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ÜÇ KESKİNLİ
Öner ÖZCAN

Dar geliyordu doğup büyüdüğü küçük Anadolu
kasabası. Her gün biraz daha büyüyor, sığmıyordu
bozkır kasabasına. Sığmayan kendi değildi;gönlünde
doğurduğu, içinde beslediği, rüyalarında okşayıp büyüttüğü ve peşinden koşması için onu çağıran hayalleriydi. Günbegün büyüyen hayalleri kabuğunu zorluyor, artık kabuktan gelen çıtırtıların sesini duyuyordu.
Yalnızca fiziki bir kıskaç değildi bu kabuk, onun ötesinde ayaklarına vurulmuş görünmeyen bir pranga,
ruhunu her gün daha da sıkıştıran mengeneydi âdeta.
Kararlıydı. Köprüleri yıkıp, gemileri yakmıştı.
Gemilerin ötesinde limanı da ateşe vermişti. Bu
yolculuğa çıkarken bir hikâyenin kahramanı olacağını
hiç bilmiyordu. Hele yaşayacaklarının bir romanın
sayfaları olacağını asla...
Deri kayışlı, bakır tokalı,küçük tahta bavulunu
yanına aldığı gün; üç beş çamaşır, birkaç çorap ve
birkaç pılı pırtıdan ibaretti yükü. Bavul hafifti ama
ağırlığını ayaklarına kadar hissettiği bir yükün altındaydı.
Bu yük, omuzlarına yüklediği hayallerinin ağırlığıydı. Bavuldan önce aklına ve yüreğine koyduğu;sonucu
ne olursa olsun katlanmaya verdiği kararın yüküydü
omuzlarından ayağına kadar hissettiği.
Her ne kadar bir kişiyi tarif etse de bu cümleler
aslında bir hikâyenin üç kahramanı için ortak bir tasvir
demek daha doğru olur. Bir başka deyişle üç ayrı kahramanının bir romanda buluştuğu üç ana karakter.
Bir romanın üç kahramanı: Üç Keskinli
Üç Keskinli: Kralların Ressamı Rahmi Pehlivanlı,
Modanın Kralı Nail Yurdakul, Kralların Restorancısı
Fuat Ökmen.
Üç kahramanın ikisi artık hayatta değil. O günleri
anlatırken; hatıraları gözünde canlandırarak tekrar
yaşayan, anılarını ağzından bal akıtarak anlatan
Kralların Terzisi Nail Yurdakul bir çınar gibi hâlâ
hayatta.
1930’lu, 40’lı Yıllar…
Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşı, Cihan Harbi ve
Kurtuluş Savaşı’ndan çıkmış; yakılıp yıkılıp parçalanmış bir imparatorluğun küllerinden yeniden doğmuş

Türkiye Cumhuriyeti’nin henüz çiçeği burnunda
delikanlı olduğu yıllardı. Biten savaşlardan kalan yaralarına kendinin merhem olmaya çalıştığı yıllardı. Bu
yıllarda Ankara’nın küçük bir kasabası olan Keskin’de
doğup büyüyen ve artık buraya sığmayarak terki diyar
edipyaşadığı döneme imzasını atan üç gencin başarı
hikâyesi bu.
Kendi hâlinde bir Orta Anadolu kasabasında,
Keskin’de doğdu üçü de. Üçünün deçocukluk yıllarımahalle arasında misket, boş arazide çelik çomak
oynayarak ve bir evin damında aşık atarak geçti.Gittikleri gölette balık tutamayınca soğukkuyu (kara
lastik-cızlavet) ayakkabılarını suyla doldurup içinde
yakaladıkları kurbağa larvalarını eve kadar getirirken
hep hayallerini konuşturlardı. Kasabanın eteğindeki
dereden akan çayda suya çimdikleri, oyun oynarken
göz ucuyla mahalle kızlarını süzdükleri, bıyıklarının
terlediği ilk zamanlarda aile ve mahalle büyüklerine fark edilmekten çekindikleri ilk gençlik yılları da
birlikte geçti.Çocukluk ve gençlik yıllarında arkadaşlıktan çok ağabey kardeş gibiydi ilişkileri.
Üçü de kabuğuna ve ele avuca sığmıyordu. Üçünün
de çocukluk yıllarından itibaren ortak olmayan
hayalleri vardı. Üçü de Keskin’in kendilerine yetmediğini fark edipburadan çıkması gerektiğine inanıyordu. İpi başkasının, gücü rüzgârın elinde ulaşılması
mümkün olmayan rengârenk kuyruklu bir uçurtmanın
ardından koşmak da olsa hayallerinin peşine düştüler.
Önlerine çıkan görünen ve görünmeyen engelleri bir
bir aşıyorlardı. Kimi zaman geçtikten sonra fark ediyorlardı arkalarındaki bir görünmez gücün omuzlarından tutup aşırdığı engelleri.
1926’da Keskin’de varlıklı bir ailenin (Babası Manifaturacı Hacı Ömer Pehlivanlı ve Annesi Gülşah Hanım)
çocuğu olarak doğan Rahmi Pehlivanlı,çocukluğunda kitaplardan resmini görüp dut ağacından çakıyla
oyarak yaptığı kaba saba bir paletle, bahçedeki
çiçeklerden elde ettiği doğal boyalarla gizlice resim
yapıyordu.Gizlice yapıyordu çünkü ailesi ona resim
yapmayı ‘‘günah’’ diye yasaklamıştı. Çocukluk
döneminde katı geleneklere bağlı olan ailesinin
baskısına karşın Rahmi’nin kendini resimde bulma
çabasıyla ortaya çıkan o müthiş enerji birikimi çevresince‘‘yaramaz, haşarı çocuk’’ olarak algılanmasına yol
açtı.
Ortaokul ikinci sınıftan sonra okul eğitimini
bırakarak / bıraktırılarak yine ailesinin zoruyla ticaret
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yaptığı yıllardaresim tutkusunu gizli gizli sürdürdü
Rahmi. Fırsat buldukça işyerinden eve kaçıp odunluğa
sakladığı palet, fırça ve ev yapımı boyalarla buluşup
yarım kalan resimlerini tamamlamaya çalışıyordu.
Herhangi bir resim eğitimi görmeyen, akademik
çatılar altında yetişmeyen Rahmi’deki resim yapma
duygusu içgüdüsel olarak ortaya çıkmıştı. O kendini
resim çalışmalarına kaptırmış bir otodidakttı. Bu
otodidakt ressam ne eğitimsiz ressamlara, ne de
eğitimle sonradan olma naif ressamlara benzetilemezmüthiş bir kabiliyete sahipti. Akademi ve atölye
öğrenimi görmeyen Pehlivanlı, kendi yaratıcılığı
ile kendine ‘‘hoca ve talebe’’ oldu. Kendi öğrenme
ortamında kısa sürede olgunlaştı.
Tüm bunların Orta Anadolu’nun 1930’lu 40’lı yıllarında olduğunu hatırlarsak, o günlerde böyle bir şeyin
olmasını hayal etmek bile oldukça güçtür.
Doğup büyüdüğü kasabaya sığmayan Pehlivanlı
Keskin’de olan her şeyini terk edip elinde tahta bavuluylaevden kaçarak Ankarayolunu tuttuğunda henüz
genç bir delikanlıydı.
‘‘Abi’’ dediği Rahmi’den üç yaş küçüktü Nail(Babası
Başöğretmen Hamit Yurdakul, annesi Zehra Hanım).
İlkokulu Keskin’de,
ortaokulu Kırıkkale Atatürk
Ortaokulu ve Mersin Tarsus Amerikan Kolejinde okudu.
Nail, Atatürk’e hayran bir çocuktu.Onun giyimini çok
beğeniyor ve etkileniyordu.Atatürk sevgisi ve giyim
kuşamına hayranlığı Nail’i terzi olmaya yönlendirdi.
Hayalleri okul eğitiminin önüne geçerek bir terzinin
yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Nail’in bu dükkândaki kalfası ise namıdiğer Yirik Yaşar’dı. (1)
Çıraklığını öğrendiği terziliğin kalfalık ve ustalığını öğrenmesine müsaade etmeyen hayalleri Nail’i
çoktan peşine düşürmüştü. Gözlerini açtığında elinde
tahta bavuluylaİstanbul’da olduğunu fark eden Nail,
hayatının dönüm noktası olacak, adını Türkiye ve
dünyaya duyuracak Boğaziçi’nden Avrupa yakasına
geçtiğini bilmiyordu.
Film yıldızı olmak hevesiyle yanıp tutuşan, Anadolu’daki köyünden, kasabasından kaçan genç bir
kızdan, erkek olması dışında hiçbir fark yoktu Nail’in.
Henüz ne kendini tanıyordu ne insan yutan, yuvalar
yıkan şehri İstanbul’u. Taşı toprağı altın olan İstanbul
her şehir gibi toprak, ağaç, çiçek, su, hava ve evlerden
ibaret değil miydi? İstanbul’da yaşayanlar da iki eli,
iki gözü, bir başı ve kalbi olan insanlar değil miydi?
Yazdıktan sonra bir kenara geçip de izleyen kaderi
neler yaşatacaktı İstanbul’da Nail’e?
Ağabeyleri Rahmi ve Nail gibi Fuat’ın da küçük
Keskin kasabasına sığmayan hayalleri vardı.
Her bahar Barak Köyü yolundaki zerdali ağaçlarından kayısı çağlası, her yaz bağlardan üzüm, her güz
mevsiminde bostan yolmaya ağabeylerinin peşinden
gittiği gibi, hayallerini üç beş elbisenin içine sardığıtahta valiziyleonların peşinden o da Keskin’i terk etti.
İhanet etmemişti Fuat ne kendine ne de ağabeylerine.Aksine sözünü yerine getirmişti tahta bavulun
kulpunu tuttuğu gün. Bu söz; sahibinden habersiz
yolunan kayısı çağlalarını ağacın altında tuza banıp
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yerken verilmiş bir sözdü.
Nereye gidiyordu, ne yapacaktı, nerede kalacaktı?
Aklına gelen soruların yaşayacağı sorunların ilk
basamağı olduğunu bildiğinden, merdivenin
bütününe bakıp diğer sorularıgörmek istemiyordu.
Elinde bavul, iki kapılı bir hanın uzun ince yollarına
çoktan düşmüştü.
Rahmi Pehlivanlı, 1952’de Erzurum’da Aziziye
Kahramanı Nene Hatun’un resmini yaparak portre ressamlığına başladı. Bir süre sonra Cumhurbaşkanı Celal
Bayar tarafından Selanik’te, Atatürk’ün doğduğu evin
tefrişi çalışmasında görevlendirildi ve evin resmini
çalıştı. Cumhurbaşkanlığı koleksiyonunda bulunan
bu resim, Atatürk Orman Çiftliği’nde benzeri yapılan
Selanik Evi Müzesi’nde sergilenmekte. Rahmi Pehlivanlı Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan IV. Murat
tablosuyla bu müzedeki ilk çağdaş Türk sanatçısı oldu.
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın portresini yaparak
başladığı devlet başkanları portresi ona düşündüğü
yolda bir başlangıç oldu. Uzun yıllar Avrupa’dan
Afrika’ya, Ortadoğu’dan Amerika’ya uzanan çalışmalarıyla yirmi beşten fazla kral, kraliçe, devlet başkanı
tarafından davet edilerek onların portrelerini çalıştı.
Türkiye dâhil dünyanın en seçkin on yedi uluslararası
devlet müzesinde tabloları bulunuyor.
Yaklaşık otuz yıl dolaştığı dünyada, ülkesine hiç
dönmeden on yedi yıl kalacağı Avrupa’ya ilk çıkışı
İngiltere’ye oldu. Resme başladığı çocukluk yıllarında
kendi el emeğiyle dut ağacından yaptığı ağır paletten
dolayı parmağı kist toplamış, ameliyat olması gerekiyordu.İngiltere’de ameliyat ve tedavi sonrasında
orada kaldı. ‘‘Amacım yabancı dil öğrenmek, resim
yapmak, bu alanda tanınmak ve dünyayı tanımak.’’
diyordu. Özellikle Avrupa’da bir sanatçı olarak isim
yapabilmek ve bir Türk ressamı olarak tanınmak
sanıldığı kadar kolay olmadı.
Londra Royal Academy’de bir karma sergide ‘‘Cinci
Hoca’’ adlı klasik portresinin sergilenerek satılan ilk
tablo olması ona ümit verdi.
En ünlü tablolarından biri olan ‘‘Zina’’ 1967 yılında
Vatikan tarafından alındı. Papa IV. Paul tarafından
gümüş madalyayla ödüllendirildi. Bu tablo halen
Roma’daki Dal Vaticano Floransa Müzesi koleksiyonunda bulunuyor.
İtalya’da 1968 yılında, bütün dünyadan çalıştığı
resimlerinden oluşturulan bir albüm yayınlandı. Yapılan reprodüksiyon ve kartpostalların satışı
Avrupa’da milyonlara varan sayıları bulmuştur.
Rahmi Pehlivanlı, 1969 yılında CoteD’Azure’da
düzenlenen uluslararası sanat sergisinde portre
dalında Dünya Birincilik Ödülünü aldı. Kuzey Afrika’da
çalıştığı ‘‘Kel Mıstık’’ adlı bu tablosuyla Avrupa sanat
çevrelerinin dikkatlerini üzerinde toplayan bir odak
merkezi oldu.
Çok genç yaşlarda en iyi resmi yapabileceğine
inanan ve kendine güvenen Rahmi Pehlivanlı kendi
hocalığını kendi yapmış ve rüşdünü ispatlamıştı.
Resim alanında adı her gün dalga dalga yayılıyordu.
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Nail, İstanbul’da çeşitli semtlerde terzi çıraklığı,
kalfalığı ve ustalığı yaptı. Artık çalıştığı yerden evlere
gizlice çağırılan, provalar alıp sipariş verilen usta
bir terzi olmuştu. Olgunlaşma Enstitüsünde tayyör
öğretmenliği yapmaya başladı. Nail, İstanbul’da
artık kendinden, bilgisinden, sanatından emin ve
yavaş yavaş adından bahsedilen bir terzi olmuştu ki
Ankara’ya dönmeye karar verdi.
İstanbul’dan Ankara’ya döndüğünde edindiği
bilgi ve birikimi ile Ankara’da ilk terzi dükkânını açtı.
Ankara’da bir sihirli çubuk her şeyi bir anda değiştirmeye başladı. Açtığı terzi dükkânı kısa bir sürede
âdeta sanat ve siyasetin ünlü simalarının bulunma /
buluşma noktası hâline geldi.
Nail Yurdakul’un 1960 ve 1970’li yılların moda dehası
olarak tanınmasında sanat ve siyaset camiasının ünlü
simalarıyla birlikte çalışmasının etkisi oldukça büyük
oldu. Sanat ve siyaset camiası artık Nail Yurdakul
ile çalışıyordu, çünkü o işini en iyi yapandı. Bundan
dolayı çalıştığı isimler ona güveniyor ve kendilerini
teslim ediyordu.
Nail Yurdakul Ankara’da olduğu sürede dönemin
cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanları, siyaset ve
bürokrasinin önde gelen isimleri hatta birçok yabancı
temsilci ve devlet adamları bu dükkâna gelir oldu.
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü,
Başbakan Suat Hayri Ürgüplü ve eşi kıyafetlerini Nail
Yurdakul’un dükkânında diktirmeye başladılar.
İsmet İnönü, Adnan Menderes, Celal Bayar, Cemal
Gürsel, Turgut Özal, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel,
Refik Koraltan, Kenan Evren, Haldun Dormen, Zeki
Müren, Gönül Yazar, Kartal Tibet, Ajda Pekkan, Ekrem
Bora, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Ayhan Işık, Hale
Soygazi, Emel Sayın, Abdi İpekçi, Mete Akyol, Hıncal
Uluç… Nail Yurdakul, adını sayamayacağımız pek çok
sanatçı ve siyasetçinin arkadaşı, dostu ve modacılığını
yapan bir isimdi artık.
Nail Yurdakul, terziliğin ötesinde bir kreatör olarak
sadece birlikte çalıştığı insanların toplum içindeki
duruşunu ve algısını belirleyen kıyafetler hazırlamıyor
aynı zamanda ülke ve toplumun moda anlayışını yönlendiriyor, belirliyordu.
Fuat Ökmen Ankara Çankaya’da, Çankaya Köşkü’ne
yakın bir yerde Reşat Piknik adında bir yer açtı. Aşçısı
Kasım adında bir ustaydı. İşinin ehli bir aşçıydı. Kasım
Usta’nın aşçılık bilgisi ve el hüneriyle birleşen geleneksel ve modern Türk yemeklerini Ankaralılar çok
sevmişti.
Ankara’da ilk döner yapan restoranda burasıydı.
Ankaralılara ilk tavuk döneri Fuat Ökmen tattırmıştı.
Reşat Piknik’te işleri beklediğinden çok daha iyi giden
Fuat Ökmen, müşteri yoğunluğuna yetişemeyince
Kazan adıyla bir restoran daha açtı. Restoran geleneksel Türk yemekleri yanında, modern yemekler
menüsüyle müşterilerin beğenisini kazandı. Yoğun
müşteri ilgisi gören restoran her gün tıka basa
doluyordu. Bu restoranda özel günler, davetler tertip
ediliyor, kokteyller veriliyor, müzikli, danslı toplantılar
yapılıyordu.

