düşünüyoruz.

BİZLER DE ÇOCUĞUZ AMA BİZİM FARKIMIZ ÇOCUKLARIN 
FİKİRLERİNİN DİNLENMEDİĞİNİN FARKINDA OLMAMIZ!

NEDEN YAPIYORUZ? 
 
Evleri yıkılanlar, enkazdan kurtulanlar için, - Yayınlarla sesimizi duyurmak için, - Sesimizi daha çok duyurmak için, TV, 
dergi, internet her yerde sesimizi duyurmak için, - Genelde haberciler yetişkin ve hep yetişkinlerden dinlendiği için,  
-Gazetecilerin bizim düşündüklerimizi düşüneyecekleri için, - Yetişkinler ile çocuklar arasında görüş farklılıkları olduğu 
için.

EVİMİ ÖZLEDİM -1
Ayşenur Diler
 
Evimi özledim, evimin huzurunu, düzenini kuşum badeyi, 
yumuşacık yatağımı, odamı, oyuncaklarımı özledim. Oku-
lumu, sınıfımı, sıramı, panodaki çalışmalarımı özledim. Anne-
min sıcacık yemeklerini özledim, özledim, özledim, özledim 
daha doğrusu hepimiz özledik, özledik, özledik. Ben hep 
geçmişe bakmaktan yana değilim bundan sonra önemli olan 
gelecek. Geleceğe ve olacaklara bakmalıyız.

EVİMİ ÖZLEDİM-2
Büşra Berfin Akan

Beğenmezdik… Annemizin yemeklerini, yumuşak yatakları 
beğenmezdik. Derdik: Onunkinden olsun, fakat şimdi anladık 
değerini her şeyin. İnsan sevdiğinin değerini onu kaybedince 
anlar. Ama çok geçtir vakit sen anlayınca: Keşke keşke o 
olsaydı vallahi beğenirdim dersin, ama olmaz. Herşey KEŞKE, 
keşke demekle  olsa o zaman herkesin ağzından, kaleminden 
keşke eksik olmaz. Ama geriye asla dönemezsin. İleri bak her 
zaman ileriye… Geçmişi ders çıkartmak için kullan. Kendine 
acı çektirmek için değil…

Biz burada çadır kentin 
insanlarını, hamile 
bayan ve bebeklilerin ne 
sıkıntılar çektiklerini ve 
ne zorluklar yaşadıklarını 
anlatmak için bu 
röportajları yaptık. Biz 
onlara sıkıntıları sorduk, 
onlar bize gerekenleri 
söylediler.  Bu konu 
aklımıza geldi çünkü 
birimizin yengesinin beş 
tane çocuğu var ve hepsi 
de üst üste katlanıyor. 

Süheyla Özdaş; hamile olduğundan dolayı mide bulantısı, baş ağrısı ve psikolojik 
sorunları var. Yatak ve yorgan sorunları çekiyorlar.
 
Hayriye Sevinç: Çocuk bezi battaniye, giyim ve bebe bisküvisi istiyor.
 
Mendan Keskin: Çocuğunun hastalığı Anemi. 
 
İsmail-Şafak Karaman: Pijama, çorap, çocuk ayakkabısı…   
2 adet çocuk battaniyesi, ve yatak sorunları var… Çocuğunun çıban hastalığı 
var…
 
Depremden korkuları var ve psikolojik sorunları var. Biz sesimizi duyurmak için 
bu röportajı yaptık. Deprem pazar günü olduğu için, evde olduğumuz için 
herkesin psikolojik sorunu oldu. Ve o gün çok şükür okullar açık değildi. Bu haberi 
yapmadan önce çok düşündük ve bu sonuçlara ulaştık…

HAMİLE KADINLAR VE BEBEKLİ ANNELER
Elif Sidre Büyükdağ, Şeyma Kurt, İsa Denizer, Musa Denizer, Sevilay Karaman.

2



KAR YAĞIYOR KAR!

Bugün soğuk ve kar yağışlı bir gündü. 
Biz de bunları görüntülemek ve bunlar 
hakkındaki düşüncelerimizi kağıda 
aktarmak istedik. 

Çocuklar için kar yağışı çok güzeldir. Ama bu 
deprem yüzünden kar yağışı kötü bir olay 
oldu. Çünkü çadırlarda yaşıyoruz. Çadırlar 
soğuk oluyor. Isıtıcılarla ısınmaya çalışsak 
da bu durumu ertelemiyor. Ama yine de 

buradaki çocuklar karın keyfini çıkartıyor. 
Biz de kar yağışını erteleymediğimiz için 
durumu kabulleniyoruz. İnsanlar zor şartlara 
alışmak zorundadır.

Çadırkent’te yaşayan 
birçok insanın 
durumu çok kötüydü. 
Bazı insanlar kardan 
memnun değildiler. 
Bazıları ise Allah’ın 
verdiği dediler. Yani 
kardan memnunuz 
dediler. Ben ve üç 
tane arkadaşımla 
birlikte bir Polis 

Amcayla röportaj 
yaptık. Röportaj 
yaptığımızda polis 
amcayla, bize şöyle 
söyledi polis amca: 
Ben Edremit’ten 
geldim buraya 
dedi. Benim bir 
tane kızım var dedi. 
15 yaşında dedi. 
Bir de ben kardan 

memnun değilim, 
çok soğuk dedi. Biz 
bir çadırın içine de 
girdik arkadaşlarımla. 
Biz çadırda kalan 
bir kadına kardan 
memnun değiliz 
dedi. Çünkü çok 
soğuk diye cevapladı 
sorumuzu. Belediye 
Başkanımız geliyor 

diye bir soru sorduk. 
O da hoş gelsin dedi. 
Ya başbakan geliyo 
memnun musunuz 
diye söyledik. Evet 
memnunuz diye 
söyledik. Biz bir de 
kreş çadırına gittik. 
Bir gönüllü olan 
öğretmene söyledik, 
yani soru sorduk. Siz 

burada olmaktan 
memnun musunuz? 
Evet memnunuz dedi. 
Biz burada çocukların 

depremi unutmaları 
için buradayız dedi ve 
son.

