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HER ŞEYİN BAŞI
SAĞLIK

MESAFE

TEMİZLİK

MASKE

Aşı ve kontrollü sosyal
hayat ile hem 
kendimizi hem de
çevremizdekileri
koruyalım. Maske, artık
yaşamımızın
vazgeçilmez bir parçası
olmalı.
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Gürsel EKMEKCİ
Tuncel� İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü

Değerli Kırk Merdiven okurları, Muharrem ayını idrak ettik.

“Kerbela’nın yazıları
Şehit düştü gazileri
Fatma Ana kuzuları
Ah Hasan'ım vah Hüseyin'im”

Hz. Muhammed'in (s.a.v) torunu Hz. Hüseyin'in 72 yakını ile birlikte 680 yılındaki Aşure
Günü’nde şehit edilmesi sonrası Muharrem ayı özellikle Aleviler için matem ayı olarak
görülmüş, bu matemle tutulan oruç ise Anadolu'da “Yas-ı Matem Orucu” olarak
adlandırılmıştır.

Ehl-i Beyt'e duyulan sevginin nişanesiyle 12 Ehl-i Beyt İmamı’na ithafen yüzyıllardır Anadolu
ve Balkan Alevileri tarafından Muharrem ayının ilk 12 gününde oruç tutulmaktadır. Oruçların
12 İmam'a adanması nedeniyle de Aleviler, Muharrem orucuna 12 İmam Orucu da
demektedirler.

Yas-ı matem ayında niyet eden tüm canlarımızın orucu Hakk katında kabul olsun.
Muharrem ayınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederim.



Dergimiz Kırk Merdiven'in 14.sayısıyla
karşınızdayız. Salgın sürecinde özellikle aşıya
dikkatinizi çekecek bölümler ekleyerek bu ayki

sayımızı hazırladık. Sağlıklı güzel günler
ümidiyle keyifli okumalar diliyoruz.

 3
 

 



 4
 

 

30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 99. Yılı Kutlu Olsun. 

 30 Ağustos Zaferi, Türk Tarihi'nin en önemli dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan
Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış,
milletimiz özgürlüğe ve kurtuluşa yönelmiş; hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna
kavuşmuştur. 

 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Çelenk Sunma
Töreni, Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan ve il protokolünün katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Çelenk Sunma Töreni’nin ardından tebrikleri kabul eden Sayın Valimiz, Şehitlerimizin
kabirlerini ziyaret ederek aziz Şehitlerimizi dualarla yad ettiler.

30 AĞUSTOS



15 TEMMUZ
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıl dönümü olması münasebetiyle
Valilik bahçesinde düzenlenen programa Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan, ilimiz protokol
üyeleri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından Valimiz Sayın Mehmet Ali
Özkan’ın konuşmalarıyla devam etti. Aziz şehitlerimizin ruhuna Kuran-ı Kerim Tilaveti ve İl
Müftümüz tarafından dua okundu. 15 Temmuz konulu kompozisyon ve şiir yarışmalarında
birinci olan öğrencilerimiz yazdıkları eserleri okudu. Sancak koşusu ve ödül töreninin
gerçekleştirildiği programda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması
seyredildi. Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan, Anı Defteri’ni imzaladıktan sonra vatandaşlar
ile birlikte ‘’Demokrasi Nöbetini’’ başlattı.
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VALİMİZDEN
MESAJ

Değerli Hemşehrilerim,

Hep tekrarlıyorum, salgın süreci bitmedi devam ediyor. Hatta dünyanın her yerinden
hemen her ay Covid-19 virüsünün yeni bir varyantının ismini duyuyoruz. İlimiz
genelinde Covid-19 nedeniyle hastahane müracaatlarımız, servise alınarak yatış verilen
hastalarımız arttı. Tek isteğimiz iş yerlerimiz tekrar kapanmasın, çocuklarımız okulsuz
kalmasın, canlarımız tekrar yanmasın. Rica ediyorum; lütfen aşımızı olalım, sokağa
maskesiz çıkmayalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım. 