Ankara’da kültür, sanat, sinema, radyo, moda ve
siyasetçilerin yemekli toplantılarda, müzikli eğlencelerde buluşma adresi Kazan Restoran olmuştu.
Yabancı devlet adamlarının, yerli ve yabancı misafirlerin ağırlandığı adres yine Kazan Restoran’dı.
Dünün Köylüsü Bugünün Şehirlileri/Çarıklı Sosyeteler
Rahmi Pehlivanlı on yedi yıl aradan sonra1972
yılında, sanatının zirvesinde, Türkiye’de ve dünyada
tanınan bir ressam olarak Türkiye’ye döndü. Yeni
adresi Ankara’ydı.
Aynı yıllarda Nail Yurdakul da Ankara’daydı. O da
sanatının zirvesindeydi. Ankara’da, Türkiye’de ve yurtdışında, modanın adının geçtiği her yerde tanınan
bilinen ünlü bir isimdi.
Fuat Ökmen de ağabeyleri gibi Ankara’daydı.
Herkesçe bilinen Ankaralıbir iş insanıydı. Devlet
erkânı, siyaset, iş ve sanat dünyası ile iç içeydi. Ankara
dışından ve yurtdışından gelenlerin uğramadan
gitmediği mekânın sahibiydi.
Hayalleri doğup büyüdükleri küçük Orta Anadolu
kasabasına sığmayan çocuklar, yıllar önce hayallerinin peşine düşerken birbirinden ayrılan o çocuklar, o
kadim dostlar, o kardeşler tekrar bir aradalardı. Üstelik
adları bulundukları coğrafyaya sığmayacak kadar
büyüktü ve şöhretleri sınırları aşmıştı. Adları anıldığı
yerde saygı duyulan, simaları görüldüğü yerde
hürmet gören üç ünlü olmuşlardı. Gazetelerde, dergilerde boy boy fotoğrafları çıkıyor, fotoğraf altında
övgü dolu cümleler birbiri ardına sıralanıyordu.
15 Mayıs Yapraklı Takvim
Takvim yapraklarının15 Mayıs’ı gösterdiği gün
Milliyet gazetesi üçüncü sayfasında yan yana durmuş
üç kişinin fotoğraflı haberini yayımladı. Haberin
başlığı ‘‘Üç Keskinli’’ idi.
Fotoğraftaki bu üç kişi aynı kuşaktan, aynı kasabada
doğup büyüyen, aynı mahallede oyun oynayan, aynı
derede çimen, aynı tarladan bostan yolan çocuklardı.
Fotoğraftaki üç kişi zerdali ağacından yoldukları
çağlayı tuza banıp yerken birbirlerine verdikleri sözü
tutup ellerinde tahta bavulla hayallerinin peşinden
yollara düşen üç ergenin yetişkin hâliydi.
Fotoğraftaki üç kişi dünün köylüsü, bugünün
şehirlisi; dünün çulsuzu, bugünün sosyetesiydi.
Fotoğraftaki üç kişi, Üç Keskinli,
Biri Kralların RessamıRahmi Pehlivanlı, diğeri
Kralların TerzisiNail Yurdakul, öteki Kralların Restorancısı Fuat Ökmen idi.
(1)Yirik Yaşar: Asıl adı Yaşar Köstekli. Kırıkkale’nin
kültür, sanat ve tarih başta olmak üzere her alanda
önemli zenginliğe sahip ilçesi olan Keskin’de müzik
ve eğlence dünyasının marka ismidir. Zeki Müren’in
fasıl yapmak için geldiği tek yer onun mekânıdır.
Zeki Müren, Yirik Yaşar’ın mekânına Rahmi Pehlivanlı, Nail Yurdakul, Fuat Ökmen ile birlikte Hacı Taşan
dinlemeye gelirdi.
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RAHMİ PEHLİVANLI