KARDAN MEMNUN MUSUNUZ? Nazlıcan Yaman
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Fırat Çiftçi - Beyza Avcılar



Bugün (12 Kasım) Çadırkent’e Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan geldi. Bugün 
Polis Amcalar  çok sıkı olmuşlar. Dışarıya 
çıkmamıza izin vermiyorlar.  Dışarıya kar 
havsı almak için çıktım. Hemen bir polis 
yanıma gelip, “Çadıra gir, hasta olursun” 
dedi. Ben de hemen şunu söyledim: 
Evimiz yıkıldı. Hasta oldum olacağım 
kadar zaten. Ben bunu söylemeyi tercih 
ettim. 

BAŞBAKAN’IN KORUMASI:  
ÇADIRA GİR HASTA 
OLURSUN!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,  
12 Kasım günü Yenişehir Çadırkenti’ni 
ziyaret etti. 

SADECE BAKIYORUM
 

Bakıyorum  
Sadece bakıyorum
Ama görmek istemiyorum
Yıllardır verilen emeklerin
Saniyeler içinde yok olup gittiğini.

Bakıyorum sadece bakıyorum
Ama görmek istemiyorum
Ağlayan çocukları
Duymak istemiyorum
“Annem annem uyan” diye ağlayanları.

Bakıyorum, sadece bakıyorum
Ama görmek istemiyorum
Feryatları, isyanları 
Ölüleri ve yaşayan ölüleri
Ve anladım…
Emeklerimizin yok olacağını bilseydik
O yola hiç baş koymazdık
Ama eğer sonu güzelse
Son hız devam; durmadan devam deriz
Fakat önemli olan her koşulda 
yaşayabilmektir…

Berfin Akan

DEPREM(DE)ZEDE 
KUŞ FISTIK ile  
KAHRAMAN ANNE
Rümeysa Kalkan 

74 Nolu çadırda yaşıyor Fıstık ve ailesi. İki 
çocuklu olan anne önce çocuklarını sonra 
deprem bitince Fıstık'ı kurtardı böylece  
anne Fıstık'ın kahramanı oldu.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

- İnsan yılda en az 1460 rüya görür.
- Dünyada insanlardan daha fazla sayıda 
tavuk bulunur.
- Venüs saat yönünde dönen tek gezegen-
dir.
- Sivrisineklerin 47 tanesi dişi vardır.
- Fil zıplayamayan tek memelidir.

Erciş’in Genç Sesi - Haber Fareleri  Gazete SOLFASOL’ÜN Özel Ekidir ve Gündem Çocuk Derneği’nin çalışmasıdır. Ali Nihat Gökyiğit’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz.  
Yayın Kurulu:  Taha Eroğlu, Sevilay Karaman, Musa Denizer, Yusuf Mert Şebibuçin, Sude Eroğlu, Rümeysa Kalkan, Fırat Çiftçi, Kenan Çiftçi, Ayşenur Diler, Güven, 
Furkan, Beyza Avcılar, İsa Denizer, Elif Sidre Büyükdağ, Büşra Akan, Şeyma Kurt, Kübra, Kadircan Eroğlu, Buse Umaç.

Yusuf Mert Şebibuçin

Ankara ve Van Devlet Tiyatrosu 
Sanatçıları Van’da oynayacakları 
oyun öncesinde  7 Kasım günü 
Yenişehir Çadırkentini ziyaret etti. 
Biz de tiyatrocu Yasemin Yıldız ile 
röportaj yaptık: 
Neden Buraya Geldiniz?
Buradaki insanlara, size yardım 
etmek için buradayız.
Tiyatro neden burada değil de  
Van’da olacak?
Van’da tiyatro salonu var. Orada 
imkanlar var. Buradaki imkanlarımız 
elverişli değil o yüzden.
Burayı bizi beğendiniz mi? 
Sevdiniz mi?
Çok beğendim, sizleri çok sevdim...

ANKARA VE VAN DEVLET TİYATROSU  
SANATÇILARI YENİŞEHİR ÇADIR KENTİNTEYDİ

Sevilay Karaman

Şeyma Kurt
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DEPREM
 
Musa Denizer
 
Şimdi hangi acı  biraz daha hafifletir acımı…!      
Şimdi hangi göz güldürür dilimi…!
Hayırdır Van gölü? giymişsin karaları…!
Kıyında bir ana ,bir baba,bir kardeş feryat 
figan…!
Hayırdır Erciş sokaklarındaki çığlıklar 
yükseliyor…!
Toz buluıtları sarmış gökyzünü,güneş kayıp 
her yerde…!
Bir çocuk anasına sarılmış daha 5 yaşında 
hıçkırık içinde isyan ediyor…!
“Ana uyan”diye. Bilmez anası uyanmaz bir 
daha çocuk yüreği ile…!
Her taraf kan , her taraf isyan,her taraf toz 
duman içim yanıyor,Erciş´e içim yanıyor…!
“Başın sağolsun Erciş”


