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Anadolu toprakları, çağlar boyu üzerinde farklı 
halk ve kültürlerin yaşayıp kaynaşmasına, birçok 
din ve medeniyetin gelişip yayılmasına ev sahip-
liği yapmıştır. Bir zamanlar üzerinde Ana Tanrı-
ça’nın yaşadığı bu topraklar zamanla Meryem-
ler ve Azizler, daha sonra ise Enbiyalar, Evliyalar, 
Pirler ve Erenlerin yurdu olmuştur. Dolayısıyla her 
insan gibi her coğrafya ve şehrin de bir hikâyesi 
vardır. Kırıkkale’nin şehir olarak kuruluş ve geliş-
mesi oldukça yenidir. Kırıkkale genç bir Cumhu-
riyet şehridir. Buna rağmen coğrafi alanıyla ilgili 
değişik kaynaklarda çok eski bir yerleşim sahası 
olduğuyla ilgili bilgilere ulaşılmaktadır. 

Bazı yerleşim birimleri ve yakınlarında bulunan 
yer altı şehri, mağara, höyük ve muhtelif kazılarda 
elde edilen farklı medeniyetlere ait değerli arkeo-
lojik eser ve kalıntılar da bu bilgileri doğrulamak-
tadır. Malazgirt Zaferi’nden (1071) sonra, Anado-
lu topraklarının Türk-İslam diyarı yapılması için 
verilen mücadelede bölgedeki Böhrek (Böbrek) 
Dağı civarı önemli bir yer tutar. Bugünkü Balışeyh 
(Ballı Şeyh) ilçesinin Anadolu’daki ilk Türk–İslam 
yerleşim merkezlerinden biri olarak 1120 yılında 
kurulduğu bilinmektedir.(1) Osmanlı arşiv kayıtla-
rına göre Kırıkkal’a Bölgesinin; Ankara Vilayetinin 
sancağı olan Kırşehir’e bağlı Keskin kasabasının, 

Kızılırmak Havzası içinde; Yahşihan, Kırık Köyü ve 
Yuva Köyü gibi yerleşim alanlarını kapsadığı an-
laşılmaktadır.(2) Evliya Çelebi Seyahatname’sinde 
İpek Yolu üzerinde bulunan Kırıkkale çevresin-
deki Keskin, Yahşihan ve Sulakyurt gibi yerleşim 
merkezlerinden övgüyle bahsetmektedir. Seya-
hatname ’de Sivas Eyaleti’ne bağlı sancaklardan 
söz edilirken Çorum Sancağından sonra Keskin 
Sancağından da söz edildiği görülür. (3) Arşiv kay-
naklarında Keskin’den mutasarrıflık olarak bolca 
söz edilir. 

Cumhuriyetle birlikte kurulmaya başlanan sa-
vunma sanayi fabrikalarıyla tanınan Kırıkkale’nin 
kültür, sanat ve edebiyat tarihine ilişkin geniş kap-
samlı bir kaynak henüz bulunmamaktadır. Bölge-
de yaşayan Türkmen boylarının kulaktan kulağa, 
dilden dile anlattığı hikâyeler, masallar, bilmece, 
tekerleme, mani ve türküler en önemli folklor 
ürünleridir. Nesilden nesile sözlü olarak aktarılan 
bu ürünler; bölge insanlarının yaşam biçimi, eko-
nomisi, inançları, giyinişleri ve beslenmelerinden, 
yaşadıkları coğrafi bölge özelliklerine kadar pek 
çok konuda bilgi sağlayan kaynaklardır.

KIRIKKALE EDEBİYAT TARİHİ
Uğur Eray CANÖZ
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Kırıkkale Mani Örnekleri

Mani-1 
Asmada üzüme bak 
Betime benzime bak 
Ne kadar hain yarsın 
Gülerek yüzüme bak

Mani-2 
Bahçede iğde midir? 
Dalları yerde midir? 
Her güzeli seversin 
Sendeki mide midir?

Mani-3 
Harman yerin süpürdüm 
Bağdaş kurdum oturdum 
Yazıklar oldu bana 
Nazlı yâri yitirdim

Mani-4 
Arıktan atladım geçtim 
Cebini yokladım geçtim 
Efkârım evlenmek değil 
Adını yokladım geçtim 
Âşık Hasan Dede

Kırıkkale’nin edebiyat tarihine ilişkin elimiz-
de bulunan ilk yazılı eser örnekleri, kesin olarak 
doğum ve ölüm tarihi bilinmemekle birlikte 
15.-16. yüzyıllarda yaşadığı düşünülen ünlü halk 
ozanı Âşık Hasan Dede’nin şiirleridir. (4) Türk Halk 
Edebiyatında önemli bir yeri olan Âşık Hasan De-
de’nin hece ölçüsü ve aruz ölçüsü ile yazılmış şi-
irleri, deyişleri ve cönkleri vardır. Görmüş olduğu 
eğitim neticesinde Arapça ve Farsça bilen Hasan 
Dede’nin Bektaşi şairleri arasında saygınlığı ol-
dukça yüksektir. En ünlü deyişleri arasında “Budin 
Türküsü”, “Tameşvar Türküsü” ve “Eşrefoğlu Al 
Haberi” sayılabilir. (5)

Eşrefoğlu Al Haberi (Bizdedir) 
Eşrefoğlu al haberi,  
Bahçe bizim gül bizdedir. 
Bizde Mevla’nın kuluyuz, 
Yetmiş iki dil bizdedir. 
Erlik midir eri yormak, 
Irak yoldan haber sormak. 
Cennetteki ol dört ırmak, 
Coşkun akan sel bizdedir. 
(devamı gelecek sayımızda)
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Gelişim, bireyin fiziksel, motor, bilişsel, dil, sos-
yal ve cinsel alanlarda sürekli ilerleme kaydeden 
değişimidir. Her birey aynı gelişim evrelerinden 
geçer ve bu süreçte bireyden beklenen bulun-
duğu yaş dönemine ait gelişim özelliklerini ger-
çekleştirmesidir. Gelişim özelliklerinin bilinmesi, 
bireyin bulunduğu yaş dönemine ait davranışları 
gerçekleştirmede gecikme olup olmadığının be-
lirlenmesini sağlar. Bu doğrultuda çocuğun geli-
şimine yönelik etkili ve verimli eğitim sunulması 
bakımından da önemlidir.  

Bireyin gelişim alanlarından biri olan ve diğer 
gelişim alanlarını da doğrudan etkileyen motor 
gelişim, bireyin yaşamı boyunca süren hareket, 
biyolojik özellikler ve çevre koşullarının etkileşi-
miyle ortaya çıkan motor becerilerdeki gelişim 
olarak tanımlanmaktadır. Gallahue (1995) in kum 
saati modelinde motor gelişim evrelerini yaş dö-
nemlerine göre sıralamıştır. İlk dönem olan reflek-
sif hareketler anne karnından dört aya kadar olan 
dönem (bilgi kodlama evresi) ve dördüncü aydan 
yaşamın birinci yılına kadar olan dönem (bilgi 
kodu çözme evresi) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
Bacaklarını kollarını hareket ettirme, ayakları ile 
oynama, birinin parmağını tutma, elini yumma, 
kucaklama refleksi gibi hareketleri içermektedir. 
İlkel hareketler evresi ise doğumdan iki yaşına 
kadar olan süreyi kapsar. Refleks baskılama ve ilk 
kontrol evrelerini barındırır. Başını ve gövdesini 
kontrol etme, emekleme, yürüme gibi becerile-

rin gerçekleştiği evredir. Başlangıç, şekillenme 
ve ustalaşma evrelerinden oluşan, 2-7 yaş arası 
dönemi kapsayan temel hareketler döneminde 
koşma, bağımsız olarak merdiven inip çıkma, 
bisiklete binme, top oynama, zıplama, acemice 
kalem, makas, yapıştırıcı kullanma gibi becerileri 
içermektedir. Motor gelişim, ustalaşma evresinde 
çocuğun çevreyi daha iyi algılaması ve kendini 
daha iyi ifade etmesi için koşma, atlama, zıplama, 
dans etme, bloklarla yapılar inşa etme, ip atlama, 
top oynama, paten kayma, bisiklete binme gibi 
daha çok kaba motor becerilerini kullandığı ye-
teneklerini içermektedir. Aynı zamanda hamur 
yoğurmayı, kesme işlemleri yapmayı, boyama 
yapmayı ve anne, baba, öğretmen ya da akran-
larını taklit etmeyi de daha çok ince motor bece-
riler gerektiren yetenekleri barındırmaktadır. 5-6 
yaşında bir çocuğun sergilemesi gereken küçük 
kas becerileri; kalem tutma, büyük harflerle adını 
yazma, küçük harfleri ve kare- üçgen kopya etme, 
sınırlı alan boyama, kalemtıraşı işlevine uygun 
kullanma, çekiçle çivi çakma, koşarken yerden 
nesne alma olarak belirtilmiştir. 

Erken çocukluk dönemindeki motor becerile-
rin gelişiminin etkisi yaşam boyu sürmektedir. 
Erken çocuklukta motor gelişimin desteklendiği 
yerlerden biri olan okul öncesi eğitimde çocuk-
ların motor gelişimleri sistemli bir eğitimle des-
teklenerek ilkokul dönemine hazırlanır. İlkokul 
öğretmenlerinin okul öncesi eğitimden beklen-

Çocuklarda Motor Gelişim ve 
Gelişimin Desteklenmesi
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tisi çocukların motor gelişimiyle yakından ilişkili 
olan ince ve kaba motor becerilerini geliştirme-
ye yönelik çalışmaların yapılmış olmasıdır. İlkokul 
öğretmenleri aynı zamanda ilkokula başlayan 
çocuklardan düğme ilikleme, fermuar açıp kapat-
ma, ayakkabı bağcıklarını bağlama, kıyafetlerini 
giyme, tuvalet ihtiyacını giderebilme becerileri-
ne sahip olmasını beklemektedir. Öğrencilerin 
motor gelişiminde bireysel farklılıklarından, ye-
tersizlik türünden, okula erken başlamasından, 
hiç okul öncesi eğitim almamış olmasından kay- 
naklanan gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu 
öğrencilerin ince motor becerilerinin gelişimi 
için öğretimsel uyarlamalar ve çeşitli etkinlikler 
yapmak gerekebilir.

İlk çocukluk döneminde çocukların motor ge-
lişimlerini desteklemek için eğitimciler çocukla-
rın özgürce hareket edebilecekleri, oyunlar oy-
nayabilecekleri ortamlar sunmalıdır. Oyunlarda 
yoğurma, oyun hamurlarına şekil verme, kalem, 
fırça, parmak boyası, kesme, yapıştırma gibi et-
kinliklerin sürekliliği öğrencilerin ince motor be-
cerilerini geliştirir. Öğrencilerin bahçede, doğa 
ile iç içe bitki ekip dikme, bireye uygun kazma, 
sulama etkinliklerine katılımları sağlanarak motor 
becerilerinin gelişimine katkı sağlanabilir. Çocuk-
ların ellerine uygun budama makasları ile ince 
dalları budama, kesme etkinlikleri yapılabilir. 
Çocukların dans etme, öğretim yöntemi olarak 
kullanılan drama yöntemi ile de motor becerileri 

geliştirilebilir. Bloklardan yapı inşa etme, yapboz 
gibi el- göz koordinasyonunu ve motor beceri-
leri geliştiren oyunlarda öğrencinin özelliklerine 
göre basitten karmaşığa giden bir yol izlenebilir. 
Bunun yanında öğrenci bir grubun parçası oldu-
ğunda onun özelliklerine uygun sorumlulukların 
verilmesi katılımını arttırmaktadır. Her öğrencinin 
bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak 
eğitim programları tasarlamak önemlidir. 