için 1984 yılında yollara düştü. “Renk RenkTürkiye’m”
çalışması aramızdan ayrılması nedeniyle yarıda kaldı.
Kralların Ressamı / Ressamların Kralı
O, resimlerinde gerçekçi bir desen anlayışında izlenimcilerin paletiyle soyut atmosfer oluşumlarını harmanladı ve kendine has hiç denenmemiş bir anlatım
dili oluşturdu.‘‘Bir yere gelebilmek değil orada kalabilmek zordur.’’ diyen Pehlivanlı doğuştan kabiliyetli ve
büyük bir sanatçıydı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 50. yıl
dönümünde ‘‘Atatürk Koleksiyonu’’ tablolarını yaptı.
Türkiye’ye döndüğünde Kurtuluş Savaşı gemilerinden Yavuz Zırhlısı’nın satılıp tıraş bıçağı yapılacağını duyunca vakit kaybetmeden bir resmini yaptı. Bu
resim hâlen İstanbul Deniz Müzesi´nde sergileniyor.
1978 yılında, uluslararası sanat dünyasındaki başarıları ve kendi ekolünü yaratmış olması nedeniyle Pan
Haber Ajansı kendisini yılın adamı seçti.
1981 yılında İtalya’da AccademiaUniversale Roma
tarafından AcademicoBenemerito diploması ve fahri
hocalık unvanı verilerek adına sürekli bir kürsü ayrıldı.
1988’de SSCB Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar
Akademisi Başkanlığı tarafından üniversitelerde konferanslar vermek ve araştırmalar yapmak üzere davet
edilmiştir. Aynı yıl Ephesus tablosuyla Papa II. Jean
Paul tarafından gümüş madalyayla ödüllendirilmiştir.
Eserleri hâlâ İtalya Floransa Müzesi, Hollanda
BoogWilhestadt Ulusal Müzesi, Zambiya Ulusal
Müzesi, ABD Texas Houston Galeri, Ankara Devlet
Resim ve Heykel Müzesi, İstanbul Harbiye Askeri
Müzesi, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi başta olmak
üzere dünyanın değişik kıta ve ülkelerinde sergileniyor. Dünyanın dört bir yanından sanatseverler,
müzeler ve koleksiyoncular Pehlivanlı’nın dört binin
üzerindeki eserini saklıyor ve tüm insanlığa tanıtıyor.
Kralların Ressamı, hayatı boyunca çalışkanlığı ve
idealistliği kendisine düstur edinmiş, benzersiz bir
sanatçı oldu.
Kurtuluş Savaşı ve Atatürk:Kurtuluş Savaşı´nı çok
geniş boyutlu tuvallerle, yapılan savaşların kronolojik sıralaması içinde dönem dönem resimleyerek
bu resimleri günümüz teknolojisiyle birleştirmek
istedi. Bir Atatürk maketiyle onun ağzından anlatımla
tarihi canlandırmak ve bunu devletin katkılarıyla bir
müzede yeni kuşaklara sergilemek istiyordu. Eskileri
maketleriyle hazırlanmasına rağmen parasal kaynak
yetersizliğinden bunu Türkiye koleksiyonundan
sonraya bırakmak zorunda kaldı.

66 yıllık ömrünün büyük bölümünü resim yaparak
geçiren Kralların Ressamı / Ressamların Kralı Rahmi
Pehlivanlı, 24 Ağustos 1992’de tuval, fırça ve renkleri
gözü yaşlı bıraktı. Türk ve dünya resim sanatında çığ
açıp önemli katkılarda bulunarak giden sanatçı, yaşayamadıklarını yanına alıp yaşadıklarını bize emanet
bıraktı.
NAİL YURDAKUL
Nail Yurdakul kariyer basamaklarında hızla yükselmeye başladı. Çılgın fikir ve projeleri onu hep göze
batan adam, çılgın modacı, gazetelerde haber yaptı.
Adından bahsettiren ilk projesi; Atatürk’ün Giydiği
Kıyafetleri bayan kostümü olarak hazırlaması oldu.
Moda defilesinin ne olduğunun tam olarak bilinmediği bir dönemde Ankara Kalesi’nde erkek defilesi
düzenledi. İlk manken okulunu açtı, ilk kadın futbol
takımını kurdu.
Gönül Yazar’a pazar filesinden mayo dikmesi bir
başka çılgın fikirdi. 1963’te Amerikan Başkanı Kennedy’nin ölümünden sonraki ilk defilesini Kennedy’nin anısına düzenlemesi ve siyah gelinlik dikmesi
Yurdakul’un uluslararası basında haber olmasını
sağladı.1965 tarihindeki resminin bulunduğu 65
kuruşluk pul basıldı.Nail Yurdakul 1972’de Saklambaç
gazetesi yarışmasında Hale Soygazi’yi Tevfik Yener
ile tanıştırarak onun birinci olmasını sağladı. Sinema
güzeli olarak bilinen Soygazi’yi sinemaya kazandırdı.
1973’te Boğaziçi Köprüsü’nün açılışı öncesi köprüde
defile yapması tüm dikkatleri üzerine çekti.Ünlü yıldız
GayleHunnicut’ın
gelinliği ve nişanlısı David Hammings’in smokinini
dikti.Ajda Pekkaniçin yaptığı ekose giysiyi dünya
çapında moda hâline getirdi.Zeki Müren’in sahne kostümlerini hazırladı.Turgut Özal’a kurşungeçirmez
yelek dikti. Sosyal yardım ve farkındalık projelerinde
yer almanın yanı sıra ünlü modacı tüm organlarını
bağışladı.Bir dönem magazin muhabirliği de yapan
Nail Yurdakul, Köyceğiz’de “Ayışığı” isimli bir magazin
dergisi çıkartıyor. Son olarak “Kuranın Öğrettiği Örnek
Dualar” isimli kitabı yazdı ve bunu ücretsiz olarak
dağıtıyor. Nail Yurdakul şimdilerde Muğla’nın Köyceğiz
ilçesinde yaşamını sürdürmektedir.

Renk Renk Türkiye’m: “Amacım, Atatürk Türkiye’sini
gelecek kuşaklara aktarabilmek; Türkiye kentlerinin,
yörelerinin, insanlarının gelenek, görenek ve özelliklerini tuvale aktarmak, renklendirmek, yansıtabilmektir. Böylelikle o yörenin insanına yöresini, o yöreyi
Türkiye´ye, Türkiye’yi bütün dünyaya tanıtabilmek.”
diye tanımladığı “Renk Renk Türkiye’m” adlı çalışması
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KIRIKALE’M

					
Tarih ve medeniyet beşiği Anadolu’mun
Delikanlı cumhuriyet şehrisin Kırıkkale’m
Yedi bölgeden, her beldeden
Herkesin ekmeği aşısın Kırıkkale’m
Yahşihan, Karakeçili, Keskin tarih kokuyor
Cerit, Türkmen, Yörük, Avşar otağ kuruyor
Kızlar halılara ilmik ilmik sevda dokuyor
Başımızın görünmeyen tacısın Kırıkkale’m
Cihan Harbinde, Kurtuluş Savaşındayken yiğit evlatları
Fişekhane’de mermi bastı kadınları kızları
Çocuğunun rızkıyla uçak aldı Keskin’in halkı
Emsalsiz fedakârlığın nişanısın Kırıkkale’m
Aşığı kendine getirir Dinek Dağın havası
Hasan Dede’m ulu pirler dedesi.
Koçu Dağı’nda Yesevi’nin nefesi
Üçler, yediler, kırkların yurdusun Kırıkkale’m
Hacı Taşan, Erol Cöke ve Yirik Yaşar
Anıldığınız meclislerde gönüller coşar
Ressam Pehlivanlı’m namı sınırları aşar
Kültürün sanatın beşiğisin Kırıkkale’m
Sevdaya nakıştır davul, zurna, ince sazları
Ağıtla karışık uzun hava, bozlak, türkü sözleri
Yârin Kızılırmak gibi bakar gözleri
Sazın, sözün, gözün aşığısın Kırıkkale’m
Tarhana aşımız, bulgurdur pilavımız
Yufkamız tatlı, baldır Kılıçlar soğanımız
Aldı başını gider ünüyle Keskin Tava’mız
Yemeklerin tadı tuzusun Kırıkkale’m
Bağrından geçer cümle şehirlerin yolları
Şifa dağıtır dağında çıkan memba suları
Kızılırmak, Delice, Kılıçözü çağlar suları
Berrak sularınla çağlayansın Kırıkkale’m
Ay dost deyince aşiretin nefesi
Dinek’te yankılanır bozlağın sesi
Orta Anadolu’da yiğitlerin efesi
Dosta güven düşmana korkusun Kırıkkale’m
Şehitleri bağrında kor ateş
Her yiğidi bin aslana eş Kırıkkale’m
Bozlağı yüreğe kor ateş
Şehitleri Peygamber’e yoldaş Kırıkkale’m
‘‘Derdimiz vatan, sevdadır bayrağımız
Evlat feda olsun sana” der Kırıkkale’m.
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Keskin