Tunceli’ye Mavi Çok Yakıştı.
                                                                               Mehmet Ali Özkan                   

                                                                                  Tunceli Valisi
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Muharrem ayının 10. gününde vuku bulan ve İslam Alemi’ni
derinden yaralayan Kerbela acısı, hangi meşrep ve mezhepten
olursa olsun tüm Müslümanların yüreğini yakan unutulmaz bir
ızdıraptır.

Hz. Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt`ten
birçok masumun acımasızca şehit edilmesi tüm İslam Alemi’nin
kalbinde iz bırakan derin bir yaradır.

Birliğimizin ve beraberliğimizin daha da arttığı bu günlerde
gözlerimiz daima doğruluğa ve kardeşliğe baksın; yüreğimiz
sevgi, saygı ve hoşgörüyle çarpsın.

Bu duygu ve düşüncelerle; Muharrem Ayı’nın tüm İslam Alemi
için hayırlara vesile olmasını diliyor, Kerbela şehitlerimizi
minnetle yad ediyorum. Böyle acıların tekrar yaşanmamasını canı
gönülden niyaz ediyorum.

                                                                                                                                 

Mehmet Ali Özkan

Tunceli Valisi

VALİMİZDEN
MESAJ

MUHARREM AYI
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MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRÜMÜZDEN

MESAJ
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SALGINLA
MÜCADELE

Salgın karşısında en büyük silahımız 
2 doz aşı olmak.

 
Aşı olalım, çocuklarımız okullarına kavuşsun! 

 



İnsanlığın özü, Pir Veli’nin sözü ‘’ Sevgi, Barış, Kardeşlik’’ temasıyla Hacı Bektaş Veli’nin
Hakk’a yürüyüşünün 750. Yılında Tunceli Valiliği tarafından Hacı Bektaş Veli’yi Anma
Programı düzenlendi. Anma Programına Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan, ilimiz protokol
üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan Genelgeyle,  Hacı Bektaş Veli’nin hem ülkemiz hem
de dünya için ne denli büyük bir değer olduğunun güçlü bir biçimde vurgulanması, kıymetli
düşüncelerinin gelecek nesiller tarafından anlaşılıp benimsenmesi amacıyla, 2021 yılı Hacı Bektaş
Veli Yılı ilan edilmiştir.                                                        
Bugünlerde tam da ihtiyacımız olan Hünkar’ın bize 750 yıl öncesinden söylediği  ‘’Bir olalım, iri
olalım, diri olalım‘’ sözleri ile bu topraklarda, bu cennet vatanda bir arada kardeşçe yaşamayı
öğütleyen Hünkar ve dostları anıldı.
 ‘’Kirazın derisinin altında kiraz,
    Narın içinde nar,  
   Bizim yüreğimizde boylu boyunca memleketimiz var.’’
Horosan’ın Nişabur şehrinde doğan Mehmet adlı Bektaş Şanlı Veli, Hoca Ahmet Yesevi
eliyle kuşandı tahta kılıcını ve kanatlandı,   Diyar-ı Rum’u Anadolu yapmak için uçup geldi
Turna avazlı Hacı Bektaş Veli. Konduğu bu yerde yaktı büyük aşk ateşini. Bu ocakta pişti
Taptuk Emreler, Sarı Saltuk, Geyikli Baba, Abdal Musa, Ahi Evranlar… Aslan bir dizine,
ceylan bir dizine yaslandı, pak neslinden aldığı hikmetleri anlattı. Dedi ki; ‘’ Bu yol muhabbet
yoludur, gönlümüz Ehlibeyt aşkıyla doludur. 
Anadolu’dan Rumeli’ye gah güvercin özünde gah turna avazında yaşadı Hacı Bektaş Veli.
Öfke ateşini sevgi suyuyla söndürdü. Ariflerin aslı sudur, hem arıdır hem arıtır. Hünkar
dergahı birlik kapısıdır, seher vakti çalınır, dost olana açılır. Çalalım ve bilelim nedir halimiz
ve ahvalimiz. Hoca Ahmet Yesevi’den emaneti Lokman Perende’den icazetiyle bir
güvercinin kanadında geldiği Kadıncık Anaya sıradan bir çoban olarak girdiği tekkeden
gerçek bir eren olma yolculuğuna çıkan Hacı Bektaş Veli. Görklü nazarıyla göğüsleri
inşiraha kavuşturan Hacı Bektaş Veli,  ilahi hakikatlerin aynası, insan sevgisinin remzi olarak
gelecek tüm zamanlar için sönmeyen bir ışığa dönüştü.Yol ve erkan , emek ve edep , aşk ve
iman onun meclisinde kıvam buldu. Altın ve gümüş ocakları gibi, insanın kendisi de maden
ocağıdır diyerek, insanları kendisindeki öz cevheri keşfetmeye çağırdı.’’İnsanın bedeninde
can olan edeptir, gözlerin gönüllerin nuru edeptir.’’ diyerek bu keşfin yolunu gösterdi. O’nun
niyazı o gün bugün bir turna avazı gibi yankılandı durdu.
Allah, eyvallah, hu.
Önce refik, sonra tarik, önce yolda yoldaş, sonra yol. Hacı Bektaş Veli aklın hakkını verip
aşkın kanatlarını açtı, hakikat denizinde seyrana çıktı. Pak neslinden aldığı hikmetleri asla
silinmeyecek nakışlar gibi sinelere işledi. Şuydu vaziyeti; size vasiyetim akıldır, edeptir.
Hiçbir zaman şöhret aramayın ki şöhret afettir. Hünkarlar geldi hünkarlar gitti ama o
Anadolu’nun direği oldu.    Gönüller hünkarı Hacı Bektaş Veli’nin, Anadolu topraklarına
ektiği tohumlar yediveren güller gibi açtı.  Kokusu ve rengiyle gönüllerimizde yer buldu. 
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ANMA
ETKİNLİĞİ