Farklı bireysel özelliklere sahip öğrencilerin 
bulunduğu sınıflar ve okullar düşünüldüğünde 
her öğrencinin hazır bulunuşluğu, öğrenme hızı, 
sosyo-ekonomik düzeyi, öğretimsel yaşantısı, dili, 
fiziksel özellikleri farklılık göstermektedir.  Öğren-
cilerin motor becerilerini geliştirmek ve kapsayıcı 
bir sınıf ortamı oluşturup tüm öğrencilerin eğiti-
me tam katılımını sağlamak için uyarlamalar ya-
pılmalı, etkililiği ve verimliliği araştırılmış eğitim 
programları (fiziksel aktivite, hareket, spor, eg-
zersiz, motor gelişim vb.) uygulanmalıdır. Öğren-
cinin gelişimini desteklemek için öğretmen, öğ-
renci aile iş birliği oldukça önemlidir. Öğrencinin 
akranları ile benzer aktiviteleri yapması, birlikte 
çalışmak bir gruba ait olma, birlikte hareket etme, 
sosyalleşme, yardımlaşma gibi becerileri kazandı-
rır. Sporun çocukların yalnızca fiziksel değil birçok 
gelişim alanına doğrudan olumlu etkisi olduğu 
kanıtlanmıştır. 

(Duygu Doğuş - Kırıkkale Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi (RAM) Özel Eğitim Öğretmeni)
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Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Öğretmenlerine yönelik “Etkili İletişim 
ve Sınıf Yönetimi konferansı verildi.

Etkili İletişim 
ve Sınıf Yönetimi

Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen 
konferansta, Millî Eğitim Müdürlüğü Din Öğreti-
mi Şube Müdürü Dursun Karakuş, yaptığı konuş-
mada projenin Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyo-
nu doğrultusunda yapıldığını ve bu kapsamda 
öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleriyle ilgili 
panel, sunum ve seminer çalışmalarının yapıldı-
ğını söyledi.

Karakuş, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen-
lerine bu ay düzenlenen eğitim faaliyetlerinde 
“Etkili İletişim ve Sınıf Yönetimi” konusunun ele 
alındığını belirtti.

Eğitim çalışmalarının 2 ayda bir düzenlendiğini 
hatırlatan Karakuş, şöyle konuştu:

“Yaklaşık 4 yıldır uygulanan ve pandemi döne-
minde de çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bu fa-
aliyetleri şimdi ise yüz yüze yapmış bulunuyoruz. 
Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğ-
rultusunda ve “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeter-
lilikleri” çerçevesinde öğretmenlerimizin mesleki 
bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki geli-
şimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Din Öğ-
retimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişimi Programı 
(DÖGEP)” kapsamında, Ekim-Kasım, Aralık-Ocak, 

Şubat- Mart, Nisan- Mayıs aylarında ilimiz merkez 
ve ilçelerinde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmenlerine yönelik, seminer, konfe-
rans ve diğer sunumlarla bilgilendirme çalışmala-
rına devam ediyoruz.” dedi.

Karakuş konferansta ayrıca, DÖGEP ve il eylem 
planı detayları konusunda da çeşitli bilgiler verdi.

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesin-
den Öğretim Üyesi Dr. Vahdettin Şimşek de yap-
tığı konuşmada, iletişimin sağlıklı olması için din-
leme, empati, geribildirim, beden dili ve ses tonu 
gibi özelliklerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Sınıf ortamında öğrenciler arasında karşılaştır-
ma yapılmadan tüm öğrencilerin derse katılımı 
konusunda ısrarcı ve dikkatli olunması gerektiği-
ni belirten Şimşek, “Ders anlatırken ses tonu ve 
seviyesi dikkatlice kullanılmalıdır. Verilen sözler 
yerine getirilmeli, öğrencilerin problemleri ile 
ilgilenilmeli ve özellikle de öğrencilerin kişilikle-
rine yönelik sevgi ve saygıdan ödün verilmemeli-
dir. Mesleğimizle ilgili biraz daha özveride bulun-
mak ve sınıftaki her öğrenciyi ayrı ayrı tanımak 
gerekir.” dedi.

 Konferans, katılımcıların çeşitli konularla ilgili 
soruların cevaplandırılmasının ardından son 
buldu.
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Tüfekçi, merkez ortaokul ve imam hatip orta-
okullarının müdürleriyle bilgilendirme ve değer-
lendirme toplantısı yaptı.

Tüfekçi, Millî Eğitim Bakanlığının ilgili müfredat-
ları çerçevesinde okullardaki sosyal, sportif, kültü-
rel ve akademik alandaki faaliyet ve çalışmaların 
detaylarıyla ilgili görüşmelerde bulunduklarını 
söyledi.

Tüfekçi, toplantının ardından yaptığı açıklama-
da, öğrencilerin geleceğe daha donanımlı hazır-
lanması için her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Eğitim öğretimin bir süreç olduğunu ve bu 
sürecin çok dikkatli şekilde devam ettirilmesi 
gerektiğini hatırlatan Tüfekçi, “Bugün okul mü-
dürlerimizle kapsamlı bir değerlendirmelerde 
bulunduk. Okullarımızın durumlarını bir bir adeta 
masaya yatırmış olduk. Hem eğitim öğretimin 
başladığı ilk günden itibaren bu zamana kadar 
olan süreci tahlil ettik, hem de önümüzdeki dö-
nemde neler yapmamız gerektiğini yeniden 
planlamış olduk.” dedi.

Okul müdürlerinden okullarında yapacakları 
proje çalışmaları hakkında da bilgiler aldıklarını 
belirten Tüfekçi, şöyle konuştu:

“Okullarımızın durumlarını bu tür toplantılarda 
daha iyi görme fırsatımız oluyor. Geçmiş dönem-
de hem merkez okullarımızı hem de ilçelerdeki 
okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizle ve 
öğretmenlerimizle bir araya geldik. Bu çalışmala-
rımızın meyvesini her geçen daha güzel sonuçlar-
la almaya başladık. Hedefimiz öğrencilerimizi ge-
leceğe her yönüyle hazır hale getirmektir. Onlar 
bizlere birer emanet olduğunun bilinciyle çalı-
şıyoruz. Aldığımız sorumluğu da yerine getirme 
mecburiyetimiz var. Tüm ekip arkadaşlarımızla ve 
velilerimizin de desteği ile daha aydınlık yarınlara 
doğru koşuyoruz.”

Toplantıya Tüfekçi’nin yanı sıra, Müdür Yardım-
cısı Hamza Aygün, Şube Müdürleri Dursun Kara-
kuş ve  Gülnihan Akyürek ile okul müdürleri ka-
tıldı.

Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, aldıkları sorumluğun bilincinde olduklarını ve 
öğrencileri geleceğe tam donanımlı olarak hazırlamak için büyük çaba içerisinde 
olduklarını söyledi.

Amacımız
öğrencilerimizi daha donanımlı geleceğe hazırlamaktır
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in kutlama 
mesajının okunmasının ardından konuşma yapan 
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Öncelikle he-
pinizin öğretmenler gününü kutluyorum. Tarihin 
her döneminde, çağın her döneminde bilgi çok 
kıymetli olmuştur. Bilgi bir güç unsuru olmuştur. 
Bilgi aynı zamanda kutsal da olmuştur. Dinimize 
göre, maneviyatımıza göre insanoğlunun birbiri-
ne üstünlüğü yoktur. İnsanoğlu bir tarağın dişleri 
gibidir. Ama iki kişinin arasında bir fark vardır o 
da bilen ile bilmeyen arasındaki farktan dolayı-
dır.” dedi.

Gençleri çağın gereksinimleriyle donatılması ge-
rektiğini hatırlatan Tekbıyıkoğlu, şunları söyledi.

“Onlara ilimi, fenni, tekniği, yabancı dili, felse-
feyi vereceğiz. Bununla beraber vatanperverlik, 

milletperverlik ve fedakarlığı da vermek zorunda-
yız. Gençlerimizle, genç nüfusumuzla övünüyo-
ruz. Şuan 84 milyon nüfusumuz var. Bu büyük bir 
enerji. Bu enerjiyi yönlendirebilirsek, uygun şe-
kilde kullanabilirsek ve bahsetmiş olduğum de-
ğerleri verebilirsek ancak o zaman Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün bize göstermiş olduğu muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabilecek bir 
gençliği yetiştirebiliriz. Nasıl bir gençlik? Fikri hür, 
vicdanı hür, irfanı hür bir gençlik yetiştirebiliriz.”

Vali Tekbıyıkoğlu, bilginin kutsal olduğunu ve 
bu bilgileri gençlere aktaran öğretmenlerin yaşı 
ne olursa olsun hürmet edilerek saygı gösteril-
mesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de konuş-
masında, öğretmenlik mesleğinin iyinin, güzelin, 

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen 
programda yaptığı konuşmada, çağın her döneminde bilginin çok kıymetli olduğunu ve bilgi-
nin her zaman için bir güç unsuru haline geldiğini söyledi.

Çağın her döneminde  
bilgi 
çok kıymetli  
olmuştur

Kırıkkale’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı.
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şefkatin, hayatın can damarı sevginin ve mukad-
des bir mesleğin adı olduğunu söyledi.

Yetiştirdikleri öğrencilerle geleceğin nefes al-
masına vesile olduklarını belirten Tüfekçi, “İçinde 
olduğumuz çağ acının, sevgisizliğin, umutsuzlu-
ğun kaosunda değil, mutluluğun, güvenin, gü-
lümsemenin çağı olsun diye emek emek umut 
ekiyoruz toprağa. Ülkemiz mutlu yarınlara emin 
adımlarla ilerleyecekse eğer, bu en çok peygam-
ber mesleği olarak kutsiyet kazanmış öğretmen-
lik mesleği ile mümkün. Öğretmen, öğrencilerin 
kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan, 
yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek 
bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma 
arkasını dönmeden toplumun sürekli önünden 
giden bir gönül eridir. Gönül erinin karşısına çıka-
bilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır.” dedi.

Öğretmenlerin kendilerini öğrencilerine ada-
yarak onları  vatanına, milletine faydalı bireyler 
olarak yetiştirebilmek için var gücüyle çalışması 
gerektiğini belirten Tüfekçi, şöyle konuştu:

“Öğretmen mesai kavramının dar kalıplarını 
kırmak zorundadır. Öğretmen daima sorunun 
değil çözümün bir parçasıdır. Olmazların, yok-

ların, imkânsızlıkların içerisinde bile Mustafa 
Kemaller, Fatihler, Mimar Sinanlar yetiştirmeyi 
kendisine vazgeçilmez bir hedef olarak görme-
lidir. Dün kara tahta başında başlayan, bugün 
bilgisayar ekranı karşısında devam eden bu yol-
culuk sizin eseriniz olarak yeni, müreffeh nesiller 
yetiştirecektir. Unutmayalım ki ‘’Yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır’’ sözü, sadece öğrenciyi değil 
topyekûn bir milleti eğitmek demektir. Bir mille-
tin ruh dünyasına şekil veren ve ona yeni kapılar 
açmak hedefinde olan öğretmenlerimizin günü 
kutlu olsun.”