Cem Mehmet Eren

Bozkır çocuğuyuz biz.
Ninnilere karışan su şırıltıları taşımayız çocukluğumuzdan. Renk skalası da oldukça dardır bozkırda;
sarının ton ton koyulaşıp kahverengiye kayışı, biraz
da gri falan. Mavilik gökyüzüne aittir, yeşilse tuvale
sehven düşmüş bir lekedir ancak bozkırda.
Bozkır çocuğuyuz biz.
Bağrımız yanıktır, tenimiz kavruk.
Bundandır türkülerimizin güzelliği, bozlaklarımızın
yanıklığı.
Nasıl ki Anadolu yerkürenin bir özetiyse, İç Anadolu
da bir mikro Orta Asya’dır. Belki de ata yurdumuza
benzerliğindendir toprağımıza tutkumuz.
Ana mevsim ikidir bozkırda; kış ve yaz. Bahar
kapıdan bir görünür “ce” der, kaçar. Güz sabırsızdır, tez
zamanda kışa evrilmek için bahane arar.
Bozkır çocuğuyuz biz.
Gölgenin düştüğü yer, en kıymetli mekândır yaz
günlerinde. Ağaçlardan söğüdü biliriz en ziyade, ya
bir çeşme başında ya da bir öz kenarında.
Şehrin bittiği yerde yine bozkıra çıkar sokaklarımız.
Yine yol çekiyor canım. Yine toz toprak, yine sarının
ve kahverenginin tonları, yine bir çeşmeden avucumu
oluğa dayayıp su içmek. Hem seyahat olsun istiyorum
hem sılayırahim. O hâlde istikamet belli.
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Saymadım elbette ama merak bu ya, bu kaç
yüzüncü adım atış acaba Anadolu’ya?
Düzce’ye kadar peşinizi bırakmaz İstanbul’un ruhu.
Bolu’da işler değişir. Bolu asidir, yeşil paltosuyla bir
başına yaşar. Bozkır henüz uzaktadır.
Ne zaman ki son yeşilliklerin tahakkümünden
kurtulur, Kazan sırtlarından ovaya sallanır, İç Anadolu’nun onlarca giriş kapısının muhtemelen en işlek
olanından adımınızı atarsınız, bozkır bütün ihtişamıyla merhaba der.
Ankara.
Çocukluğum; kireç badanalı Ankara evi, yaza denk
gelen ramazanlarda iftara beş kala sürahimizi doldurduğumuz mahalle çeşmesi, yanı başındaki akasya,
düştüğüm çukur, kızak kaydığım bayır, genzimizi
yakan duman, fırından yeni çıkan gobitin buğusu,
at arabaları, top sahası olarak Gazi Lisesinin bahçesi,
sonraları tedrisat amacıyla Gazi Lisesinin kendisi.
Ermeni komşumuz, İbadullah Camisi, nalburiye dükkânında kendir kokusu bir bir geçiyor gözlerimin
önünden. Tüm bu hatırladıklarımın ve saklımdan çıkarmadıklarımın toplamı olarak sırtında taşımak zorunda
kaldığı çift başlı kartalın ve binlerce yıllık tarihin ağırlığıyla yorgun, bitkin, erken emekli olmuş gri elbiseli
bir memur kılığında, kışları kurşuni gökyüzü, yazları
bitmek bilmeyen ikindileri, heyecan vadetmeyen
binalarıyla ağır aksak yürüyen, bir piyeste rolünü
oynamaya çabalayan Ankara’ya uzaktan bir el sallayıp
geçiyorum.
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Elmadağ, Kayadibi ve bozkırın hayat damarına
merhaba…
İç Anadolu’nun en doğusunda başlayan yolculuğunu, boz topraklara ruhundan üfleyerek geniş bir yay
çizip bizim oraları da onurlandırdıktan sonra, sevgilisi
Karadeniz’e kavuşma iştiyakıyla akıp giden Kızılırmak’ın üzerinden her geçişimde sebebini bilemediğim bir heyecan duyarım. Yine öyle oluyor. Irmak neftî
elbisesini giyinmiş bugün.
Ya bir ağıt ya bir bozlak yerel radyolarda. Ya Abdal
Hacı ya Neşet… Bozkır tüm bileşenleriyle hoş geldin
diyor.
Kırıkkale, imgelemimde bıyıkları yeni terlemiş bir
yiğit delikanlıdır. Askere gidecektir, evlenip çoluk
çocuğa karışacaktır, iş güç kuracaktır, kök salacaktır. Yol çatından Keskin istikametine saparken selam
veriyorum Kırık’a: “Merhaba emmioğlu, n’örüyon?”
“N’örüyüm” diyor, “Yol yokuş, iş güç çok. Ülke koşturuyor, peşinden yetmeye çabalıyom; alt yapı,
sanayi, mektep, park, bahçe, envaiçeşit meşgale…
Sen n’örüyon?” “İyiyim, n’örüyüm, memleket havası
almaya gidiyom…”
Kazıklı Beli. Solumda, Keskin seyahatlerimizin
dönüşünde mutlaka durup suyunu içtiğimiz çeşme.
Keskin… Ana diyarı. Ata yurdu.
Yedi oğlundan birini Harb-i Umumi’de birini Millî
Mücadele’ de şehit vermiş, kalan beşi Kırık’a yerleşmiş,
iki kızı gurbete gelin gitmiş, eri yıllar önce darıbekaya irtihal etmiş, beli bükük hanesinin bir köşesinde,
sırtından hiç çıkarmadığı kirmende eğirdiği yünden
eliyle ördüğü yeleği, elinde tespihi, ihtişamlı günlerin
özlemiyle biteviye oturup duran bir nine gibi karşımda
şimdi.
Keskin Tavası veriyor fırına dayılarım. Yanında kerpiç
gibi koyun yoğurdu. Hava her mevsim serin. “Ee, daha

daha n’örüyonuz” faslı da bitiyor. “Hasta sayrı yok ya?”
Davul, zurna sesi geliyor uzaklardan. “Allı Turnam”ı
çalıyor. Harmana daha vakit var, düğün olmamalı,
asker uğurlamasıdır herhâlde.
Yola devam, baba ocağına.
Kılıç Özü Köprüsü’ ne girmeden ayrılıyorum yoldan.
Rıza Bey’in has adamlarından, Çanakkale gazisi
dedemin at koşturduğu, babamın, amcalarımın çift
sürdüğü topraklardayım. Ekinler iyi görünüyor. İkindi
ışığıyla altın sarısına dönen başaklar mutlak tevekkül
içinde boyunlarını bükmüş, hanelere bereket olacakları günü bekliyor.
Köyümüzün girişindeki mezarlıkta metfun; ne
zaman yaşadığı bilinmeyen, emrinde geyikleri olduğu
dilden dile rivayet edilen Allah dostu Efendioğlu ve
kabristandaki ecdadımın ruhlarına selam ve Fatiha’dan sonra iki göbek öteden akrabalarımın yaşlılarıyla cami önünde çalkama içip sohbete dalıyoruz.
Bir ara rahmetli babamla emsal bir emminin bir
şeyler mırıldandığını işitiyorum. Sözleri dikkatimi
çekiyor.
-Emmi ne okuyorsun öyle?
- Türkü. Babam rahmetlik söylerdi, ondan bellediydim.
- Az sesli söyle hele.
- Cerid Rakka’ dan sökün edince
Açılsın Urum’ a yolu Cerid’ in
Silsüpüroğlu Fettah Bey’ im ölünce
Kırıldı kanadı kolu Cerid’ in
Pusuya düşmeyin düz edin yolu
Sıcağa vurmayın evladuâyalı
Varıp konacağın Kırşehir eli
Keskin’de yayılır malı Cerid’ in
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Kırıkkale

kendi oyuncularını yetiştiriyor
Kırıkkale’de
düzenlenen kurs
sayesinde aralarında öğretmenlerin
de bulunduğu
kursiyerlere tiyatro
eğitimi verilmeye
başlandı.
Kırıkkale Millî Eğitim
Müdürlüğünün kültür
sanat etkilikleri kapsamında Halk Eğitim
Merkezi tarafından
tiyatro eğitimi kursu
açıldı.
Kursiyerlere verilen
tiyatro eğitimi sayesinde çeşitli türlerde çok sayıda
oyunların kent merkezinin yanı sıra talep olması
durumunda ise başka illere de turnelerin yapılması
amaçlanıyor.
Kırıkkale Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi yaptığı
açıklamada, tiyatro eğitimlerinde kursiyerlerin
oldukça yol aldıklarını belirterek, eğitimlerin tamamlanmasının ardından etkili ve güzel oyunların sahnelerdeki yerini alarak Kırıkkale halkıyla buluşacağını
söyledi.
Kursiyerlere tiyatro eğitimi veren Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümü mezunu
Deniz Sandalcı, birçok şehir tiyatro kurucusu görevlerinde bulunduklarını ve Kırıkkale’de de tiyatro
topluluğunun oluşması ve devam etmesi için iyi bir
başlangıç yaptıklarını söyledi.
Kırıkkale’nin kendi dinamikleri sayesinde tiyatronun kursla başlayan ancak daha sonraki süreçte bir
topluluk haline dönüşeceğini ve kente önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Sandalcı, verilen tiyatro
eğitimi ile ilgili bilgiler vererek şöyle konuştu:
“Çalışmalarımızı bir tohum gibi filizlendirmek ve
yeşertmek istiyoruz. Hedef tabi ki profesyonel bir
şehir tiyatrosu oluşturabilmektir. Bu sayede şehir
tiyatrosunun tohumlarını atmış bulunmaktayız.
Kendi öğrencilerimizi, kendi oyuncularımızı zaman
içinde yetiştireceğiz. Yetiştireceğimiz oyuncularımızla
beraber her hafta düzenli olarak oyunlarımızı sahneleyeceğiz ve Kırıkkale halkı ile buluşturacağız. Bunun
güzel tarafı, Kırıkkaleli öğrencilerden oluşan bir
grubun Kırıkkale halkına oyunlar sergilemiş olması
ve böylelikle kuşaktan kuşağa aktarmayı Kırıkkale’nin
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o sanat dinamiğini harekete geçirmeyi düşünüyoruz.”
Sandalcı, desteklerinden dolayı Milli Eğitim
Müdürü Tüfekçi’ye ve Halk Eğitim Merkezine teşekkür
ederek, “Bize sonsuz desteklerini sunuyorlar. Her
türlü imkanı sağlıyorlar. Buradan yola başladık. Güzel,
yetenekli oyuncular oluşmaya başladı. Çok yakın bir
zamanda oyunumuz Kırıkkale halkı ile buluşacak. İlk
oyunumuzu çıkartacağız. Grubumuzun içinde ayrıca
öğretmenler de olacak. Onlarla da ayrıca çalışacağız.
Yine Kırıkkale halkı ile onları da buluşturacağız. Öte
yandan gençlerden oluşan ekibimizle de ayrı bir
oyun çıkartacağız.” dedi.
Kırıkkale’nin kendine ait bir tiyatro grubunun
olması gerektiğini ve bunun için çaba gösterdiklerini
kaydeden Sandalcı, şunları söyledi:
“Kendi kültürüyle, kendine ait sanatıyla bu şehre ait
bir tiyatro oluşacak ve Kırıkkale bir sanatla anılmaya
başlayacak. Bizler bir yerden başladık. Yolculuğumuz
devam ediyor. Verilecek desteklerle Kırıkkale halkının
var olan bir sanatını keşfederek ortaya çıkarmış ve
halkımızla buluşturmuş olacağız. Hedefimize ulaştığımız zaman Kırıkkale’nin turnelere giden, her
yerde kendini tanıtan bir ekibi niçin olmasın? Başaracağımıza inanıyoruz. Şuan her oyuncumuzda ve
öğrencimizde müthiş bir enerji var. Tiyatrolarımızda
her tür yer alacak. Sadece belli alanda oyunlar sergilenmeyecek. Belki çok klasik oyunlar bile olacak. Ama
bu bir süreç tabi ki. Her hafta çocuk oyunlarının da
bulunduğu oyunlarımızı halkımızla buluşturacağız.
Halkımız bilecek ki, belirlenen bir akşam ya da günde
tiyatro oyunu var. Ailesiyle, yakınlarıyla o saatte tiyatrosunu izleyebilecek ve bu sayede kentte bir kültür
oluşacak.”
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Hacivat ve Karagöz,
güldürdü, sevindirdi