HACI BEKTAŞ VELİ'Yİ ANMA ETKİNLİĞİ
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ANMA
ETKİNLİĞİ

Bunun adı aşktı. Yolu kuran Hacı Bektaş Veli’nin gönül erleri, bugün de aşk ile yolu
sürdürmektedir. 

Dostumuzla yaralanır kanarız
Her nefeste yaradanı anarız
Erenler meydanına vahdet ile gir de gör
Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız

Edep erkana bağlıdır ayağımız başımız
Güllerden koku almıştır toprağımız taşımız
Sofralarımızda bulunan lokmalarımız hep helaldir
Yiyenler nur olur ekmeğimiz aşımız

Saadetli Hünkar’ın nazar kıldığı illeri var Hacı Bektaş Veli’nin, Horosan’dan sökün edip
geldiği yolları var Hacı Bektaş Veli’nin. Bu gönül meşalesini ve daha nicelerini kucaklayan
ve gelecek nesillere taşıyan gönül erlerine, erenlerimize şükranlarımızı sunarız.
Pirin duasında dediği gibi :
Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Akşamınız hayrola, aşk ola; gelişiniz güle güle,
gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. 
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ANMA
ETKİNLİĞİ
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HACI BEKTAŞ
VELİ

       HACI BEKTAŞ VELİ’Yİ ANMAK

 

 Hacı Bektâş-ı Velî’ye göre Allah ilk insan olan Âdem’i topraktan yarattıktan sonra onun
şerefli bir varlık olmasını arzu ettiği için başını kudret nuruyla, gözlerini ibret nuruyla, alnını
secde nuruyla, dilini zikir nuruyla, dişlerini Muhammed Mustafa (sav)’in nuruyla dudaklarını
tesbih nuruyla, ensesini kuvvet nuruyla, bedenini hilat nuruyla, sırtını yiğitlik nuruyla,
göğsünü ilim nuruyla, karnını hilim nuruyla, belini izzet nuruyla, giysisini emanet nuruyla,
oyluğunu emir ve nehiy nuruyla, bağrını hoşnutluk nuruyla, dizini rükû nuruyla, ayağını
ibadet nuruyla, topuklarını şevk nuruyla, dalağını üns (yakınlık) nuruyla, ellerini cömertlik
nuruyla, tırnağını şefaat nuruyla, gönlünü tevhid ve iman nuruyla bezeyip sıvadı. Saygı
nuruyla düzeltti. Vuslat nuruyla götürdü. Âdem’in toprağını Azrâilin eline verdi. Rahmet
suyuyla yoğurdu, mârifet suyuyla suvardı. Sonra da ona ruh üfledi. Daha sonra rıza suyuyla
yıkayıp ululuk ve ihtişam tacını başı koydu. Kerâmet hilatini giydirip yücelik kürsüsüne
oturtarak Halife adını verdi.[37]