Programda en kıdemli emekli öğretmen 
Necdet Tek’e plaket ve hizmet şeref belgesi ve-
rilmesinin ardından kent genelinde düzenlenen 
“Öğretmen” konulu resim, şiir, kompozisyon ve 
anı yarışmalarında dereceye giren öğretmen ve 
öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından 
aday öğretmenlerin yemin töreni ile öğrenciler 
tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler yapıldı.

Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu öğrencisi Meliha 
Nazlı Kartın’ın hayatını kaybeden öğretmeni için 
yazdığı şiiri okuması esnasında salonda duygusal 
anlar yaşandı.
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Kırıkkale’de anaokulu öğrencileri düzenlenen 
sergi dolayısıyla yurdumuzun dört bir yanındaki 
kültürü okullarında yaşattı.  Gösterileriyle kendi-
lerine hayran bırakan minikler, birbirinden ilginç 
renkli görüntüler de oluşturdu.

Etiler Şehit Altan Çamkara Anaokulu, “Tutum, 
Yatırım ve Türk Malları Haftası” dolayısıyla “Bir 
Başkadır Memleketim” temalı etkinlik düzenledi.

Yurdun dört bir yanındaki kültürü, müzik göste-
rileri, özel kıyafet ve kostümleri, el yapımı eşyalar 
ve yöresel yiyeceklerle adeta gösteri sunan minik 
öğrenciler, davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Öğrencilerin özel kıyafetleriyle oyun gösterile-
rindeki sevimli halleri ise kendilerine hayran bı-
raktı.

Okulun sınıfları, koridorları ve duvarları Anado-
lu’nun tüm kültürlerini yansıttı. Miniklerin halk 
oyunları gösterisi ise büyük alkış aldı.

Öğrencilerin kimisi çiğ köfte yaptı, kimi yufka 
açtı, kimileri de 7 bölgenin damak tadı olan ürün-
lerle sofra donattı.

Etkinliğin olduğu okula davetli olarak katılan 
Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve beraberinde 
Şube Müdürü Gülnihan Akyürek ile diğer davetli-
ler miniklerin misafiri oldu.

Öğrenciler, büyüklerini kapıda çikolata ikram 
ederek karşıladı. Sonrasında başlayan etkinlikler-
de ise hep birlikte unutulmaz bir gün yaşandı.

Millî Eğitim Müdürü Tüfekçi, okullarda bu tür 
Anadolu kültürünün yaşatılmasının büyük önem 
taşıdığını söyledi. 

Etkinlikte görev alan öğrencileri bir bir tebrik 
eden Tüfekçi, Okul Müdürü Aslı Kaplanhan ile 
öğretmenlere gayretli çalışmalarından dolayı te-
şekkür etti.

Minik öğrenciler Anadolu kültürünü okullarında yaşattı



 

15Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü  Mart 2022                                Kültür-Eğitim Dergisi 

Kırıkkale’de anaokulu öğrencileri için bayrak 
sevgisi ile doğanın korunmasına yönelik olarak 
da çevre bilincinin oluşması için iki ayrı proje 
hayata geçirildi.

Merkez Şehit Mustafa Nohut Anaokulu Müdürü 
Emel Zeliha Cihan koordinatörlüğünde görevlen-
dirilen danışman öğretmeler tarafından 11 ortak 
ülkenin dahil olduğu eTwinning projesi kapsa-
mında “Canım Bayrağımız ve Doğa İle El Ele” ser-
gisi açıldı.

Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve beraberin-
de Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, öğretmenler 
ve öğrencilerin katılımı ile açılan sergide, özel 
kıyafetler giyen ve rengarenk bayraklar ile doğa 
çalışmalarının yer aldığı iki ayrı sergi ve eskiye 
dair eserlerin bulunduğu müze renkli görüntüler 
oluşturdu.

Açılış kurdelesi kesildikten sonra ziyarete açılan 
sergide stantlar gezildi.Minik öğrencilerin aileleri 
ile birlikte hazırladıkları eserlerin yer aldığı çalış-
malar, büyük beğeni gördü.

Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, açılışta yap-
tığı konuşmada, öğrencilere küçük yaşlarda milli 
duyguların kazandırılmasının büyük önem taşıdı-
ğını söyledi.

Öğrencilerin özenle hazırladıkları çalışmaların 
sergide yer aldığını hatırlatan Tüfekçi, “Öğrenci-

lerimiz ay yıldızlı bayrağımız ile projede yer alan 
diğer ulusların bayraklarını kendilerince hazırla-
yarak burada bir sergiye dönüştürdüler. Hepsini 
ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sergi alanı adeta bay-
raklarla donatılmış oldu. Çocuklarımıza bu yaş-
larda bayrağımızı tanıtmak, bayrağın ne anlama 
geldiği bilgisini onlara vermek en temel görevi-
miz. Ayrıca doğanın ve yeşilin korunması adına, 
daha yaşanabilir bir dünya bırakma adına her 
bireyde çevreyi koruma bilinci oluşturulmalıdır. “ 
dedi.

Öte yandan Tüfekçi, geçmişte kullanılan ev 
eşyalarının bulunduğu okul müzesini de ziyaret 
ederek tarihi özellik taşıyan bazı eşyalar hakkında 
da bilgi aldı.

Okul Müdürü Emel Zeliha Cihan da çalışmalarla 
ilgili okulda önemli etkinliklerin devam ettiğini 
söyledi.

Cihan, hayata geçirilen “Canım Bayrağımız” 
projesiyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 
ortak ülkenin bayraklarının ve ait oldukları uluslar 
hakkında öğrencilere bilgiler verdiklerini, ayrıca “ 
Doğa ile El Ele” projesiyle de doğanın renklerini, 
iklim değişikliklerini ve geri dönüşümle ile ilgili 
farkındalık konusunda çeşitli kazanımları amaçla-
dıklarını belirtti.

Anaokulu öğrencilerine 
bayrak sevgisi ve çevre bilinci aşılanıyor
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Kırdaki papatyalar, çiçek açmış ağaçlar ve cıvıltısıyla 
içimi coşturan kuşlar…

Ne güzel bir mevsimdi ilkbahar.

Dinek Dağı’nın eteğindeki köyümüzde dedeciğimin 
evindeydik. Evimizin bahçesi çok güzeldi. Rengârenk 
çiçekler, güller dikmişti dedem. O sabah kahvaltımızı 
yaptıktan sonra dedem beni gezmeye çıkardı. 
Çiçekler içinde en çok papatyayı sevdiğimi bilen 
dedem, elimden tutarak evimizin hemen arkasındaki 
göz alabildiğine yemyeşil bir tarlaya götürdü götürdü 
beni.

Her biri öbüründen güzel o kadar çok papatya vardı 
ki hangisine bakacağımı bilemiyordum. Sanki Tanrı 
papatya cömertliğini bu tarla için kullanmıştı. Beyaz 
papatyalar, sarı papatyalar, turuncu papatyalar, dağ 
papatyası, çayır papatyası, öküzgözü… Hepsi bir 
aradaydı.

Dedem: 
“Bak burada istediğin kadar papatya var. Hadi, sen 
topla ben de o papatyalardan saçlarına taç yapayım.’’ 
dedi.

Bir papatyadan kalkıp öbürüne konan kelebekler gibi 
heyecandan pır pır ediyordu yüreğim.

“Dedeee! Ne kadar da çok papatya var burda.’’ 
dedim. 
“Evet evlat, hem de en güzelleri.’’ 
“Papatyalar niye bu yeşil otların içine saklanmışlar 
dede ?’’

Dedem gülümsedi:

“Onlar ot değil güzel kızım. Onlar ekin. Biz köylüler 
ekin deriz bunlara.’’ 
“Ekin mi?’’ 
“Evet, kızım ekin.’’ 
“Ekin ne dede?’’ 
“Buğday nedir biliyor musun?’’ 
“Evet biliyorum. Öğretmenimiz derste anlatıp resmini 
göstermişti. Ama şimdi hatırlamıyorum.’’ 
“İşte bunlar büyüyünce buğday olacaklar.’’ 
“Dede, kim dikti bu ekinleri buraya?’’

Dedem yine gevrek gevrek gülümsedi:

“Dikilmez kuzum bunlar, ekilir. Buğdaylar tohum 
olarak toprağa ekilir. Kimi köylüler el yordamıyla, 
kimi makinelerle eker buğdayları. Şimdi değil elbette, 
ekim zamanında.’’ 
“Ne zaman bunların ekim zamanı?’’ 
“Okulda size mevsimleri ve ayları öğretti mi 
öğretmeniniz?’’ 
“Evet.’’ 
“Hadi öyleyse ayların isimlerini söyle bakalım.’’

Başladım ayların adlarını söylemeye.

“Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, 
ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık.’’

Ben ayları sırasıyla doğru olarak söyledikçe dedemin 
gözleri mutluluktan güneş gibi gülüyordu.

“Aferin benim güzel kızıma.’’ 
“Aaa! Anladım galiba.’’ dedim. 
“Evet, bence de anladın. Aynen düşündüğün gibi, 
buğdaylar ekim ayında, en geç kasım ayında ekin 
olarak ekilir. Ekim ayının adı buğday ekiminden gelir.’’ 
“Keşke ben de görseydim buğdayları ekilirken. Merak 
ettim dede.’’ 
“Aferin kızım sana. Merak etmek güzeldir. Merak 
araştırmaya, bilmeye, öğrenmeye götürür insanı. 
Bu yıl geçti ama sana söz seneye ekim vaktinde 
buğdayların ekimini sana göstereceğim. Unutmak 
yok tamam mı? Eve dönünce babana da söyleyelim. 
O da unutmasın.’’ dedi dedem.

Dedem konuşurken ben hep başımı sallıyordum. 
Sürekli başımı salladığımı gören dedem de konuşurken 
benim gibi başını sallamaya başlayınca gülmemek 
için kendimi zor tuttum, elimle ağzımı kapattım. Ama 
dedem o kadar güzel sallıyordu ki başını, aradan yıllar 
geçti hâlâ aklıma düştükçe gülüyorum.

“Buğday ne için ekilir dede?’’ dedim. 
“Buğdaydan yapılan en önemli şey ekmektir. 
Ekmekten tut pilava, bisküviden hayvan yemine 
kadar birçok şey yapılır buğdaydan. Hatta senin 
o çok sevdiğin susamlı Kırıkkale simidi var ya o da 
buğdaydan.”

EKİNLER YEŞİLKEN BÜYÜDÜM BEN
Yasemin AĞIRMAN SÖNMEZ
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Dedemin anlattıkları çok ilginç gelmişti bana. “ Dedem 
de öğretmenim gibi ne kadar çok şey biliyor.’’ diye 
geçti içimden. “Meğer ne çok şey yapılıyormuş bu 
yeşil şeylerden.’’ diye aklımdan geçerken üzerimdeki 
elbisem dikkatimi çekti.

“Annemin diktiği sarı elbisemi giymişim iyi ki dedeee! 
Papatya tacımla çok uyumlu olacak.’’ dedim.

Dedem yine gülümsedi:

“İyi ki giymişsin kızım. Bence de uyumlu olacak. Uyum 
önemli.’’ dedi.