Kırıkkale’de sahnelenen Karagöz-Hacivat oyunu
ilkokul öğrencileri tarafından ilgi ile izlendi.
Kültür etkinlikleri kapsamında Kırıkkaleli
Karagöz gölge oyunu sanatçısı Cemal Fatih
Polat, Kırıkkale turnesinde Hasan Ali Yücel
İlkokulunda Karagöz gösterisi sergiledi.
Okulun konferans salonunda sergilenen
oyun, öğrenciler tarafından coşku ile izlendi.
Sanatçı Polat, yurt içinde ve yurt dışında
birçok festivalde Karagöz oyununu sergilediklerini, öte yandan doğup büyüdüğü şehirde
oynadığı oyunların mutluluğunun ise bir
başka olduğunu söyledi.
Karagöz Hacivat oyunun bir kültür olduğunu
hatırlatan Polat, “Sahnelediğimiz her
oyunda aslında hepimizde olması gereken
değerler var. Bu değerleri elimizden
geldiği kadar bu tür oyunlarla gençlerimize halkımıza vermeye çalışıyoruz. Karagöz
gölge oyununda birçok özelliği kendimiz
tasvir ediyor aynı zamanda da çağın gerektirdiği yenilikçi yaklaşımlara da değer
veriyoruz.” dedi.
Okul Müdürü Ömer Tanju Cihan, öğrenciler
içinde farklı bir etkinlik olduğunu ve öğrencilerin oyunu keyifle izlediklerini belirtti.
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HAREKETTEYİZ
Kırıkkale’de okul sporları
etkinlikleri basladı

Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik
ve Spor Bakanlığının ortaklaşa
düzenlediği okul sporları etkinlikleri kapsamında “Yıldız Kızlar
Voleybol Müsabakaları” başladı.
İlk müsabakaların ardından çalışmalarla ilgili bilgi veren Millî Eğitim
Müdür Yardımcısı Hamza Aygün,
gençlerin bu yıl da sportif etkinlikler sayesinde önemli başarılar elde
edeceklerini söyledi.
Gençler arasında sporu daha
da yaygınlaştırmayı amaçladıkla-

rını belirten Aygün, “Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü koordinesinde
2021-2022 eğitim öğretim yılı ile
ilgili okul sporları çalışmalarımıza
başladık. Bugün spor salonunda
Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları’nın heyecanı başladı. Gençlerimiz
oldukça hareketli ve sevinçliler. Bu
tür etkinlikler sayesinde sporun
birçok dalında yetenekli olan
gençlerimizi de belirleme fırsatımız
oluyor.” dedi. Sporu sadece gençler
değil tüm bireylerin yapmaları
gerektiğini hatırlatan Aygün, şöyle
konuştu:
“Toplumumuzda 7’den 70’e
sporu sevdirmeliyiz. Bunun için
de onlara spor yapma imkanını
sağlamalıyız. Hangi spor türünü
benimsemişsek mutlaka yaşamımızda yer almalıdır. Özellikle de
gençlerimizde sporla yaşamayı
alışkanlık haline getirmeli, hareketli
bir yaşam tarzını onlara sevdirmeli
ve devam etmelerine de destek
olmalıyız. Spor kültürünü oluştur-

malı ve spor dallarını da okullarımızda yaygınlaştırmalıyız. Ayrıca
bu etkinlikler sayesinde geleceğimizin sporcularını da keşfetme
imkanına sahip olacağız. Buradan
sevgili gençlerimize eğitim öğretim
süresi boyunca yapacakları tüm
spor dallarında başarılar diliyor,
gençlerimizin yetişmesinde emeği
geçen okul yönetici ve öğretmenlerimiz ile destek olan kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum.”
Sporcu gençlerin her zaman
yanlarında olduklarını belirten Millî
Eğitim Müdür Yardımcısı Aygün ve
Şube Müdürü Dursun Karakuş ile
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube
Müdürlerinden Engin Bozkurt ve
diğer katılımcılar, müsabakalarda
görev alan öğrencileri tebrik etti.

Kırıkkaleli sporcu Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda

altın madalya kazandı

Millî sporcular düzenlenen organizasyonda 6
altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13
madalyaya ulaştı.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen
Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nın 5. gününde
millî sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya
kazandı.
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Kırıkkaleli sporcu Hakan Şükrü Kurnaz, erkekler
89 kiloda koparmada 149 kiloyla altın, silkmede 170
kiloyla bronz madalya kazanırken, toplamda 319
kiloluk derecesiyle dünya üçüncülüğünü elde etti.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, her iki sporcuya
da başarılar dilediğini belirterek, “Sporcularımızı
yetiştiren Halk Eğitim Merkezi ile ailelerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sporcularımız hem
ilimizi hem de ülkemizi temsil edecekler. Bundan
büyük memnuniyet duyuyoruz. Tüm hazırlıklarını
yapan sporcularımızdan güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyor, öğrencilerimize şimdiden başarılar
diliyorum.” dedi.
Daha önceki müsabakalarda Polonya’nın
Ciechanow kentinde düzenlenen Yıldızlar ve U15
Avrupa Şampiyonluğunda altın ve gümüş madalya
kazanan sporculardan Nurgül Yüksel 7 Ekim
tarihinde, Hakan Şükrü Kurnaz ise 8 Ekim tarihinde
müsabakalara katılarak Türkiye’yi temsil ettiler.
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Öğrencilere

sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi
Kırıkkale’de lise ve mezun öğrencilere yönelik
Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) psikolojik
danışmalar tarafından “Sınav Kaygısı ve Motivasyon”
eğitimi verildi.
Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kırıkkale Belediyesi
tarafından ortaklaşa olarak düzenlenen eğitim seminerlerinde, Kırıkkale Belediyesi Gençlik Merkezi’ndeki
sınavlara hazırlanan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Eda Subaşı ile
Psikolojik Danışman Ömer Yurdakul tarafından moral,
motivasyon, derslerde başarının yolları ve sınavlara
hazırlanma, sınav heyecanını yenme ve daha birçok
konuda görsel sunumlarla bilgiler verildi.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Bölüm Başkanı Subaşı, öğrencilere yönelik yaptığı
konuşmada derslerde başarı sağlanabilmesi ve
doğru sonuçlara ulaşabilmek için pozitif düşünme ve
hedef belirlemenin olması gerektiğini hatırlatarak,
“Her bireyin çalışmaya başlamadan önce kendine
hedefler koyması motivasyon açısından önemlidir.
Hedeflerinizi oluşturduktan sonra bu hedeflerinizi
günlük, haftalık, yıllık ve 10 yıllık hedeflere bölebilirsiniz. Motivasyon kaybı yaşamak istemeyen bireylerin
çalışma ve gündelik hayatlarında olumlu ortamlar
oluşturması daha sağlıklı olacaktır. Negatif düşünceler sizleri bir adım geriye götürecektir. Bunu asla ve
asla unutmayınız.” dedi.
Ders çalışma saatleri konusunda birçok kararsızlıklar yaşandığını belirten Subaşı, şunları söyledi:
“İnsanların en çok kafasını karıştıran unsurlardan
birisi de hangi saatler arasında çalışması gerektiğidir. Bu belirsizlik insanı yormakta ve çalışma azmini
düşürmektedir. Bu nedenle bireylerin çalışmalarını
yürütebilmeleri adına ve motivasyon düşüklüğü
yaşamamaları adına yapmaları gereken en temel
şeylerden birisi de saat belirlemektir. Günlük çalışma
sisteminizin içerisinde dikkatimizi dağıtan onlarca
etmen olduğu unutulmamalıdır. Sürekli başarısızlık hissiyatı, yapamama korkusu bireylerde negatif
durumlar oluşturma riski taşır.”
Bireylerdeki uyku düzenine de dikkat çeken Subaşı,
“Çoğu insanın gece uykularına dikkat etmediği ve
istenilen düzeyde uyumadığı gözlemlenmektedir.
Günlük 7 ile 9 saat aralığında uyumayan bireylerin,
bilişsel süreçlerinde sorunlar olduğu yapılan araştırmalarda gözlemlenmiştir. Bu nedenle motive
olmak ve verim almak için günlük uyumanız gereken
sürelere dikkat ediniz.” ifadelerini kullandı.

Psikolojik Danışman Ömer Yurdakul da, verimli ders
tekniklerinin kullanılması durumunda başarı elde edilebileceğini söyledi.
Saatlerce bilinçsiz bir şekilde ders çalışmak yerine
verimli ders çalışmayı öneren Yurdakul, “Öğrenmede
başarıyı olumlu yönde etkileyen faktörlerden biri de
istekli ve kararlı olunmalı ve her bireyin kendisine
uygun bir sistematik ders çalışma planının hazırlanması gerekir. Amaçların belirlenmesi, zamanı verimli
kullanmak, uygun bir çalışma ortamı ve dikkati
uyanık tutmak da verimli ders çalışmaya olumlu
yönde etki sağlayacak özelliklerdir.” dedi.
Amaçların, hedeflerin önceden belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Yurdakul, şöyle konuştu:
“Derse hazırlıklı olmak, not tutmak, okumak, araç
gereç ve kaynaklardan istifade etmek ve aralıklı
tekrarlar yapmak unutmayı önlemeye yardımcı olur.
Her çalışma bir amaca yönelik olmalıdır. Eğer bunları
sağlayabilirsek dikkatimizi toplamış oluruz. Daha
az hayallere dalar, planlı ve programlı çalışmamıza
da katkı sağlar. Verimliliği ortadan kaldırıcı dikkat
dağıtıcı nesneler, öfke, uykusuzluk, yorgunluk, araç
gereç eksikliği, acelecilik, korku, başka yerde olma
isteği gibi unsurlardan uzak durmamız gerekir.”
Yurdakul, “Anlatılan konuların zihinlerde kalıcı
olması için derslerde soru sorulmalıdır. Sorulanları
cevaplamak derse karşı ilgi ve dikkatinizi arttıracaktır.
Derste not tutmak dikkatinizin dağılmasını engelleyecek, böylelikle bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Öğretmeninizin konu anlatırken jest ve mimiklerine, ses tonuna dikkat ediniz. Farklılaştığı noktalar
genellikle konunun önemli noktalarıdır ve sınavlarda
çıkma ihtimali kuvvetli olan konulardır.” diye konuştu.
Gençlik merkezindeki eğitim,
öğrencilerin
merak ettikleri
konularla ilgili
soruların cevaplandırılmasının
ardından son
buldu.
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“Öğretmenden Öğretmene Mektup”