 Hacı Bektâş-ı Velî’ye göre insan, âlemin küçük bir örneğidir. Çünkü âlemde olan her şey
insanda da vardır. İnsan âlemi meydana getiren dört unsurdan yaratıldığı için onların bütün
özelliklerine sahiptir. Ancak bu özellikler herkeste aynı ölçüde değildir. Kimisinde hava,
kimisinde ateş, kimisinde su, kimisinde de toprak özelliği ağır basar. Bu yüzden insanların
kabiliyetleri de farklıdır. Bu dört unsurdan hareketle insanları dört gruba ayıran Hacı Bektâş-ı
Velî, bunların dört kapı olarak vasıflandırdığı şeriat, tarikat, marifet ve hakikat ehli kişiler
olduğunu belirtir.

 Anadolu kültür yapısının en hassas ve ince dokusunu oluşturan Türkmen Töresi,
Anadolu’nun yazılı olmayan yasalarıdır.

 Aileden devlete, kişilerin ilişkilerinden toplumun düzenine kadar her alanda etkili
oluşmuştur.

 Türkmenler arasında irşâd faaliyetleri yaparak onlardan canlı, dinamik bir toplum inşa
etmeye çalışan Hacı Bektaş-ı Velî, kendisi de bir Türkmen olduğu için bu törenin, örf ve
âdetlerin içinde büyümüştür. Bazen tekkede, bazen onlarla birlikte bahçede ve tarlada
çalışırken anlayacakları şekilde onlara İslâmiyet’i anlatmıştır.

 UNESCO 40. Genel Konferans kararıyla 2021 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan, İran
İslam Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle Hacı Bektaş Veli’nin
Vefatının 750. Yıl Dönümü; Azerbaycan,  Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve
Özbekistan’ın desteğiyle Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü; Kuzey Makedonya ve
Romanya’nın desteğiyle İran ve Azerbaycan ile ortak dosya olarak Ahi Evran’ın Doğumunun
850. Yıl Dönümü UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınmıştır.

Kaynakça: Turizm Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi 
Hilal YORGANCI

Coğrafya Öğretmeni



DOĞADA SPOR DAHA GÜZEL

 Eşsiz doğa güzelliklerinin bulunduğu ilimiz Türkiye’de doğa sporlarının vazgeçilmez durağı
olma yolunda hızla ilerlemekte. İlimizin en ücra köşesinde dahi her yerinde her türlü doğa
sporu yapabilecek durumda iken geçmişte yaşanan olumsuzluklardan dolayı ilimizde yaşayan
gençler doğa sporlarını yapamamaktaydı. İlimizde yapılan Yamaç Paraşütü ve Akrobasi
Şampiyonası, Türkiye Rafting Şampiyonası, Rafting Dünya Kupası gibi etkinlikler ile ilimiz
ulusal ve uluslararası alanda tanınmış ve ilimize olan bakış açısı değişmiştir. Bu durum aynı
zamanda doğa sporlarına olan ilgiyi arttırmıştır. 