Topladığım papatyalar bir demet olmuştu bile. 
Dedem yanında getirdiği küçük radyodan dinleyelim 
diye müzik açmıştı. Ben de müzik sesiyle bir yandan 
ellerimi şıkırdatıyor bir yandan da elbisemi sallayarak 
oynayıp papatya topluyordum. Dedem gülerek beni 
alkışladı. Çok güzel oynadığımı söyledi.

“Bu şarkı sahiden çok güzelmiş dedeciğim.’’ dedim. 
“Güzeldir kızım ama bu ezgi şarkı değil türkü. ‘Kesik 
Çayır’ bu türkünün adı. Yazıp söyleyen de tıpkı 
gördüğün buğdaylar gibi bu topraklarda yetişen bir 
insan. Hatta dünyaca bilinen bir değer; Neşet Ertaş. 
Buğdaylar sınırlar aşıp sofralara, müzikler, türküler 
de kulakları aşıp gönüllere girer. Üreten sevgiyle ve 
emekle üretirse müzik de buğday da doyurucu olur. 
Biri karnını doyurur insanın biri gönlünü.’’ dedi.

Yeteri kadar topladığım papatyaları dedem taç 
yapmaya başlamıştı. Dedem biryandan papatyalardan 
taç yaparken bir yandan da nasıl yaptığını bana 
anlatıyordu.

“Kopmaması için papatyaların birbirine sıkı bağlanması 
gerekir. İnsan gibi!’’ dedi.

Aklıma bir anda öğretmenim için yazdığım şiir geldi.

“Dedeciğim sana bir şiir okuyayım mı?’’ 
“Oku tabii kızım. Sen şiir mi yazıyorsun yoksa?’’ 
“Evet, öğretmenime yazdım bu şiiri.’’

BAHÇIVAN

Biz küçük bir tohumduk, ekilmeyi bekliyorduk,

Yapraklarımız yeşersin, büyüyelim istiyorduk.

Bir gün bahçıvan geldi, bizi toprağa ekti.

“Büyü bakalım tohum’’ dedi ardından suyumuzu verdi.

Biz büyüyüp geliştik, fidan olunca sevindik.

Yeşerdikçe “İnsanlığa hizmet sunacağız” dedik.

Büyük bir orman olduk,

Sevgi ve bilgiyle doluyduk.

Yaşasın güzel bahçıvan sana minnet borçluyuz.

İşte bu büyük bahçıvan sensin canım öğretmenim.

Bizi ekip büyüttün geleceğe yönelttin...

Şiirim bittiğinde dedem bu defa daha yüksek sesle ve 
daha hızlı alkışladı beni.

“Çok güzel bir şiir. Sen öğretmenine bahçıvan mı 
dedin?’’

“Evet dede.’’

“Ne iyi etmişsin. Aferin sana.’’

“Teşekkür ederim dedeciğim. Evet, bahçıvan dedim. 
Öğretmenim de çok beğendi ve teşekkür etti.’’

“Yaz kızım, yazmaya devam et. Buğdaylar gibi. 
Neşet Ertaş türküleri gibi çok kişiye ulaşırsın inşallah. 
Ama unutma buğdaylar olgunlaştıkça başını eğer. 
Olgunlaşmadan biçilen buğdaydan bir şey olmaz. 
Neşet Ertaş ünlendikçe daha tevazulu olmuştur. Sen 
de yazdıkça böyle ol. Olgunlaştıkça tevazu sahibi 
olmak; papatyalarla sarı elbisenin uyumu gibidir. Allah 
her şeyi bir uyum ve denge esasında yaratmıştır. Bahar 
gelince çiçek açar, kış gelince kar yağar. Mevsimler ve 
özellikleri arasında bir uyum vardır. Geceye karşılık 
gündüz, üzülmeye karşılık sevinmek vardır. Bu da 
yaşamın dengesidir. Denge ve uyum bozulursa hayat 
çekilmez, dünya yaşanmaz olur insana.’’ dedi.

Dedem tamamladığı tacı saçlarıma takarken bu defa 
ben ona gülümsedim:

“Dedeeeee, tevazu ne demek ben bilmiyorum ama 
ne ekersen onu biçersin, onu biliyorum.’’ 
“Aferin benim güzel torunuma. Biz buğday ektik, 
buğday biçeceğiz.’’ 
“Dede buğdaylar ne zaman biçiliyor?’’ 
“Okullar tatil olunca.’’ 
“Dede, Buğdaylar biçilirken beni de getirir misin?’’

Dedem bu defa kahkaha ile güldü:

“Bence bundan sonra sen beni getir güzel kızım.’’ 
dedi.
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Ülkemizin çeşitli şehirlerindeki Bilim ve Sanat 
Merkezlerinden (BİLSEM) mezun olarak Kırıkkale 
Üniversitesinde yükseköğrenim hayatını sürdü-
ren öğrenciler, “BİLSEM Mezun Buluşmaları” kap-
samında Kırıkkale İl Özel İdaresi Bilim ve Sanat 
Merkezinin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Mezun öğrencilerle yapılan tanışmanın ardın-
dan konuşma yapan Kırıkkale Millî Eğitim Müdür-
lüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden so-
rumlu şube müdürlerinden Muhammet Yılmaz, 
özel yetenekli öğrencilerin eğitimi için yürütülen 
çalışmaları uzun yıllar takip ettiklerini belirterek, 
öğrencilerin yurt genelinde farklı alanlarda öğre-
nim gördüklerini söyledi.

Misafir edilen her bir öğrenciye ayrı ayrı başarı-
lar dileyen Yılmaz, “Bugün mezun öğrencilerimiz-
le yeniden bir araya gelme fırsatımız oldu. Öğ-
rencilerimiz burada laboratuvar ve atölyelerde 

birbirinden ilginç proje çalışmalarıyla hayata ha-
zırlandılar. Elde etmiş oldukları bilgi ve kazanım-
lar sayesinde de eğitimlerine farklı üniversitelerin 
fakültelerinde devam etmeleri bizleri oldukça 
memnun ediyor.” dedi.

Yılmaz, BİLSEM’de görevli öğretmenler ve öğ-
renciler tarafından yürütülen projelerin de önemli 
çalışmalara ışık tutacağını sözlerine ekledi.

BİLSEM Müdürü Necmettin Yumuşak da, öğ-
rencilerle buluşmanın yaşanan pandemi süreci 
sonrası ilk buluşma olduğunu, ilerleyen süreç-
lerde de imkanlar dahilinde bu tür buluşmalara 
devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere BİL-
SEM’e ait birimler, laboratuvarlar ve atölyeler ile 
merkeze ait diğer mekanlar gezdirilerek bilgiler 
verildi.

Kırıkkale Üniversitesinin değişik fakültelerinde eğitim gören BİLSEM mezunları 
Kırıkkale BİLSEM’de buluştu.

Üniversite öğrencileri BİLSEM’de  
bir araya geldi
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Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu’nda düzen-
lenen toplantıda konuşan Millî Eğitim Müdürü 
Yusuf Tüfekçi, Mesleki Eğitim Merkezlerinde 
açılan programlar sayesinde bireylerin istedikleri 
meslekler konusunda eğitim alabileceklerini söy-
ledi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından son dönemler-
de mesleki eğitim merkezleri ile ilgili çok önemli 
yeniliklerin hayata geçirildiğini hatırlatan Tüfekçi, 
“Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde 
öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özellik-
lerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu ola-
bilecekleri bir mesleği seçmeleri büyük önem 
taşımaktadır. Eğitim sistemi ile çalışma hayatı 
arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi verimliliği 
daha da artırmaktadır. Bu nedenle insan kaynağı-
nın geliştirilmesine Mesleki Eğitim Merkezleri de 
katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda yurt genelin-
de olduğu gibi ilimizde de hizmet veren Mesleki 
Eğitim Merkezi yöremizde meslek sahibi olmak 
isteyenlerin ihtiyacını karşılayabilmek adına çalış-
malarını sürdürmektedir.” dedi.

Kent genelinde özellikle de 8. sınıf öğrenciler 
ile velilerine yönelik kapsamlı bir tanıtım ve bilgi-

lendirme etkinliklerine başladıklarını aktaran Tü-
fekçi, “Şartları uygun olan öğrencilerimizi Mesleki 
Eğitim Merkezimize yönlendirmeler yapacağız. 
Bu sayede eğitim alan öğrenciler hem diploma 
hem de istedikleri bir meslek sahibi olmuş ola-
caklar. Bu konuda güzel sonuçlar alacağımıza 
inanıyorum. Okullarımız bu konuda etkinlik ve 
çalışmalarına başlayarak takiplerini yapacak.” ifa-
delerini kullandı.

Programda Mesleki Eğitim Şube Müdürü Hüse-
yin Özay da, Mesleki Eğitim Merkezlerinin kayıt 
kabul şartları, mezuniyet durumları, öğrenci 
programları, verilecek belge çeşitleri, öğrencile-
rin özlük ve ücret durumlarıyla ilgili yeni değişik-
likler konusunda sunum yaptı.

Öte yandan Kırıkkale Mesleki Eğitim Merkezi 
Müdürü İlker Akgün de, Mesleki Eğitim Merkez-
lerine 14 yaşını tamamlamış ortaokul mezunu, 
lise mezunu, üniversite mezunu, ev hanımı gibi 
kişilerin Mesleki Eğitim Merkezi programına kayıt 
yapabileceklerini belirtti.

Toplantı, meslek liselerinden gelen okul yöneti-
cilerinin çeşitli konularla ilgili soruların cevaplan-
dırılmasının ardından son buldu.

Mesleki Eğitim Merkezleri 
yeni meslekler kazandırıyor
Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı 
düzenlendi.
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Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında 
imzalanan protokol kapsamında bilim kültürünü 
daha da yaygınlaştırarak bilim tabanlı teknoloji 
ile katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliş-
tirmek amacıyla Kırıkkale’de iki okulda daha bilim 
fuarı açılışı yapıldı. 

Fuarlarda sergilenen farklı alanlardaki çalışma-
lar, projelere dönüştürülerek sergide yerini aldı.

Kırıkkale Fen Lisesi ile Yenimahalle Şehit Ali 
Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ya-
pılan açılışlarda birbirinden ilginç projeler, açılışa 
katılanların ilgi odağı oldu.

Kırıkkale Fen Lisesi öğrencileri fizik, kimya, 
biyoloji alanları kapsamında geliştirdikleri “Ev-
renin derin sırları”, “Kutsal ekoloji”, “Soyumuzu 
kirletmeyelim”, “Finansal okuryazarlık”, “Hayata 
yol ver”, “Medya okuryazarlığı, “Türkiye Tarihi, 
“Topraksız Tarım”, “Suyun gizemi”, “Akıllı trafik” 
gibi daha birçok proje tamamlanarak stantlarda 
görsel şölen oluşturdu.

Öte yandan Yenimahalle Şehit Ali Tonga Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de 
“Gıda artıkları çöp olmasın”, “Doğal maya sağlıklı 
ekmek”, “Kelimelerin ölümü olayı”, “Tarım top-

raksız yapılır mı?”, “Yemek var israf etmek yok”, 
“Yağmurdan etkilenmeyen kurutmalık”, “Divan 
Edebiyatı’na karşı tabuları yıkma”, “Dokundum 
öğrendim”, “Geri dönüşüm geleceği görüşüm”, 
“Akıl küpleri”, “Koku dumanı”, “Tadı yerinde lez-
zetler”, “Obeziteye karşı bisikletle mücadele ede-
bilir miyim?”, “Spor içeri kilolar dışarı”, “Bıldırcın 
yumurtasının günlük hayatta kullanımı”, “Engel-
siz öğrenme”, “Renkli menekşe” ve “Pilleri atma 
geleceği yakma” projeleri de stantları doldurdu.

Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, stantları ge-
zerek öğrencilerin hazırlamış olduğu projeleri 
inceledi ve hazırlanan her bir proje hakkında öğ-
rencilerden bilgi aldı.

Açılışlar sonrasında açıklama yapan Tüfekçi, 
fuarlarda birbirinden ilginç projelerin yer aldı-
ğını belirterek, projeler sayesinde öğrencilerde 
önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Öğrencilerin yetenekleri sayesinde özgün tasa-
rım ve içerikleri ortaya koyduklarını belirten Tü-
fekçi, “Farklı kademelerdeki okullarımızda öğren-
cilerimiz, danışman öğretmenlerinin de desteği 
ile bilgilerini, düşüncelerini proje haline dönüş-
türmüş durumdalar. Açılışını yaptığımız iki oku-
lumuzda da gördük ki, öğrencilerimiz hayallerini 

Yetenekler, 
özgün tasarım ve içeriklere dönüşüyor
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bilgileriyle destekleyerek yeni yeni çalışmaları 
ortaya çıkarabilmişler. Öğrencilerimiz, yeni şeyler 
ortaya koymuşlar. Bu hepimiz için önemli bir ge-
lişmedir.” dedi.

Öğrencilerin geliştirmiş oldukları projelerin 
bilgi ve beceri ile ortaya çıkan eserler olduğunu 
hatırlatan Tüfekçi, şöyle konuştu:

“4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarında yer alan proje 
çalışmalarının her biri aslında öğrenciler için birer 
kazanım haline dönüşüyor. Projeler oldukça ilgi 
çekici. Grup halinde çalışmalarını yapan öğren-
cilerimizin becerileri de bu sayede ortaya çıkıyor. 
Günler öncesinden proje hazırlıklarını yapan öğ-
rencilerimiz, projelerinin tasarım, araştırma ve in-
celemesini yaparken birçok bilgiyi de öğrenerek 
kullanma imkanı buluyor. Bu sayede becerilerini 
ve yeteneklerini daha da geliştiren çalışmalar 
onların eğitimine ışık tutuyor. Bilim fuarlarımıza 

katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi bu güzel ve 
bir o kadar da ilginç projelerinden dolayı tebrik 
ediyor, onları geleceğe hazırlayan öğretmenle-
rimize de teşekkür ediyorum. Ayrıca toplumu-
muzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin 
sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve 
teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, ka-
tılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu 
benimseyen TÜBİTAK’ın desteklerden dolayı da 
büyük memnuniyet duyuyoruz. “

Tüfekçi, projelerin çoğunun bireysel olarak 
günlük hayatta rahatlıkla uygulanabilir olduğu-
nu, bazı projelerin ise geliştirilerek toplumun 
tamamı tarafından kabul gören nitelikte projeler 
olduğunu sözlerine ekledi.
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Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi okul ziyaret-
leri kapsamında Şube Müdürü Gülnihan Akyü-
rek ile birlikte Gülbeyaz Sümer Anadolu Lisesine 
giderek burada öğretmen ve okul idaresiyle bir 
araya geldi.

Tüfekçi, öğretmenlik mesleğinin zor bir görev 
olduğunu ancak toplumdaki her bireyin hayatına 
dokunma anlamında düşünüldüğünde ise kutsal 
bir görev olduğunu söyledi.

Okulların yüz yüze eğitime başladığı ilk günden 
itibaren gerek kent merkezi gerekse ilçe ve köy-
lerdeki okullara ziyaretlerini sürdüren Tüfekçi, 
Gülbeyaz Sümer Anadolu Lisesini de ziyaret 
ederek öğretmenlerle toplantı düzenledi.

Okullardaki tüm kademlerde görev yapan ve 
özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere te-
şekkür eden Tüfekçi, öğrencilerin geleceğe ha-
zırlanmasında öğretmenlik mesleğinin önemini 
bir kez daha hatırlatarak, öğrencilerin bilgi ve 
değerler açısından iyi yetiştirilmeleri gerektiğini 
söyledi.

Ekip olarak okullardan güzel sonuçlar aldıkları-
nı belirten Tüfekçi, “Bunu devam ettirmeliyiz. Ço-
cuklar bizlere emanet. Velilerimiz en kıymetli var-

lıkları olan evlatlarını, çocuklarını bizlere emanet 
ediyor. Dolayısıyla her kademedeki öğrencimize 
mesleki ve vicdani anlamda sahip çıkma zorunlu-
luğumuz var.” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin insan ruhuna doku-
nan bir meslek olduğunu hatırlatan Tüfekçi, şöyle 
konuştu:

Hepimiz birer hassas terazi gibi olmalıyız. Kul-
lanacağımız uygunsuz bir cümle, yanlış bir davra-
nış, ön yargılı bir yaklaşım dokunulan hayatlarda 
telafisi zor olan problemlere zemin hazırlar. Bu 
nedenle zor bir görevimiz ama kutsal bir görevi-
mizin olduğunu unutmamak gerekir. Öğrenciye 
bir bakışınız dahi o kadar çok şey anlatır ki, bazen 
cümlelerle ifade etmek bile gerekmez. Emekle-
riniz hepimizi ziyadesiyle memnun ediyor. Gele-
ceğin yetişkinleri sizlerin katkılarıyla inşa ediliyor. 
Mesleğimiz bu anlamda hepimize önemli sorum-
luluk yüklüyor. Tüm mesai arkadaşlarımıza mutlu 
ve huzurlu bir eğitim öğretim dönemi geçirmele-
rini diliyorum.”

Toplantı, öğretmenlerin çeşitli konulara yönelik 
sorulan cevaplandırılmasının ardından son buldu.

Öğretmenlik zor ama kutsal bir görev
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Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Araştırma Ge-
liştirme (ARGE) birimi tarafından “Öğretmen Aka-
demisi Eğitimleri” düzenlendi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu’nda düzen-
lenen eğitim toplantısında konuşan Millî Eğitim 
Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğretmenlerle zaman 
zaman yaptıkları akademik eğitim ve değerlen-
dirme toplantılarında eğitim adına önemli karar-
lar aldıklarını söyledi.

Öğretmenlerin aktif olarak görev aldıkları pro-
jeler sayesinde okullarda bunun belirgin bir şe-
kilde fark edildiğini hatırlatan Tüfekçi, “Şükürler 
olsun okullarımızda yüz yüze eğitim olarak bu 
güne kadar gelmiş olduk. Dönem sonuna kısa 
bir süre kaldı. Dönem sonu itibariyle öğrencile-
rimizi alacakları karne ve belgelerle sevindirmiş 
olacağız. Okullarımıza bu dönem içinde sık sık 
ziyaretlerde bulunarak bakanlığımız tarafından 
uygulanması gereken talimatlara uyulması ko-
nusunda çok hassas davrandık. Eğitimi olumsuz 
yönde etkileyebilecek tüm olumsuzluklar konu-
sunda tedbirlerimizi almış olduk. Bu konuda okul 
idarecilerimize, öğretmen ve velilerimize anlayış-
ları için çok teşekkür ederim.” dedi.

Yeni dönemde aynı tedbirler konusunda da du-
yarlı olacaklarını belirten Tüfekçi, şöyle konuştu:

“Siz değerli meslektaşlarımın büyük özverile-
riyle öğrencilerimizin hak ettikleri eğitim hakkını 

aksatmadan bu güne kadar el birliği ile getirmiş 
olduk. Derslerin yanı sıra etkinlik ve proje çalış-
malarıyla önemli adımlar attınız. Okullarda farklı 
kademelerde düzenlenen birbirinden ilginç pro-
jeler sizler sayesinde öğrencilerimizde önemli 
kazanımlar sağladı. Öğrenciler üzerindeki olumlu 
etkilerini bizzat görmüş olduk. Teorik bilgilere 
beceriler de ilave etmeniz eğitimde daha katılım-
cı ve kalıcı izler bıraktığını düşüyorum. İnşallah 
tatil sonrası öğrencilerimizle yeniden buluştu-
ğumuzda daha çok sayıda ve daha etkili projeler 
çocuklarımızın başarısına katkı sağlamaya devam 
edecektir.”

Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerinden 
Gülnihan Akyürek de, ARGE çalışmalarının öğret-
menlerin mesleki gelişimlerine akademik yönden 
destek sağladığını belirtti.

Programda, ARGE Koordinatörü Mustafa Can 
Hiçyılmaz ise kentteki yerel ve ulusal düzeyde 
yaptıkları proje çalışmaları ve Erasmus + prog-
ramları hakkında sunum yaptı.

Öte yandan TÜBİTAK İl Koordinatörü Recep 
Kurtoğlu da, katılımcılara TÜBİTAK 2204 projeleri 
hakkında bilgiler verdi.

Program, katılımcı öğretmenlerin çeşitli konu-
lara dair soruların cevaplandırılmasının ardından 
son buldu.

Öğretmen Akademisi Eğitimleri
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Kırıkkale’de salgınla mücadele ekiplerinde 
görev alan emekli öğretmen, Kırıkkale Valiliği ta-
rafından “Başarı Belgesi” ile ödüllendirildi.

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle ül-
kemizde ve Kırıkkale kent genelinde de salgına 
yönelik tedbirler alındı.

Salgının en ekili olduğu dönemlerde koronavi-
rüsle mücadele etmek için kısıtlama kapsamında 
olan vatandaşların birçok ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla Kırıkkale Valiliği tarafından Vefa Sosyal 
Destek Grubu oluşturuldu.

Uzun yıllar eğitime hizmet veren ve yaş haddin-
den emekli olan Yusuf Yapar, bir yandan merkez 
Kazmaca köyünde ücretli öğretmenlik yaparken 
bir yandan da Vefa Sosyal Destek Grubu, filyas-
yon ve İl Salgın Denetim Merkezi’nde görev 
alarak vatandaşların hizmetine koştu.

Vefalı emekli öğretmenin bu vefalı davranışı 
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından 
“Başarı Belgesi” ile ödüllendirildi.

Emekli öğretmen Yapar’ın belgesi, Millî Eğitim 
Müdürü Yusuf Tüfekçi tarafından kendisine tesli-
me dildi.

Millî Eğitim Müdürü Tüfekçi, yaptığı açıklama-
da, “İl Salgın Denetim Merkezi, filyasyon ve Vefa 
Sosyal Destek Grubu’nda salgınla mücadele çalış-
malarının yürütülmesinde görev alan emekli öğ-
retmenimiz Yusuf Yapar’a desteklerinden dolayı 
çok teşekkür ederim. Mesai mefhumu gözetmek-
sizin özverili çalışmalarından dolayı Sayın Valimiz 
Bülent Tekbıyıkoğlu’nun takdir etmiş oldukları 
Başarı Belgesi’ni kendisi teslim ettim. Öğretmeni-
mizin bu vefalı davranışı hepimizi mutlu etti. Ken-
disine bundan sonraki yaşamı boyunca sağlık ve 
mutluluklar diliyorum” dedi.