Aynı Sen Öğretmenim
Yorgun bir ömrün son nöbetlerini tutarmışçasına ayakta duran Merkez İlkokulu’nun öğretmenler
odasında tanıdım seni. Hiç unutamayacağım bir filmin
ilk sahnesiydi o an. Karşımda öylece duruyor; yakamoz
bakışların, ürkek ve minik yüreğime dokunuyordu. Bana
‘Merhaba, senin adın ne?’ deyişin belki de yüreğimin o
çocuk bahçelerine ilmek ilmek örülen ilkbahar dokunuşlarıydı. Merhaba canım öğretmenim…
Yaramaz bir çocuktum. Sen her sabah doğarken
günüme, bana turkuaz gülüşlerinle sarılırdın.
Utanırdım…Çocukluğumun
baharında
çatlamış,
nasırlaşmış ellerime dokunur; avuçlarında asi duruşlarım kaybolurdu. Sevgiye sarılmayı senden öğrendim
öğretmenim. Şarkıları en güzel sen söylerdin. Ezgilerinin büyülü rıhtımlarında kaybolurdum küçük
yüreğimle. Hele bir resim çizerdin öğretmenim, ağzım
açık izlerdim. Renkler dans ederdi parmak uçlarında,uykusuz gemiler mavi kıyılar boyunca uzanırlardı.
Güneş sımsıcak gülerdi, hayret ederdim. Hayran bakışlarımı hissettin mi yoksa öğretmenim? Hatırlar mısın?
Bilmem? Bir gün bana ‘Üşüyor musun?’ demiştin.
Evet üşüyordum,hem de çok.Yamalı, kara önlüğüm;
su alan gemi gibi körpe tenime batıyordu.Bana bir
mont alıp getirmiştin. Hiç unutmam maviydi, yüreğin
gibi. Utanma ile karışık hüzünlenmiştim. Ben o montu
her giyişimde göğsümün sol yanına sağanak sevgiler
yağıyordu, ismini dualarla anıyordum öğretmenim.
Eğitimle sevgi ve merhameti harmanlayıp gönüllere
sıvamak, karanlık girdapların aydınlığı olmak, yeni
mevsimler yaratmak senin işindi. Toplumun her
hücresine işlediğin bir nakıştı. Bu yüzdendir ki öğretmenim; tutmak istediğim her bedende, her biçare
yürekte saklısın sen. Bazen buz kesmiş toprakta güneşe
hasret, dostunu bekleyen kardelende; bazen kahrolası
hüzünlü gecelerin köşe başında, acımasız soğuğun
vurduğu Elif ‘in kıvrım kıvrım acıyı haykıran saçlarında. Bir ustanın alnının derin oyuklarından akan kızgın
terde, çatlamış, nasırlaşmış ellerinde saklısın. Yeri geldi
gülmeye acıkmış, hüzünlü, bitkin duruşuyla, yüreğinin
demir perdelerini vatan için bükmüş Nene Hatun’da;
yeri geldi kır kokulu ninelerimizin, pamuk saçlı dedele-
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rimizin düşmanı boğan namlusunda saklıydın. Senden
öğrendim memleket sevdasını; doğayı, bilimi, insan
olmanın gereğini. Bana ne kattıysan, ne verdiysen
aynısını veriyorum kır kokulu öğrencilerime.
Yıllar sonra senin telefonuna ulaştım. Yüreğim raylarından çıkacak sandım adeta, titredi dudaklarım.
Karşımda hep örnek aldığım öğretmenim duruyordu
nihayet. Utangaç ve ürkektim. Hatırlarsan uzun uzun
konuşmuştuk. Benimle gurur duyduğunu söylemiştin.
Hatta insanların vefasızlığına içerlemiştin. Biraz hasta
olduğundan da bahsetmiştin. Üzülmüştüm… En güzeli
de seninle yaz tatilinde yüz yüze buluşmuştuk, çay
içmiştik birlikte. Ellerim avuçlarımda, ceketim ilikli ve
iki büklüm olmuştum karşında. Kırkbeş yıl sonra öğretmenimle birlikteydim. Hayat, yüzünde derin oyuklar
açmış ama o turkuaz gülüşlerine engel olamamıştı.
Yüreğimin mavi denizlerinde biriktirdiğim özlemleri
anlattım. Vatan, millet sevgisi ile yetiştirdiğin bu yürek
için teşekkür etmiştim sana…
Geçen yıl öğretmenler gününde öğrencilerimle
birlikte sana sürpriz yapmak, gününü kutlamak istemiştik. Ama sen yoktun artık aramızda. Gözlerimdeki
yaşları, yüreğimdeki ateşi gizleyerek çıktım dışarı; kahrolmuştum.
Öğretmenim, yarın olmayacağımız bu hayat
defterine, kimi bencil duygularının ruhsuz şiirini, kimi
ise yakamoz yüreğinden dökülen sevgi pınarlarını yazmaya devam edecek. Mutlu olabilirsin cennet
mekânında. Kutsal yüreğiyle hayat sarmalında sıcak
yürekler yetiştiren, zaman zaman gönlündeki isyanı
bastıran, düşlerinin ardında yarınlar arayan, yarınlar
yaratan, her bahar dokunuşlarında ömür boyu iz
bırakan bir öğretmen yetiştirdin. Aynı sen…
Ramazan Şahin
Öğretmen
(Not: Millî Eğitim Bakanlığı “Öğretmenden Öğretmenine Mektup” yarışması Kırıkkale birincisi)
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Türkçe

Söz Varlığı Projesi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen
Türkçe Söz Varlığı Projesi ile öğrencilere önemli
katkılar sağlandı.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca (TTKB)
yürütülen Türkçe Söz Varlığı Projesi ile ilkokul
2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar farklı kademeden
öğrencilerin, yazılı ve sözlü dilde kullandıkları sözcüklerin sınıflanması, dil derlemesi yapılması ve
tüm bunlarla makine temelli öğrenme araçlarının
hazırlanması hedeflendi.
Pilot uygulaması yurdun birçok yerinde
uygulanan projeye, Kırıkkale’den de Mustafa Necati
İlkokulu, Mehmet Varlığlu Ortaokulu, Kırıkkale
Lisesi, Şehitler Ortaokulu, Süleyman Demirel
Anadolu Lisesi, Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi
Bozbıyık İlkokulu, Gazi İlkokulu, Şehit Erdem Mut
Ortaokulu, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi de
katıldı.
2018 yılında başlatılan projede bugüne kadar
yaklaşık 8 bin öğrenci ile yazılı veri toplama
çalışması yapıldı. Yeni aşamada projenin saha
çalışması çok daha geniş bir alana yayılıyor. 26
ilden 1 milyon öğrenci daha yazılı veri toplama
çalışmasına katılacak. Salgın döneminde çalışmalar
çevrim içi olarak yapıldı.

Proje, öğrencilerin kullandığı yazılı ve sözlü dil
ile öğrencilere yönelik dokümanların incelenmesi
ve analiz edilmesi aşamalarından oluşuyor. Proje
kapsamında ilkokul 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar
öğrencilerin yazılı ve sözlü dilde kullandıkları
sözcüklerin belirlenmesi ve sınıflandırılması, sıklık
listelerinin ortaya çıkarılması, dil derlemeleri oluşturulması ve bunları temel alarak çeşitli konularda
makine öğrenme tabanlı araçların hazırlanması
amaçlanıyor.
2023 Eğitim Vizyonunun önemli projelerinden
‘Türkçe Söz Varlığı’ ile tüm çocukların hangi kelimeleri, hangi yaşta ne şekilde kullandığı, kitaplarda,
yayınlarda bu kelimelerin nasıl yer almasının uygun
olacağı belirlenecek.
Her sınıf kademesi için Türkçe söz varlığı listeleri
oluşturularak öğrencilerin ana dilleri ile kendilerini
doğru ifade etmeleri ve iletişim yöntemlerini geliştirmeleri sağlanacak. Çalışma böylelikle öğretmenler, veliler ve toplumun tüm fertlerine rehberlik
edecek.
Kırıkkale’de Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinin koordinatörlüğünü yaptığı projenin yürütücülüğünü ise Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü yaptı.

Miniklere

uygulamalı diş fırçalama anlatıldı
Kırıkkale’de meslek lisesi öğrencileri tarafından
anasınıfı öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda
uygulamalı eğitim verildi.
Alişen İğde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta
ve Yaşlı Bakım Hizmetleri alanında eğitim gören
öğrenciler, öğretmenleri Ezgi Gökpınar koordinatörlüğünde kent merkezindeki bazı anaokullarını
ziyaret ederek buradaki öğrencilere ağız ve diş sağlığı
konusunda eğitim verdi.
Minik öğrenciler, maket üzerinde uygulamalı gösterilen diş fırçalama tekniklerini ilgi ile dinledi.
Eğitimde öğrencilere diş fırçalamanın tekniği,
günde kaç kere diş fırçalanması gerektiği ve ne kadar
diş macunu kullanılması konularında ayrıca ağız ve
diş sağlığını olumsuz yönde etkileyecek diğer konular
hakkında çeşitli bilgiler verildi.
Eğitim sonunda öğrencilere diş macunu ve diş
fırçası da hediye edildi.
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TEKNOFEST 2021’de öğrencilerimiz
Mustafa Kemal Ortaokulu Kalekod takımımız
İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık Ve İlk
Yardım kategorisinde Türkiye 2.si oldu.
Öğrencilerimiz tarafından büyükbaş hayvanların ateş, nabız, adım sayısı ve ortopedik engellilik
durumu bilgilerini hayvanların üzerine yerleştirilen cihaz sayesinde ölçüp, kullanıcının telefonuna
bilgi veren ve hayvanın hastalık ihtimalini yorumlayan akıllı bir cihaz tasarlandı. 3D yazıcıdan cihazın
muhafaza kutusu üretildi. Telefon uygulaması ve

Türkiye 2.

Oldu

cihazın programlaması da bizzat öğrenciler tarafından yapılarak millî bir teknolojik cihaz üretilmiş oldu.
İlimize, okulumuza bu gururu yaşatan öğrencilerimiz Sefa Baş ve Merve Baş ile danışman
öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Haydar
Emin Erdoğan’ı özverili çalışmalarından dolayı tebrik
ederiz.