 Tunceli Spor Lisesi olarak kurduğumuz Tunceli Spor Lisesi Spor Kulübü Derneği olarak bu
durumu görmüş ve bu konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Gençlik
Projeleri Destek Programı çerçevesinde (GPDP 2020-1) ‘’Doğada Spor Daha Güzel’’ isimli
projemizi yaptık. GSB tarafından uygun görülüp desteklenen projemizde ilçelerimize tek tek
giderek uygun olan okullarda gönüllü eğitmenlerimiz ile Doğa Sporları eğitimi verdik. Doğa ile
ilgili farkındalık yaratmak amacı ile ağaç dikimi, plastik atık ve çöp toplama etkinliği, sokak
hayvanları için su ve mama kabı koyarak sokak hayvanlarını besleme etkinliği,  doğal yaşamı
korumaya yönelik hazırladığımız tabelaları uygun yerlere koyma etkinliği gibi etkinlikler
yaparak çevredeki insanların çevreye olan duyarlılığını arttırmaya çalıştık. 

 Yapılan eğitimler ve etkinliklerden sonra katılımcıların ve çevrelerinin doğaya olan duyarlılığı
artmış yaptıkları etkinlikler sonrası kendi diktikleri ağaçları sahiplenerek onları sulamaları
ağaçların bakımlarını yapmaları, sokak hayvanları için yerleştirdikleri mama ve su kaplarını
sürekli kontrol ederek hayvanları beslemeleri gibi durumlar düşünüldüğünde doğaya olan
duyarlılıklarının devamlılığı da sağlanmış olmaktadır. Ayrıca proje katılımcılarından ve
çevrelerindeki kişilerden doğa sporlarını yapmak isteyenlerin Gençlik Merkezlerine, Spor
Kulüplerine yönlendirilmeleri sağlanarak ileride doğa sporları konusunda ülkemizi temsil
edecek Milli Sporcuların da yetişmesi sağlanmış olacaktır.

 İlimizde yapılan Dünya Rafting Şampiyonasına ve yakın zamanda Fransa’da yapılan Rafting
Şampiyonasına katılan Kızlar Milli Takımı Sporcularının Tunceli Spor Lisesi öğrencilerinden
oluşmuş olması bu konuda okulumuzun doğa sporlarına olan ilgisinin yoğun olduğunu
göstermektedir. Doğa Sporları ve diğer spor branşlarında okulumuzu bir cazibe noktası haline
getirmek için canla başla çalışan okulumuz idari kadrosuna ve öğretmenlerine teşekkür
ederim.

                                                  

                                       Ahmet Turan GÜMÜŞBAŞ

                                        Tunceli Spor Lisesi 

                                       BedenEğitimi Öğretmeni

DOĞA VE
 SPOR
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DOĞA VE
 SPOR



                           UMUT

Umut olmadan yaşayabilir mi insan 
Hayatta tutunacak bir dalı olmadan
Her gecenin bir sabahı olduğunu 
hatırlamadan
Kışın sonunda açan çiçeklerin kokusunu 
almadan

Umut her yaranın ilacıdır aslında
Yaraları sarar anında
Ne olursa olsun hayatta
İçimizde umut olduktan sonra

Umudu olmadan yaşamış sayılmaz insan
Ne yaşarsın ne de yaşamazsın
Umudun olmazsa eğer
Hayatın hep bir adım gerisinde kalırsın.

ŞİİR

18
 

 

Yusuf AKKUŞ

Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi

9/A Sınıfı



2 Yıl

(19 Haziran 2020)
  Kulaklıklarımı takmış her zaman olduğu gibi son ses müzik dinliyordum. Dış dünyadan
herhangi bir ses duymak istemiyordum. Kimsenin varlığını hissetmek istemiyordum. Sadece
odam, yatağım, müziğim ve ben… Geride kalan herhangi bir şeyi istemiyorum hayatımda. 
 Zaten yalnız olmak en güzeli. Yalnızlık en güzeli… 

  Gerçekliğe dönecek olursak yarın, ebeveynlerimin yıl boyunca dillerinden düşmemiş olan,
oldukça önemli bir sınavım vardı. Ben ise yıl boyunca bu sınava ciddi anlamda hiç
çalışmamıştım. Yani en ufak bir heyecanım bile yoktu.

  Annem ve babam bu sınavı benden daha çok önemsiyorlardı. Önemsemelerinin nedeni ise
başarım (!) ile övünecek olmalarıydı. Sürekli birilerine çalışma tempomu övüyorlardı.