Emekli öğretmene “Başarı Belgesi” ödülü
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“Özel Çocuklara Özel Materyaller” projesi kap-
samında gönderilen eğitim materyalleri Kırıkka-
le’deki öğrencilere ulaştırıldı

Millî Eğitim Bakanlığınca özel çocukların hak et-
tikleri yaşam düzeylerine ulaşabilmeleri ve bunu 
sağlayacak nitelikte eşit eğitim imkânlarından ya-
rarlanabilmeleri amacıyla 2018’de başlatılan “Özel 
Çocuklara Özel Materyaller” projesi kapsamında 
yedi bölgeye, yedi tır özel eğitim materyali gön-
derildi.

Proje kapsamında hazırlanan ve Kırıkkale’ye 
gönderilen materyaller oluşturulan komisyon ta-
rafından teslim alınarak ilgili okullardaki öğrenci-
lere ulaştırılarak kullanılmaya başlandı.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Özel 
Çocuklara Özel Materyaller” üretimini gerçekleş-
tirmek amacıyla ilk olarak 2018 yılında bir çalışma 
başlatılarak hayata geçirildi.

Yurt genelinde normal gelişim gösteren öğ-
rencilerin eğitim gördüğü okulların bünyesinde 
açılan; hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersiz-
liği ve otizmi olan bireylere yönelik hizmet veren 
özel eğitim sınıfları ile özel eğitim okullarında 
eğitim alan özel çocuklar için materyaller üretildi.

Bu materyaller; okuma yazma, matematik, biliş-
sel beceriler, öz bakım, günlük yaşam, toplumsal 
uyum, sosyal iletişim gibi daha birçok alanlarında-
ki becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlandı.

Özel öğrencilere özel materyaller üretilmesine 
yönelik olan bu çalışma özel eğitim alanında bir 
ilk olma niteliği taşıyor.

Öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçleri-

ni zenginleştirilmesi hedeflenen bu çalışmada, 
alanda en çok ihtiyaç duyulan materyaller temel 
alındı. Üretilen materyallerin tasarımları ise Millî 
Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmet-
leri Genel Müdürlüğünce yapıldı. 100 farklı çeşit 
olmak üzere binlerce materyal seti hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan ile Millî Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer’in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesin-
de düzenlenen törenle, “7 tır ile 7 Bölgeye Özel 
Eğitim Materyalleri” programı kapsamında özel 
çocuklara materyaller ulaştırıldı.

Kırıkkale’ye de gelen özel eğitim materyalleri 
oluşturulan komisyonda görev alan öğretmen-
ler, Bennur Özdemir, Tuncay Kılınç ve Ayşe Oktay 
tarafından koordine edilerek özel eğitim öğren-
cilerin bulunduğu merkez ve ilçelerdeki 10 okula 
ulaştırılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, teslim alına-
rak okullara ulaştırılan eğitim materyallerinin öğ-
rencilerin eğitimine önemli katkılar sağlayacağını 
söyledi.

Hayata geçirilen proje ile öğrencilerin öğren-
me ve üretme süreçlerinin daha da zenginleşti-
rildiğini belirten Tüfekçi, “Özel öğrencilerimizin 
ihtiyaç duydukları materyaller, kavram, okuma 
yazma, matematik, bilişsel beceriler, öz bakım, 
günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim 
gibi alanlardaki becerilerin kazandırılmasının yanı 
sıra örüntü küpleri, el kuklaları, kavram kartları, 
geometri tahtası, dört işlem çarkı, renkli sırala-
ma çubukları ile ahşap geometrik dörtlü yapboz 
seti, oyun setleri, işaret ve işlem setleri gibi daha 
birçok araçlar öğrencilere önemli kazanımlar sağ-
layacaktır.” dedi.

Özel çocuklara özel materyaller ulaştırıldı
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“Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kap-
samında 45 okuldaki çalışmalar tamamlanarak 
tüm okullar kütüphaneye kavuşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’ın himayelerinde Millî Eğitim Ba-
kanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
hayata geçirilen proje kapsamında yurt genelin-
deki okullarda olduğu gibi Kırıkkale kent genelin-
deki okullardaki çalışmalar tamamlandı. 

İlkokuldan meslek liselerine, anaokullarından 
ortaokullara rengarenk tasarım ve görünümlere 
kavuşturulan kütüphaneler, zengin kaynak içerik-
leri ile öğrencilerin hizmetine sunuldu.

21 ilkokulda, 16 ortaokul ve 8 lise olmak üzere 
toplamda 45 okuldaki çalışmaların tamamlanma-
sıyla birlikte ve son olarak da Kırıkkale Merkez 
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde hayata ge-
çirilen kütüphanenin açılışı yapılarak il genelinde 
bulunan 236 okulun tamamı kütüphaneye kavuş-
turulmuş oldu.

Proje kapsamında Mehmet Akif Ersoy Anadolu 
Lisesi’nde kütüphanenin açılışı ile ilgili program 
düzenlendi.

Kütüphanenin açılışı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 

Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü 
Özgür Türk, Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve 
diğer davetliler ile öğrenci ve öğretmenlerin katı-
lımı ile yapıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu açılışta yaptığı konuşmada, 
kütüphanelerin çok güzel görünümleriyle, cıvıl 
cıvıl renklerle duvarların süslenerek öğrencilerin 
ilgisini çeken mekanlara dönüştüğünü söyledi.

Kütüphanelerin oluşturulmasında yerel im-
kanların da kullanıldığını belirten Tekbıyıkoğlu, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendi 
Emine Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleşen iki 
bakanlığımızın iş birliği ile yürütülen ve Türki-
ye’de kütüphanesiz okul bırakmayacak bir proje 
gerçekleştirildi. Bu proje aslında yapım aşaması 
tamamlanmış durumda. Bu kendi içerisinde kendi 
adresimizde tamamlanmış. Burada özellikle Gazi 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize çok teşekkür 
ediyorum. Okulumuz, 283 kitaplık yapmış. 222 
tane okul masası gerçekleştirmiş. Bin 444 tane de 
sandalye üretimi yapmışlar. Kendi ilimiz kendi ih-
tiyacını karşılıyor.” 

Her bireyin okuduğu kitaplardan önemli kaza-
nımlar elde etiğini hatırlatan Tekbıyıkoğlu, şöyle 
konuştu:

Tüm okullar kütüphaneye kavuşturuldu
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“İnsan kendini geliştirebilen tek varlıktır. Bunun 
birkaç tane metodu var. Tecrübe eden insan çok 
kafasını sağa sola, taşa toprağa vuran insan de-
mektir. Ya da başkalarının tecrübesiyle istifade 
edecek. Başkalarının edindiği bilgileri kendi bün-
yesine katacak. Bunun da en kolay yolu okumak. 
Burada kitap sayısı kadar kitap sayısından daha 
fazla insanların hikayesi, insanların emeği, hayata 
dair veya kendi algılarına dair tespitleri vardır. 
Kendi bünyesine almış olacak. Belki on binler-
ce belki binlerce hikayesinde kendisini kazanım 
olarak almış olacak. Kitap okumak alışkanlığı 
küçük yaşlarda kazanılırsa bir o kadar daha iyi 
olacak. Sonradan bu alışkanlığın kazanılması 

biraz daha zor oluyor. Bu açıdan öğretmenleri-
mize, öğrencilerimize büyük işler düşüyor. Çok 
güzel bir kütüphane. Kendi bünyemizde ürettiği-
miz bir iş oldu. Kitap sayısını artırmaya yönelik ise 
kampanya başlatıldı. Valilik himayesinde devam 
edecek, genişleteceğiz. Kitap sayısını artıracağız. 
Hayırlı uğurlu olsun.”

Tüfekçi de Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberinde 
Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü 
Özgür Türk’e çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. 

Tüfekçi, öğrencilerin daha müreffeh, daha yaşa-
nılabilir ortamlarda eğitim görmeleri için çalıştık-
larını ve kütüphanelerin zenginleştirilmesi için de 
büyük çaba içerisinde olduklarını söyledi.
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MEHMET ÂKİF ve ŞİİRLERİ
Salih Erdem YALÇIN

Her eser kendi döneminin tarihi, siyasi, kültürel ve estetik 
etkisi altında yazıldığı için döneminin aynası/tutanağı do-
layısıyla yazar da aynaya bakan kişi / dönemin tanığıdır. Şiir 
ve şair döneminden en çok etkilenen sanat ürünü ve sanat-
çının başında gelir. 

Mehmet Âkif’in yaşadığı dönem; hem coğrafyamızda hem 
de dünyada siyasal gelişmeler neticesinde savaşların ya-
şandığı dönemdir. Altı asır üç kıtaya hükmeden Cihan İm-
paratorluğu’nun son yıllarına, Balkan Harpleri, Trablusgarp 
Savaşı, Birinci Cihan Harbi başta olmak üzere birçok savaşa 
tanık olan Âkif, kurtuluş mücadelesinin bizzat içinde bulu-
nup Cumhuriyet’in kuruluşunda yer alır. Osmanlı dönemi, 
Kurtuluş dönemi ve Kuruluş dönemi gibi üç önemli tarihi 
sürece tanık olan Âkif’in şiirlerinin bu eksenden uzak olması 
beklenemez.  

Zengin bir edebiyat tarihine sahip coğrafyanın Tanzimat, 
Servet-i Fünun, Fecr-i Âti ve Millî edebiyat dönemleriyle 
harmanlanmış zenginliği içinde millî edebiyat duyarlılığına 
sahip bir şairdir Âkif.

Babası; Arnavutluk kökenli, Kosova’nın İpek kasabası Şu-
şisa köyünde dünyaya gelen, Fatih Camisi medrese hoca-
larından olan Mehmet Tahir Efendi (1826-1888) ömrünün 
önemli bir kısmını İstanbul’da geçirmiştir. Annesi Türkistanlı 
Emine Şerif Hanım’dır. (1836-1926) Babasını erken yaşta kay-
beden Âkif bir şiirinde babasının Arnavut asıllı olduğunu şu 
dizelerine taşır: 

“Bak nasıl doğranıyor? Kalk, baba, kabrinden kalk!  
Diriler koşmadı imdadına, sen bâri yetiş...  
Arnavutluk yanıyor... Hem bu sefer pek müdhiş!” 
(…) Baba! En sevgili annen, o senin öz vatanın” (1)

Kosovalı bir Arnavut olan babası yanında kaynaklarda Tür-
kistan’ın Buhara şehrinden Anadolu’ya göç eden bir aileye 
mensup olarak bahsedilen annesi, onu ailevî olarak Türk 
dünyasına bağlayan önemli bir husustur. (2) 

“Soyun babadan geçmesi” anlayışının bir sonucu olarak Âkif 
de kendi kimliğini ifade ederken Arnavut etnisitesini öne çı-
karmıştır. Âkif’in bu tercihinde Arnavutların “Müslüman” üst 
kimliği altında Türklerle birleşiyor olmaları etkilidir. Nitekim 
bu kimliğini belirttiği bir şiirinde yer alan şu dizeler, aynı za-
manda Arnavutlara yönelik birlik tavsiyesini de içerir:

“Arnavutlar size ibret olacakken, hâlâ,  
Ne bu şûrîde siyâset, ne bu fâsid da’vâ?  
Görmüyor gittiği yanlış yolu, zannım, çoğunuz…  
Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz!  
Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavudum…  
Başka bir şey diyemem… İşte perişân yurdum!...” (3)

Kimi kaynaklarda Âkif’in dokuz, on yaşlarında kimi kaynak-
larda ise on dört, on beş yaşlarında şiir yazmaya başladığı 
belirtilir. Eşref Edib ve Mehmet Ertuğrul Düzdağ kaynakla-
rında Âkif’in dokuz, on yaşlarında şiir yazmaya başladığını 
kaynak gösterirler.ME
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“Şiirle meşguliyeti, -vezinsiz kafiyesiz özenme kabilin-
den nazım parçaları karalamaya- başladığı Fatih Mer-
kez Rüştiyesi’nde okuduğu yıllarda (1882-1885) başlar. 
Baytar Mektebi’nin son iki senesinde ise hızlanır.” (4, 5)

Baytarlık Mektebinde okurken son iki yılında (1891-1893) 
şiire olan ilgisi yoğunlaştığı görülen Mehmet Âkif’in şiir 
yayımladığı kabul edilen ilk dergi Hazine-i Fünun’dur. 