Hayal Ettiklerini projeye dönüştürdü

Kırıkkale’de ortaokul öğrencileri tarafından TÜBİTAK
Bilim Fuarı açıldı. Öğrencilerin birbirinden ilginç
eserleri davetliler tarafından ilgi ile incelendi.
Kırıkkale merkez Fatih Ortaokulunda öğrenciler
tarafından hazırlanan TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı
yapıldı.
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi fuarın açılışında yaptığı konuşmada, açılan bilim fuarı sayesinde
öğrencilerin birçok konuda bilgi ve beceri sahibi
olduklarını söyledi.
Öğrencilerin birbirinden ilginç projelerle fuara katıldıklarını belirten Tüfekçi, “Bilim fuarında danışman
öğretmenlerimizin koordinatörlüğünde görev alan
öğrencilerimiz çok güzel çalışmaları burada görmüş
olduk. Öğrencilerin hazırladığı bazı projeler daha
da geliştirilebilir niteliktedir. Hazırlanan projeler
sayesinde çeşitli araştırmalar yapan öğrencilerimizin bilgi ve becerileri de bu sayede daha da artmış
oluyor” dedi.
Tüfekçi ve beraberindekiler fuarda açılan stantları
bir bir ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi aldı.
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Hünerli ellerde

“Her eser özenle yapılarak
sanata dönüşüyor”

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslar sayesinde Yahşihan halkına önemli
meslekler kazandırıldı.
Merkezde açılan toplum yararına kurslar sayesinde
çok sayıda kursiyer meslek sahibi oldu.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Halk Eğitim Merkezi
Müdürü Sebahat Gültekin, “Burada her eser ilmek
ilmek emek edilerek sanat haline, güzel bir esere
dönüşüyor. Aslında kursiyerlerimiz elde ettikleri becerilerle hayal ettikleri bir değeri de burada eser haline
getirmenin yanı sıra bu sayede bir meslek sahibi olma
fırsatı da elde etmiş oluyorlar. Ayrıca bilgisayar kursu
sayesinde memurluk sınavlarına girecek adaylar da
buradaki kurs sayesinde hem bilgilerini yeniliyor,
hem de beceri elde etmiş oluyorlar. Sergilerdeki ebru,
kazaziye, rölyef, çini ve diğer kurslar sayesinde oluşturulan eserlerin yapımında görev alan kursiyerlerimize
emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Hayalleriyle

cama şekil veriyorlar
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde düzenlenen
proje kapsamında halk eğitim merkezindeki kursiyerlere cam sanatı öğretildi. Kursiyerler, alev
üzerinde erittikleri cama hayal ettikleri şekli verdi.
Balışeyh Halk Eğitim Merkezi tarafından TANAP
projesi kapsamında cam füzyon atölyesi açıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Morgül,
“Açılan cam füzyon atölyemizde kursiyerlerimiz
alevden cam şekillendirmesi yaparak birbirinden
güzel eserler ortaya çıkardılar. Üretilen ürünler
herkes tarafından beğenildi. Kursiyerlerimiz, atık
camları eriterek birbirinden farklı şekillerde ve
renklerde ürüne dönüştürdü.” dedi.
“Kurs sayesinde camla ilgili olarak kursiyerlerimiz aslında beceri de kazanmış oldular. Kursunu
başarıyla tamamlayanlar bir mesleğe de ilk adımı
atmış olacaklar. Bu alanda kendisini geliştiren
kursiyerlerimize kendi iş alanlarını oluşturmaları
konusunda da destek sağlıyoruz.”

El emeği göz nuru

eserler sergide ilgi odağı oldu
Kırıkkale’nin Delice ilçesinde Halk Eğitim Merkezi
tarafından İŞKUR destekli “Makine Nakışları Kursu”
dönem sonu sergisi açıldı.
Açılışta konuşan Delice Kaymakamı Muhammed
Burak Akköz, kursiyerlerin almış oldukları eğitimler
sayesinde el emeği göz nuru eserler meydana
getirildiğini söyledi. Sergide yer alan her bir eserin
ilmek ilmek özenle yapılarak sanata dönüştüğünü
hatırlatan Kaymakam Akköz, “İlçemizde kadınlarımız tarafından oluşturulan sergideki her bir eseri
özveri ile yapan tüm kursiyerlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Burada bugün çok

renkli ve sanata dönüşmüş eserleri gördük ve
büyük memnuniyet duyduk. Anladık ki Anadolu
insanımıza fırsat verildiğinde neler yapabileceğini
görmüş olduk. İlçemizde ihtiyaç durumuna göre
bu tür kurs ve seminer çalışmalarını devam ettireceğiz. Bu kurslar sayesinde kursiyerlerimiz bundan
böyle bir meslek sahibi olma fırsatı da elde etmiş
oldular.” dedi.
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de, konuşmasında birbirinden güzel eserlerin sergiye ayrı bir
anlam kattığını söyledi.
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“Kütüphaneler,

yaşam boyu öğrenme becerisi kazandırıyor.”
“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında Kırıkkale’deki okullarda hummalı bir çalışma
başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan’ın himayelerinde Millî Eğitim
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
hayata geçirilen proje kapsamında yurt genelindeki
okullarda çalışmalara başlanıldı.
Kent genelinde de 47 bin 393 öğrencinin eğitim
gördüğü okullarda proje kapsamında ilkokul,
ortaokul ve lise okullarında çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında mevcut kütüphanelerin içerikleri zenginleştirildi, kütüphanesi olmayan
45 okulda ise kütüphane oluşturma çalışmalarına başlandı. Önümüzdeki günlerde çalışmaların
tamamlanmasının ardından tüm okulların tamamı
kütüphaneye kavuşturulmuş olacak.
“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” proje çalışmalarının hızla yerine getirildiğini aktaran Millî Eğitim
Müdürü Yusuf Tüfekçi, çalışmalarda son aşamaya
gelindiğini söyledi.
Okullarda gerekli hazırlıkların kısa sürede yapıldığını belirten Tüfekçi, “Bakanlığımızın talimatlarının
ardından okullarımızdaki çalışmalara hızla başladık.
Var olan kütüphanelerimizi yeniden gözden geçirdik
ve içeriklerini daha da zenginleştirmiş olduk. Kütüphanesi olmayan okullarımızda ise çalışmalarımızı hızlandırdık. Eksiği olan 45 okulumuzda çalışmalar ise
tamamlanma aşamasına gelmiş durumda. Önümüzdeki birkaç gün içinde bunları da hazır hale getirdiğimizde il genelindeki tüm okullarımızın tamamı
kütüphaneye kavuşmuş, öğretmen ve öğrencilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Balışeyh ilçesinde

ilkokul kütüphaneye kavuşturuldu
Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde Şehit Sezai Ergül
İlkokulu “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi
kapsamında yeni bir kütüphaneye kavuşturuldu.

Yurt genelinde başlatılan “Kütüphanesiz Okul
Kalmayacak” projesi, Balışeyh ilçesinde de başlatıldı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Serkan Akpınar, ilçe
genelinde okulların kütüphaneye kavuşturulmasıyla
ilgili hummalı bir çalışma başlattı.
Öğretmenlerin ve hayırseverlerin desteği ile Şehit
Sezai Ergül İlkokulu, yeni bir kütüphaneye kavuşturularak hizmete girdi.
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Öğrenciler yeni kütüphanede kitaplarla buluşmak
için gün sayıyor.
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FİDANLARA FİDANLLAR HAYAT VERDİ
Millî Ağaçlandırma Bayramı’nda
öğrencilerimiz fidan dikti
Kırıkkale’de “Geleceğe
Nefes, Dünyaya Nefes” projesi
kapsamında fidanlar toprakla
buluşturuldu.

kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşları,
öğrenciler ve vatandaşların
katılımı ile toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın himayelerinde, Tarım
ve Orman Bakanlığı ile Orman
Genel Müdürlüğünün koordinasyonu ile 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Bayramı’nda 2019 yılında
hayata geçirilen “Geleceğe
Nefes, Dünyaya Nefes” kampanyası, bu yıl da 81 il ve 922 ilçede
eş zamanlı olarak başladı.

Vali Tekbıyıkoğlu etkinlikte
yaptığı konuşmada, her bir
vatandaş için 3 fidanı toprakla
buluşturacaklarını hatırlattı.

1744 metre rakımlı Dinek Dağı
Ormanlık arazisinde düzenlenen
etkinlikte ilk fidanlar, Kırıkkale
Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun
yanı sıra protokolün diğer
üyeleri, askeri personel, kamu

Tükettikleri meyvelerin tohumlarını

toprakla buluşturdu

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde meslek lise öğrencileri yedikleri meyve tohumlarını biriktirdikten sonra
toprakla buluşturdu. Proje kapsamında giderek yok
olan ormanların ve azalan yeşil alanların yeniden
oluşturulması amacıyla görevli öğrenciler tarafından
evlerinde aileleriyle birlikte tüketmiş oldukları meyve
tohumlarını biriktirmeleri istendi. Daha sonra ise
biriktirilen tohumlar düzenlenen etkinlikle toprakla
buluşturuldu.

Proje sayesinde öğrencilerde ormanın önemiyle
ilgili bir bilinç oluşmasını amaçladıklarını belirten
Bahçepınar, “Okulumuzda öğrencilerimiz danışman
öğretmenleri ile birlikte giderek yok olan ormanlarımızın yeniden yeşermesi ve sofralarımızdaki meyvelerin de çoğalması için önemli bir proje de görev
aldılar. Her öğrencimiz son birkaç ayda yedikleri
meyve tohum ve çekirdekleri biriktirerek okula
getirdi. Daha sonra ise hep birlikte başta kayısı,
badem, şeftali, erik, vişne. kestane ve elma olmak
üzere daha birçok tohumu ve çekirdeği Keskin
Belediyesi tarafından tahsis edilen arazide toprakla
buluşturduk. İnşallah zamanla burası bir ağaçlık
alana dönüşür diye ümit ediyoruz. Başta proje
danışmanı öğretmenimize ve diğer tüm öğrencilerimize teşekkür ederim.” dedi.
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Kırıkkale’de

“3 Aralık
Dünya
Engelliler Günü”
etkinlikleri

Engelli, engelliler kanuna
göre, doğuştan veya sonradan
herhangi bir nedenle bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal
yeteneklerini çeşitli derecelerde
kaybetmesi nedeniyle toplumsal
yaşama uyum sağlama ve günlük
gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan
kişi olarak tanımlanmaktadır.

süreklilik gösteren bir durum
iken ömür boyu sürecek bu
uzun süreçte aileler çok fazla
güçlükle karşılaşabilmektedir.
Güçlüklerin ortaya çıkmaması,
tamamen önleyici olması ya da
en aza indirmek için; toplum,
tüm bireyleriyle kapsayıcı bir
ortamı paylaştığının bilincinde
olmalı, farklılıklarıyla toplumun bir
parçası olduklarına inanmalı ve
benimsemelidir.