  “Kızımız bu sınava çok çalıştı!” , “Yıl boyunca durmadan çalışıp geleceğini garanti altına
aldı, onunla gurur duyuyoruz!” , “Sınavda başarısız olması neredeyse imkansız! Artık ne
kadar çalışmış olduğunu siz düşünün.” , “Ona olan güvenimiz tam ne de olsa çok çalıştı.” …

  Üzerimde oluşturdukları baskıyı keşke görebilseler… Beni sadece bir yalancıya
dönüştürmüşlerdi. Sanki hayatım bu sınava bağlıymış gibi konuşuyorlardı. Ama umrumda
değildi. Çevremde beni doğru düzgün seven birisi olduğunu da düşünmüyorum zaten.
Okulda hiç arkadaşım yoktu.

  İyi tarafından bakacak olursak bu okuldan kurtuluyordum. Bir an önce şu sınava girip
çıkmak istiyordum sadece…

(30 Ağustos 2020)
  Sınav sonuçları açıklanalı neredeyse iki ay olmuştu. O iki ay içinde olanlar ise beni
olduğumdan daha berbat bir hale getirmişti. Dış dünya ile olan bağlantım komple kesilmişti.
 
  Sınavdan çıktığımda gördüğüm ilk şey annem ve babamın bana olan gurur dolu
bakışlarıydı. Bunu görünce sadece acı bir gülümseme ile olacakların farkına varmıştım.
Sonuçlar açıklandığında ise her şey ortaya çıkmıştı. İlk tepkileri odama gelip tüm test
kitaplarımı yere atmak olmuştu.
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  Tek tek kitapların sayfalarına bakmışlardı. Tek bir kalem izi bile yoktu. Aldığımız ilk gün
olduğu gibi duruyorlardı. Her bir sayfa tertemizdi. Bomboştu… Sanki yanlış görüyorlarmış
gibi tekrar tekrar bakmışlardı kitaplara. 

  Beni en çok üzen, en çok bitiren ise bana olan bakışlarıydı. Bana olan güvenlerini
kaybetmişlerdi. Bana inanamıyormuş gibi bakıyorlardı. Öyleydi zaten…

  Uzun bir konuşma yapmıştık o gün. Hiç çalışmadığımı, yıl boyunca sosyal medya ile
ilgilendiğimi ve onlara sadece yalan söylediğimi itiraf etmiştim. Bir sürü yasak koymuşlardı
bana. Yeni yeni bir sürü kural… 

  Her gün ders çalışacakmışım, başımda ise ya annem ya babam duracakmış. Geç
saatlerde uyumayacakmışım. Telefona bakmam tamamen yasaktı. Günde en az bir saat
kitap okuyacakmışım. 

  İlk düşündüğüm şey müzik olmadan ne yapacak olmamdı. Tabii ki karşı çıkmıştım onlara.
İlk bir ay ise onlar başımda dururken ders çalışıyormuşum, kitap okuyormuşum gibi
davranmakla geçti. Saatlerimi o masada bomboş geçirmiştim sadece.

  Ders çalışmak istemiyordum. Kitap okumak istemiyordum. Bir geleceğim olsun
istemiyordum. Tek istediğim saatlerce yatağımda uzanarak müzik dinlemekti.

  Dışarı çıkmıyordum. Dışarı ne zaman zorla çıkarılsam tüm gözler benim üzerimdeymiş gibi
hissediyordum. Balkona bile çıkamıyordum. Perdelerim hep kapalıydı. Geceleri gizliden
telefona baktığım için uyuyamıyordum. Kötüye gidiyordum… 

  Müzik dinlemekten, kulaklık takmaktan ağrıyan ve kızarmış kulaklarımla duymaktan nefret
ettiğim o sözleri duyuyordum.

  “Bizi bir yıl boyunca kandırmış görüyor musun!” , “Ben artık kızıma nasıl güveneceğim?” ,
“Bizi herkese rezil ettin!” , “Bir işe yaradığın yok, en azından lisede biraz özen göster!” ,
“Zahmet olacak ama ders mi çalışsan acaba?”
  Nefret ediyorum. Sadece nefret ediyorum.