“Bu dergide Mehmet Âkif imzasıyla yayımlanan iki şiir-
den ‘AIIah’ı seversen nazarımdan güzer etme’ dizesiy-
le başlayan gazel, derginin 16 Kânûn-i evvel 1309 (28 
Aralık 1893) tarihli 25. sayısında yer alır. Bu tarih, şairin 
Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebini birincilikle bitirerek 
(22 Aralık 1893) Orman ve Me’âdin ve Zira’at Nezareti 
Beşinci Şube Baytar Müfettiş Muavinliğine atanmasın-
dan (26 Aralık 1893) iki gün sonraya rastlar.’’ (6) 

“Mehmet Âkif’e ait bilinen en eski tarihli şiir, kendi el 
yazısıyla bir Safahat nüshası içine yazıp imzaladığı 22 
Teşrin-i evvel 1308 Perşembe (3 Kasım 1892) tarihli 
Destur başlıklı manzumedir.’’ diyen Fevziye Abdullah 
Tansel, halası Zeynep Hanım’ın kocası Fatih Dersi’am-
larından ve Huzur hocası Mehmet Efendi’nin kütüp-
hanesinde bulunan Birinci Safahat’ın ilk basımına ait 
bir nüshada tespit ettiği bu şiirin Âkif’in varlığı bilindi-
ği hâlde ele geçmemiş olan Terci-i Bend’inin son kıtası 
olabileceğini söyler. (7)

Mehmet Âkif’in gençlik dönemine ait bilinen bir başka 
şiiri de 2 Mart 1311 (14 Mart 1895) tarihli Mekteb mec-
muasının 26. sayısında “Orman ve Me’adin ve Ziraat Ne-
zaret-i Aliyesi  Ziraat Heyet-i  Fenniyesinde Baytar Meh-
met Âkif’’ imzasıyla yayımlanan “Kur’an’a Hitab’’dır. (8)

“1900’lü yılların başında Âkif şair olmakla olmamak 
arasında tereddütler yaşar. Safahat’a almadığı şiirle-
rinden birinde bu tereddütleri şöyle dile getirir:  

Şair olamam, o belli zâten,  
Bir nâzım olur muyum acep ben?  
Nesrimde rekâket olmasaydı;  
Evvelce gözüm de dolmasaydı,  
Hiç nazma temayül eylemezdim,  
Bir sadece beyt söylemezdim.  
Heyhât bir iptilâ imiş bu;  
Ben bilmez idim, hatâ imiş bu 

Bu mısralar, Âkif’in şiire yöneliş macerasını yansıtır. (9) 

“Şair olmak”la “nâzım olma”yı birbirinden ayırmakla 
işe başlayan Âkif, “şair olamayacağı” kanaatindedir; 
hedefi “nâzım olabilmek”tir. Şairin “nâzım olmak” iste-
yişindeki asıl sebep “nesrindeki rekâket”tir. “Rekâket”, 
“kekemelik, pelteklik, pepelik” anlamındadır. Nesir 
diline hâkim olamadığını düşünen, Türkçenin söz di-
zimine uygun güzel cümleler kuramamaktan endişe 
eden şair, talihini manzum ifadede arar. Burada Âkif’in 
alçakgönüllü tavrından söz edilebilir. Çünkü Safahat 
şairinin yazıları, onun nesir diline de hâkim olduğunu 
gösterir niteliktedir. (10)

Resimli Gazete’de, Servet-i Fünûn dergisinde şiirleri ve 

yazıları yayımlanan Âkif, İstanbul’da bulunduğu sıra-
da bakanlıktaki görevinin yanı sıra önce Halkalı Ziraat 
ve Baytar Mektebinde (1906) kompozisyon dersi (ki-
tabet-i resmiye), sonra Çiftçilik Makinist Mektebinde 
(1907) Türkçe dersleri vermek üzere öğretmen olarak 
atanır.

1911’de yayımlanan ilk Safahat’ın manzum ön sözün-
de Âkif şiir anlayışını şöyle özetler. 

Bana sor sevgili kaari, sana ben söyleyeyim  
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım:  
Bir yığın söz ki samîmiyyeti ancak hüneri;  
Ne tasannu’ bilirim, çünkü, ne sanatkârım.  
Şi’r için “gözyaşı” derler; onu bilmem, yalnız,  
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!  
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;  
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım!  
Oku, şayet sana bir hisli yürek lâzımsa;  
Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa (11)

Baba tarafından Rumeli, ana tarafından Türkistanlı 
olan Âkif’in doğup büyüdüğü İstanbul ve Fatih semti 
onun kişiliğinde önemli bir yer tutar.  Âkif, İmparator-
luk coğrafyasının batı yakası ile doğu yakasının tam 
merkezi İstanbul’da, Fatih Camisi/Fatih medreseleri 
gibi Türk-İslam kültürünün ayrı bir teneffüs edildiği 
mahallede yetişir. Aile ortamı, yetişmesinde en büyük 
pay sahibi hocası ve babası Mehmet Tahir Efendi’nin 
vermiş olduğu eğitim ve terbiye Âkif’in her zaman cam 
gibi şeffaf, cetvel gibi doğru ve süt gibi ak bir insan ol-
masını sağlamıştır. Âkif doğruyu doğru olarak tespit 
edip bildiği doğrulara inanan, inandığı doğruları yaşa-
yan ve doğrularından asla taviz vermeyen bir kişiliktir. 

Mehmet Âkif asla zaman, mekân ve koşullara göre ko-
nuşmaz ve davranmaz. Onun için bir tane doğru var-
dır ve o doğru da her zaman ve her yerde aynı doğru-
dur. Âkif her zaman, her yerde, her yanlışın karşısında 
elif gibi dimdik durandır. Güç karşısında, makam kar-
şısında duruşu hep aynıdır.

II. Meşrutiyet ilan edildiğinde Mehmet Âkif, Umur-ı 
Baytariye Dairesi Müdür Muavini’dir. II. Abdülhamid’in 
istibdat rejiminin şiddetli bir muhalifidir. Bunun etki-
siyle, Meşrutiyet’in ilanından on gün sonra arkadaşı 
rasathane müdürü Fatin Hoca’nın yönlendirmesiyle, 
on bir arkadaşı ile birlikte İttihat ve Terakki Cemiye-
tine üye olur. Ancak Mehmet Âkif, üyeliğe girerken 
edilen yeminde yer alan “Cemiyetin bütün emirlerine, 
bilâkayd ü şart (kayıtsız şartsız) itaat edeceğim.’’ cüm-
lesinde geçen “kayıtsız şartsız’’ ifadesine karşı çıkmış, 
“sadece iyi ve doğru olanlarına’’ şeklinde yemini de-
ğiştirtmiştir. (12)

II. Meşrutiyet’in Âkif’in hayatında en büyük etkisi, 
meşrutiyetle birlikte yayın dünyasına adım atması ol-
muştur. Daha önce bazı şiirleri ve yazıları birkaç gaze-
tede yayımlandıysa da eser yayımlamaya uzun süredir 
ara veren Âkif, meşrutiyetin ilanından sonra arkadaşı 
Eşref Edip ve Ebül’ula Mardin’in çıkardığı ve ilk sayı-
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sı 27 Ağustos 1908’de yayımlanan Sırat-ı Müstakim 
dergisinin başyazarı olur. İlk sayıda Fatih Camii şiiri 
yayımlar. Ebül’ula Mardin ayrıldıktan sonra dergi, 8 
Mart 1912’den itibaren Sebilü’r-Reşad adıyla çıkmaya 
devam eder. Âkif’in hemen hemen bütün şiir ve yazı-
ları bu iki dergide yayımlanır. (13)

Âkif’in İslami ve ahlaki zemine oturttuğu yaşam tarzı 
ve örnek kişiliğini, yazdığı şiirlerinde ve şiir yazma has-
sasiyetinde de görmek mümkündür. Kendisiyle yapı-
lan bir röportajda Mehmet Âkif şiirlerini yazmadan 
önce kafasında canlandırdığını, canlandırdığı şiiri bir 
mühendis, bir mimar gibi planlayarak yazdığını söyler. 
Şiirlerini kafa yorarak, ter dökerek dört duvar arasında 
yazdığını söyleyen Âkif şiirlerinin yazılma sürecini şu 
şekilde ifade eder:

“Ben manzaraları odama getirir, orada kafa yorarım. Ter 
döker, dört duvar arasında şiirimi yazarım. Şiir yazma-
dan evvel çok düşünürüm; tam bir mühendis gibi, bir 
mimar gibi. Bir bina yapılacağı zaman nasıl ki mimar 
evvelâ düşünür; şurada oda, şurada merdiven, şurada 
salon, şurada mutfak, şurada banyo… Planını yapar, 
krokisini çizer, sonra binaya başlar. Tıpkı ben de böyle-
yim. Eser yazmadan evvel bütün mukaddimatı hazırla-
rım. Eserime nasıl gireceğim, neticeye nasıl varacağım. 
Bütün bunları hayalimde kurarım. Ondan sonra yazma-
ya başlarım. İstediğim neticeye varırım.’’ (14) 

Her şair gibi Âkif’in de şiir zevk ve anlayışı zamanla de-
ğişir. Âkif gençlik döneminde yazdığı gazellerden son-
ra şiirini “hayati ve içtimai’’ konulara tahsis eder. Şiiri-
nin konularını dini ve ahlaki bir zemine oturtan Âkif’in 
“hikemi ve garami’’ olarak değerlendirdiği gençlik dö-
nemi şiirlerinden bahsetmeyi pek sevmediği anlaşılır. 

Eşref Edib, “Bunları toplasak da bir kitap halinde neş-
retsek nasıl olur?’’ şeklinde sorduğu sorudan Âkif’in 
bir hayli rahatsız olduğunu ve “Onlar oldukları yerde 
dursun.’’ dediğini yazar. (15)

Âkif kaleminin dizginini gevşettiğinde söylediği Gece, 
Hicran, Secde, Bülbül, Leyla, Bir Arîza gibi şiirleriyle li-
rik bir şaire dönüşür. (16)

Bir anlamda Âkif içindeki iki Âkif’ten birini öldürüp 
öbürünü yaşatır. Lirik gazeller yazacak duygusal Âkif’i 
öldürüp onun yerine milletinin ve ümmetin derdiyle 
dertlenen Âkif’i yaşatır.