Toplumun engellilere karşı
farkındalığını ve kabulünü
artırmak için 1992’den beri uluslararası çerçevede “3 Aralık Dünya
Engelliler Günü” olarak kabul
edilmektedir. Dünyanın dört bir
yanında etkinlikler düzenlenerek
toplumun her alanında engelli
bireylerin haklarının korunması,
refahının artırılması, engelli
bireylerin ve engelli bireylerin
durumuna dair politik, sosyal,
ekonomik ve kültürel yaşamın her
alanında farkındalığın artırılması
amaçlanmaktadır. Bu amaçlara
ulaşmak toplumun bakış açısında
birtakım değişiklikler yaparak
mümkün olacaktır. Çünkü sosyal
modelde de savunulduğu gibi;
engellilik, vücutta ortaya çıkan
bir yetersizliğin sonucu olarak
meydana gelmemekte, toplum
içine inşa edilen olumsuz tutumlar
aracılığıyla üretilmektedir.

Yetersizlik durumunun tüm
sorumluluklarını yalnızca bireye
ve aileye yüklemek toplum olarak
engelli bireyleri ayrıştırmak
demektir. Fakat bu bakış açısı ne
toplumun ne de yetersizliği olan
bireyin gelişimine katkı sağlamaz.
Toplum olarak yetersizliği olan
bireylere engel oluşturmadan;
bireylerin eğitiminin sürekliliğini sağlamak, farklılıklara karşı
olumsuz tutum, davranış ve
önyargıları değiştirmek, ailelere
destek olmak ve ailelerin sorunlarını paylaşmak, bireylere yönelik
rehberlik danışmanlık hizmetlerini
yürütmek ve iş olanakları ile ilgili
bilgilendirme yapmak toplumun
paydaşları olarak sorumluluklarımızdandır.

Engelli kişilerin kimlikleri
toplum tarafından, kabul edilen
yetersizliklerine bağlı olarak inşa
edilir ve bazen tıbbi modele
uygun olarak toplumca engellilik
durumu bireye ve bireyin ailesine
atfedilebilir. Oysa engellilik,
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Kırıkkale Üniversitesi ve Millî
Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “3
Aralık Dünya Engelliler Günü”
dolayısıyla “Engelsiz Kültür, Sanat
ve Spor Etkinlikleri” düzenlendi.
Üniversitenin spor salonunda
düzenlenen etkinliğe, Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Tüfekçi, Özel
Eğitim Şube Müdürü Muhammet
Yılmaz, üniversiteden akademisyenler, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte, kentteki Adnan
Şener Özel Eğitim Uygulama
Okulu, Mevlüt Hiçyılmaz Özel
Eğitim Uygulama Okulu, Mustafa
Hiçyılmaz Özel Eğitim Anaokulu,
Mehmet Işıtan Özel Eğitim
Uygulama Okulu ve Özel Eğitim
Meslek Okulu öğrencileri için özel
stantlar oluşturuldu. Öğrenciler
açılan stantlarda öğretmenlerinin yardımı ile ebru sanatı, el
sanatları, oyuncaklar ve diğer bazı
beceri çalışmaları yaptı. Öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar stantlarda renkli görüntüler
oluşturdu.

Hayatın tüm alanlarında;
sporda, sanatta, edebiyatta,
politik yaşamda, eğitimde, sivil
toplumda, iş dünyasında karşılaşılan tüm zorluklara rağmen sevgi,
saygı ve dayanışmayla üstesinden
gelemeyeceğimiz engel yoktur.
Toplumsal farkındalığın artması
ve toplumun farklı renkleriyle bir
bütün oluşturduğu bakış açısına
ulaşmak temennisiyle.
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Öğretmenlerimiz

yüzde 309 proje artışıyla 127 kalite ödülü getirdi
Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme (AR-GE) birimi koordinesinde düzenlenen
eTwinning çalışmalarında proje sayısında yüzde 309
artış sağlanarak ulusal 127 kalite ödülü başarısı elde
edildi.
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, yaptığı açıklamada, “Bakanlığımızın 2023 vizyon hedefleri doğrultusunda, okullarımızda proje tabanlı öğrenmeyi
teşvik eden, öğretmenlere öğrenci merkezli öğrenme
metodu sunan eTwinning projelerinde yapılan yoğun
eğitimler sayesinde ilimizde başarılı sonuçlar artmaya
devam ediyor.” dedi.

ÖĞRETMENLERLE
PROJE HAZIRLAMA
ÇALIŞMALARI

Geçen yıla göre proje sayısını yüzde 309 artırdıklarını belirten Tüfekçi, şöyle konuştu:
“2021 yılı eğitim dönemine ait eTwinning projelerinde ilimizde 65 okulumuzda görev yapan 103
öğretmenimiz 85 ulusal kalite ödülü, 42 Avrupa kalite
ödülü alarak toplamda 127 eTwinning kalite ödülü
ilimize kazandırdı. Çalışmalarını özveri ile yürüten
AR-GE birimi ile okullarımızda görev alan öğretmenlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.”
Tüfekçi, kentteki eğitim öğretim çalışmalarında her
gün yeni başarılar elde ettiklerini belirterek, hedeflerinin her alanda zirvede kalmak için büyük çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.
AR-GE birim sorumlusu Mustafa Can Hiçyılmaz da,
birimin çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, “Eğitim
öğretim dönemi boyunca arkadaşlarımızla birlikte
proje çalışmalarımızı titizlikle yürüterek güzel bir
süreç geçirdik. Burada amacımız öğretmenlerimize
yönelik olarak öğrenci merkezli öğrenme metodu
kazanımlarını daha etkili hale getirmektir. Sayısız
toplantılarımızdaki eğitimlerde yoğun ve etkili bir
tempo yakaladık ve sonunda güzel ve sevindirici başarılar elde ettik. Bu çalışmalarımıza aralıksız
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kırıkkale kent genelinde görev yapan öğretmenlere açılan hizmetiçi eğitim kursunda Avrupa Birliği
(AB) Proje Hazırlama Eğitimleri verildi. Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri
doğrultusunda, Kırıkkale genelindeki çeşitli kademlerde ve okullarda görev yapan öğretmenlerin
mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla verilen
eğitim, 4 gün sürdü.
Millî Eğitim Müdürlüğü Eurodesk Noktası
Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birim Koordinatörü
Mustafa Can Hiçyılmaz tarafından eğitime katılan
öğretmenlere Erasmus+, kalkınma ajansı, eTwinning
ve Konya Ovası Projesi (KOP) projeleri alanında
bilgiler verildi.
Hiçyılmaz, kurs süresinde verilen bilgiler doğrultusunda örnek projeler üzerinde çalışmalar yaparak
komisyon ve katılımcıların çalışmalarını değerlendirdi.
Katılımcıların hazırladığı projelerdeki eksiliklerle ilgili
teorik bilgilerin yanı sıra örnek uygulamalar da yapıldı.
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, kursa katılan
öğretmenlere üzerinde çalıştıkları örnek proje çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Hayata geçirilecek olan her projenin öğrencilerin
hayatlarına dokunmak olduğunu hatırlatan Tüfekçi,
“Öğretmenlerimiz Erasmus+, kalkınma ajansı,
eTwinning ve Konya Ovası Projesi (KOP) Projeleri
konularında buradaki kurs sayesinde önemli kazanımlar elde etmiş oldular. Bundan sonraki süreçte ise
öğretmenlerimiz görev yaptıkları okullarında ya da
il genelinde gerçekleştirecekleri çalışmalarda eğitim
öğretime yeni bir değer katacaklar. İster bireysel ister
grup çalışması olsun kapsamlı ve etkili projelerle
yolumuza devam edeceğimizi temenni ediyorum.
Her çalışma sadece öğretmenlerimiz için değil asıl
öğrencilerimiz için bir değer olacaktır.” dedi.
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Geziyor Öğreniyor Hem De Eğleniyoruz
İlk ve ortaokul öğrencileri için gezi düzenlendi
Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde eğitim gören ilk ve
ortaokul öğrencileri için Ankara’ya gezi düzenlendi.
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, sosyal etkinlikler kapsamında hazırladıkları proje kapsamında ilçedeki
Cumhuriyet ilk ve Ortaokulunda aralarında köylerden
gelen öğrencilerinin de bulunduğu 65 öğrenciden
oluşan grup için Ankara’ya gezi düzenledi.
Gezi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM), Anıtkabir ve dev akvaryum ile şehir gezisi
yapıldı.
Öte yandan öğrencilerle birlikte yine Amasra ve
Safranbolu’ya da gezi düzenlenerek buralardaki
tarihi, turistik doğa güzelliklerinin olduğu mekanlar
da ziyaret edildi.

Dinek Dağı

Şehrin yorgunluğundan kaçıp
Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa
Parkı’na gelerek göl kenarında
konumlandırılmış bungalov
evlerde konaklama zevkini
tadabilir, ailenizle ata binebilir, ok
atabilir, büyük salıncaklarda sallanabilir, Kırıkkale’ye özgü lezzetleri
tadabilir, Dinek Dağı’nın muhteşem
havasıyla huzur bulabilirsiniz.
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Hasret türkülerine konu olan
Dinek Dağı, ilimizden ve farklı
illerden gelen ziyaretçilerden
büyük ilgi görmekte olan bir
bölgedir. Balışeyh ilçesinde yer
almaktadır.

Özellikle at binme ve okçuluk
meraklılarının büyük ilgi gösterdiği parkımızda çocuklarımız
ata kültürümüz olan at binmeyi
ve okçuluğu görme ve öğrenme
fırsatı bulabileceklerdir.

Göl kenarında konumlandırılmış olan bungalov konaklama
alanlarında doğanın güzelliğini ve
huzurunu tamamıyla hissedecek,
tertemiz havayı içinize çekerek
geceleri parlak yıldızları izleyebileceksiniz. Kendinizi başka bir
dünyada hissedeceksiniz!

7 metrelik dev salıncaklarda
eşsiz manzaraya karşı eğlenceli
vakitler geçireceksiniz.

Kültür-Eğitim Dergisi 							

Gölün üzerinden geçecek şekilde
konumlandırılmış olan zipline, tesisimizin önemli bir eğlence alanıdır.
Heyecanın doruklarına çıkacaksınız!
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