(26 Ocak 2021)
  Dokuzuncu sınıfa geçmiştim. Neyse ki uzaktan eğitimle geçmişti birinci dönem. Şimdi ise
on günlük bir tatildeydim. Dönem boyunca hiçbir dersi dinlememiştim. Derslere telefondan
girip bilgisayar başına geçiyor, sesi kapatıp oyun oynuyordum. Bir kulağım 
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her zaman derste olmuştu. Dinlediğim için değildi ama. Ne zaman adımı duysam dersten
çıkar bir iki dakika sonra tekrar girerdim.

  Yani birinci dönemim bu şekilde geçmişti. Her gece kulaklıklarımı takar ve güzel bir
arkadaş ortamı hayal ederdim. Okul yok, ders yok, kural yok, baskıcı ebeveynler yok… 

  Sadece ben ve hayalini kurduğum arkadaş grubum var. Hayalini kurarken çoğu zaman
gülümsüyorum. Ama hiç arkadaşım yok. Okula sadece bir hafta gitmiştim. Herkes çok
samimiydi. Ben sadece sıramda oturmuştum gün boyunca.

  Başımı kaldırmaya hep korkmuştum. Hem arkadaş istiyordum hem de kimseyle göz göze
gelmek ya da konuşmak istemiyordum.

  Ailem artık sadece söyleniyordu. Onlar da ders konusunu bırakmışlardı. Bana kızdıkları tek
vakit notlarımı öğrendikleri zamandı. Onun dışında dönem boyunca onlarla hiç iletişimde
değildim. Bu canımı yakıyordu…

  Bana karantinanın yaramadığını söylüyorlardı. Doğru muydu..?

(15 Haziran 2021)
  Gözlerimin altı şişmişti. Evde kimseyle iletişimde değildim. Notlarım ise daha da kötüydü.
Umursamıyorum diyordum ama… Umursuyormuşum sanırım. Ailemi üzüyorum. Beni
umursuyorlardı sanırım.

  Dün gece mutfakta annemin ağladığını duymuştum. “Kızımı geri istiyorum…” dediği şey
buydu. Onu öyle görünce kendimden nefret etmiştim. Bunu kendime yapan bendim. Kendi
kendimi yok ediyordum…

(25 Haziran 2021)
  Bugün iki yıl sonra ilk defa bir kitap bitirmiştim. Kendimle gurur duyuyorum. Kitap
neredeyse iki yüz sayfaydı, bir haftada bitirmiştim. Ayrıca ilk kez doğru düzgün çalıştım.
Onca aydan sonra ilk kez bir şeye heves etmiştim… Mutlu hissediyordum. Annemle
babama söylediğimde inanmadılar bana.

  Ben olsam ben de inanmazdım. Ama güvenlerini tekrar kazanacağım. Bunu yapabilirim!

(16 Ocak 2022)
  Birkaç aydır isteyerek ve severek, annem ve babam için ders çalıştım. Sonucunu da aldım.
Artık bana güveniyorlar gibi hissediyorum. Notlarım ise geçen yıla göre yükseldi.
Öğretmenlerim ise benden şu anlık memnun.
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Beren YOSLUN

Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi

9/A Sınıfı

  Yine de bir şeyler eksikmiş gibi hissediyorum…

(20 Nisan 2022)
  Bugün bir kızla tanıştım! Bir arkadaşım oldu… Hala inanamıyorum rüya gibi geliyor! Üstelik
kızla ben konuştum! Bunu yapabildiğime inanamıyorum… Çok mutluyum!

(7 Mayıs 2022)
  Tanıştığım kız beni arkadaşları ile tanıştırdı. Herkes çok sıcakkanlı. Böyle arkadaşlar
edineceğimi tahmin etmezdim. Nedense gerçek değilmiş gibi hissediyorum. Hiç arkadaşım
yokken birden arkadaşımın olması… Çok güzel bir his, umarım bu bir rüyaysa hiç
uyanmam!

(17 Haziran 2022)
  Son zamanlarda başıma gelen şeyler… Hepsi gerçek dışı gibi. İki yıl önce ki halime
bunların olacağını söyleseler kahkaha atardım. İki yılda bu kadar değiştiğime
inanamıyorum. 

  Dışarı rahatça çıkabiliyorum. Arkadaşlarım var. Her gün geziyoruz. Ailem de çok mutlu.
Ders çalışmayı, kitap okumayı ihmal etmiyorum. Sabah erken kalkıyor geceleri erken
yatıyorum. Artık kendimi bitik hissetmiyorum. Perdelerim her daim açık. Odamın güneş ışığı
alacağını düşünmezdim…

  Başıma bunların geleceğini düşünmezdim. Ama düşününce bunları kendim elde ettiğimi
anlıyorum. Aslında kendim arkadaş edinmiştim. Çalışma düzenimi ben oluşturmuştum.
Çalışmaya, kitap okumaya ben başlamıştım. Dışarı çıkmayı seçen bendim. Ailemin
güvenini, öğretmenlerimin övgüsünü ben kazanmıştım. Sağlıklı olmayı ben seçmiştim.
Bunların hepsini ben yapmıştım.

  Bunların hepsini ben istemiştim. Demek ki isteyince oluyormuş…

SON

GENÇLERİN
GÖZÜNDEN



23
 

 

ORMAN
YANGINLARI

Son günlerde Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları, hepimizi derinden
üzdü. Çıkan yangınlarda birçok tarım arazisi, sera, ağaç, hayvan, ev, iş yeri zarar gördü.

Yaşamımızın tüm güzellikleri ormanlarımızla doğrudan ilgilidir. Bu sebeple yangınlar
konusunda duyarlı olmak zorundayız. Aldığımız nefesten beslenmemize ve içtiğimiz suya,
hayvan dostlarımızla kurduğumuz ilişkiden ağaç gölgelerine olan ihtiyaçlarımıza kadar
ormanlarımızın bize verdiklerini korumaya özen gösterelim.

Aşırı sıcak ve kuru havanın neden olduğu orman yangınları dışında insan kaynaklı orman
yangınlarına geçit vermeyelim.

Lütfen yangına sebep olan her türlü davranıştan uzak duralım, durmayanları uyaralım.

ORMAN YANGINLARI
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SİZDEN
GELENLER

Hayvan Dostu Okul Projesi Okul Duvar Boyası

Okul Duvar Boyası

Çemişgezek Çok Programlı Anadolu Lisesi
Etkinlikleri
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BİZDEN
HABERLER

 İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde Bakanlığımız Spor Derneği ile beraber yürütülen 
 "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında  
 yapılacak olan gezi nedeniyle öğrencilerimiz Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan ve İl
Müdürümüz Sayın Gürsel Ekmekci tarafından Çanakkale'ye uğurlandı.

 Ülkenin her bölgesinden 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen ''Yarın
Çok Genç Olacak''  projesi ile ev sahibi illerde kurulacak atölyeler aracılığıyla katılımcıların
bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapılacak faaliyetlerde bir arada bulunmalarının
sağlanması, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda
bulunacak nesillerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

YARIN ÇOK GENÇ OLACAK PROJESİ
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Bakanlığımızca Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal kayıpları gidermek
için ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlan "Telafide Ben
de Varım" programı etkinlikleri ilimizde tüm hızıyla devam ediyor.

İlimiz merkez ve ilçe okullarında 5 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında fiziksel, sosyal-
duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun
hazırlanan etkinlikler, öğrenci ve öğretmenlerimizin katılımıyla devam ediyor.

Rafting, balon futbolu, drama, bisiklet turu, zeka oyunları, geziler, okçuluk, takım sporları,
deneyler, taş boyama, çevre düzenleme, ilk yardım vb etkinlilerde bir araya gelen
öğrencilerimiz kaliteli zaman geçiriyor.

TELAFİDE BEN DE VARIM ETKİNLİKLERİ
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