“Aslında Âkif, şairliğini bilerek dizginleyen, yeteneği-
ni muhakemenin denetimi altına alan bir şairdir. Şair 
tabiatını kendi iradesiyle boğmak ve onun yerine bir 
idealisti, bir ahlakçıyı koymak ister.” (17)

Çünkü onun anlatılacak toplumsal derdi ve verilecek 
mesajı vardır. Millî edebiyat anlayışının gereği olarak 
şair, şahsi duygularını kendine saklayarak milletinin 
derdiyle dertlenmek ister. Muhtevayı öne çıkarırken 
şiiriyeti geri plana iter. Mahalle Kahvesi, Köse İmam, 
Hasta, Hasır, Meyhane, Selma, Seyfi Baba, Kocakarı 
ile Ömer, Azimden Sonra Tevekkül, Yeis Yok, Hâlâ mı 

Boğuşmak? Alınlar Terlemeli, Umar mıydın? gibi man-
zumeler mesaj endişesinin hâkim olduğu metinlerdir. 
Ancak Âkif kaleminin dizginini gevşettiğinde söyle-
diği Gece, Hicran, Secde, Bülbül, Leyla, Bir Arîza gibi 
şiirleriyle lirik bir şaire dönüşür. (18)

Mehmed Âkif’in “Cemaat intibah ister uyanmaz giz-
li yaşlarla” dizesi şiir anlayışının dolaylı ifadesi olarak 
düşünülebilir. Âkif’e göre şiirin işlevi toplumu uyan-
dırmaktır. Gizli gizli gözyaşı dökerek bunu başarmak 
mümkün değildir.

Âkif, edebiyatın “bir ihtiyaca cevap vermesi” yanın-
da milletin ruhunu büyülemeden, uyuşturmadan ve 
duygusal çatışmalara meydan vermeden yapılması 
gerektiği kanaatindedir.

Yaşadığı dönemin şiir ortamına yönelik olarak çizdiği 
olumsuz tablo içinde Âkif, Rus bilim ve edebiyatını 
model olarak dikkatlere sunar. Rusların fen bilimlerin-
deki çalışmalarıyla yeni keşifler yaptığını, edebiyatıyla 
da yeryüzünü çalkaladığını söyler. Mümkün olsa, biz-
deki sahte örnekleri ülkeden atacağını, Rusya ile kont-
rat imzalayarak oradan şairler getirip Türk milleti için 
eserler yazdırabileceğini kaydeder. 

O, benim en ebedî hasmım olan Rusya bile,  
Hakk’ı teslîm edelim! Hiç de değildir böyle.  
Mütefenninleri tâ keşfe kadar tırmanıyor;  
Edebiyyatı anıldıkça zemin çalkanıyor.  
Kudretim yetse eğer, on yedisinden yukarı,  
Üdeba nâmına kim varsa, huduttan dışarı  
Atarım, taktırarak boynuna bah-nâmesini;  
Okuyan yaftayı elbette çıkarmaz sesini.  
Sonra bir tarz-ı telâfî bulurum: -Gerçi garib-  
Konturat akdederek Rusya’dan on, on beş edîb 
Getirir, yazdırırım millet için birçok eser! (19)

Karakteriyle yaşam tarzı ile birebir örtüşen ve sımsıkı 
sarıldığı millî edebiyat geleneğinin en güçlü ve önem-
li temsilcilerinden biri olan Âkif, duygularını geri pla-
na atarak milletin derdi ile dertlenip onu dile getirir. 
Unutup kendi derdini ve dertlerini, devletin milletin 
ümmetin derdini yüklenir omuzlarına. Şiirin sanatsal 
ve estetik özelliğini geri plana atarak içerik ve konuyu 
ön plana çıkarır. Şiiri toplumu uyarma ve uyandırma 
görevine soyunur.

Osmanlı’nın son dönemini ve Cumhuriyetin kuruluş 
yıllarını yaşayan Âkif’i değerlendirilirken onun Türk 
dünyası ile ilişkileri ve Türk milliyetçiliği üzerinde ye-
terince durulmamış olması büyük bir eksikliktir. Bu bir 
kesimin Âkif’i sadece “İslamcı Şair’’ gösterme çabası 
ve diğer kesimin de “İslamcı Şair’’ olarak adlandıranla-
ra tepki göstermesinin yanlış bir sonucudur.

6 Mart 1913’te yazdığı, “Üç beyinsiz kafanın derdine, 
üç milyon halk’’ mısrasıyla başlayan ve kavmiyetçiliği 
eleştirdiği şiirinin sonunda 

“Bunu benden duyunuz, ben ki, evet, Arnavud’um...  
Başka bir şey diyemem... işte perişan yurdum!..’’ 
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Mısralarıyla bizzat şiirinde kendisini Arnavut olarak ta-
nıtır. Gerek dergilerdeki yazılarında, gerekse İstanbul 
camilerinde verdiği vaazlarda Mısırlı bilgin Muham-
med Abduh’un etkisiyle benimsediği İslam Birliği gö-
rüşünü yaymaya çalışır.

Âkif’in şiir poetikası, 27 Haziran 1912’de Sebilürreşad 
dergisinde yayımlanan “Şiir Nasıl Olmalı?” adlı yazıdan 
okunabilir. Bu metin, Sebilürreşad’ın her sayısında 
“Tefsir-i Şerif” başlığı altında Mehmed Âkif imzasıyla 
yayımlanan seri yazılardan biridir. Yazıda Âkif, şiir an-
layışını Kur’an-ı Kerim’e, özellikle de Şuara suresine 
dayandırır. Şuara suresinin 224 ila 227. ayetlerini yo-
rumlar. Önce ayetlerin aslını, ardından mealini verir. 
Âkif’in tercümesi şöyledir: “Şairlerin arkasından ancak 
sapıklar gider. Görmüyor musun ki onlar her vadide 
dolaşıyorlar. Hem yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. 
Yalnız, iman ederek salih amellerde bulunanlarla Al-
lah’ı sık sık hatırlayanlar, bir de zulme karşı çıkanlar için 
söz yoktur. Zulmedenler ise nasıl bir âkibete uğradık-
larını anlayacaklardır.’’

Âkif, bu meali verdikten sonra “Millete musibet şa-
irler” diye bir başlık atar ve özetle şunları kaydeder: 
Gerçekten, her vadiye dalıp çıkan, yalancılıktan başka 
sanat sermayesi olmayan, işleyeceği konular tüken-
dikçe ötekine berikine saldıran, herkesin özel sırlarını 
ortaya dökmek için dilini maymuncuk gibi kullanan; 
bir mazmun, bir kafiye uğruna bin hakikati, bin hik-
meti kurban ediveren, bir nüktenin hatırı için akla ha-
yale gelmeyecek rezaletlere kucak açan bu serserile-
rin etrafında daima bir sürü kopuk dolaşır ki, bunlar o 
saçmalıkları nimet sayar gibi kabullenir ve gezdikleri 
her yere saçıp dururlar. 

“İşte gerek bu mahiyetteki şairler gerekse onların yar-
dakçıları, mensup oldukları millet için birer musibet-
tirler. Bunların çokluğu, toplumsal çöküşün en sağlam 
kanıtıdır.” der. (20) 

Âkif, 1914’te yayımlanan Fatih Kürsüsünde adlı 4. Safa-
hat’ta yer verdiği ve şair Mithat Cemal Kuntay’a ithaf 
ettiği “İki Arkadaş Fatih Yolunda’’ adlı manzum öykü-
de şiir anlayışını hayal-hakikat çatışması çevresinde 
özetler. Yolculuk sırasında muhatabının 

“Sabahleyin bir hayli nükte fırlattın! 
Hayali bol bol akıttın, serâbı çağlattın!” 

ifadeleri karşısında Âkif, şiir evreninde hayale hayat 
hakkı tanımaz ve hakikatin yanında yer alır. 

“-Hayır, hayâl ile yoktur benim alış verişim…  
İnan ki, her ne demişsem, görüp de söylemişim.  
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek:  
Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!” (21)

Safahat’taki manzumeleri ve Sebilürreşad dergisinde 
yayımlanan makaleleri incelendiğinde Âkif’in şiir po-
etikasını Kur’an-ı Kerim’in Şuara suresine ve hadislere 
dayandırdığını saptamak mümkündür. Âkif’in şiir po-
etikasının ana kaynağı/dayanağı ayet ve hadislerdir. 

O, ayet ve hadislerin makbul saydığı şiirin peşindedir. 
Şairin görevini de bu çerçevede tanımlar. Edebiyattan 
ahlaki ve sosyal fayda bekler.

Nurettin Topçu’nun ifadesiyle “Türk’ün Müslümanlık-
tan, milliyetçiliğimizin İslâm’dan ayrılmayacağını bize 
öğreten ” (22) Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936), Türk 
milletine hatıra bıraktığı her biri hazine değerindeki 
şiirlerinin yanında şahsiyetiyle de güçlü örnek şairler-
den biridir. Eserlerindeki ruh ile şahsiyetini birleştiren 
şairin şiirlerinde en fazla kullandığı iki kelime olan 
“Millet” ve “İslam” kavramları Âkif’in eserlerine ruh 
veren iki önemli değerdir. Bu bakımdan Âkif’in şiirinin 
coğrafyası sadece İstanbul ya da Anadolu ile sınırlı de-
ğildir. Âkif’in şiir coğrafyasının başkenti İstanbul, ülke-
si ise Anadolu başta olmak üzere tüm Türk dünyası ve 
İslam coğrafyasıdır. 
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Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında 
imzalanan protokol kapsamında bilim kültürünü 
yaygınlaştırmak amacıyla Kırıkkale’de 39 okulda 
850 proje çalışması yapıldı.

Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Kırıkkale’de 
TÜBİTAK Bilim Fuarı çalışmaları kapsamında kent 
genelinde 39 okulda yaklaşık bin proje çalışması-
nın yapıldığını söyledi.

Tüfekçi, okullarda düzenlenen TÜBİTAK proje-
leri sayesinde öğrencilerin birçok alanda teorik 
bilginin yanı sıra becerilerin de geliştirildiğini be-
lirtti.

Okullarda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarların-
da her okulun birbirinden ilginç en az 25 proje 
çalışması ile stantlarda yer aldığını belirten Tüfek-
çi, hazırlanan her bir projenin öğrencilerin eğiti-
mine katkı sağladığını hatırlattı.

Öğrencilerin danışman öğretmenlerin de des-
teği ve özgün tasarım ve içerikleri ile yeni yeni 
projeleri ortaya koyduklarını belirten Tüfekçi, 
“Millî Eğitim Müdürlüğü olarak TÜBİTAK Bilim 
Fuarı kapsamında ilimizde 2021 yılı itibariyle 
öğrencilerimiz tarafından yaklaşık bin proje ça-
lışması yapıldı. Ortaokul ve lise okullarımızdaki 
öğrencilerimiz araştırma, inceleme ve tasarım 
alanındaki çalışmalarını görselleştirerek sunum 
haline getirmiş oldular.” dedi.

TÜBİTAK Bilim Fuarı çalışmalarıyla öğrencilerin 

fikir ve düşüncelerinin esere dönüştüğünü belir-
ten Tüfekçi, şunları söyledi:

“Merkeze bağlı ve ilçelerimizde açılışını yaptı-
ğımız okullarımızda gördük ki, öğrencilerimiz ha-
yallerini bilgileriyle destekleyerek yeni yeni çalış-
maları ortaya koymuşlar. Bu hepimiz için önemli 
bir gelişme. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarında yer 
alan proje çalışmalarının her biri aslında öğrenci-
ler için birer kazanım haline dönüşüyor. Projeler 
özgün olduğu için oldukça ilgi çekici. Grup halin-
de çalışmalarını yapan öğrencilerimizin becerileri 
de bu sayede ortaya çıkıyor. Günler öncesinden 
proje hazırlıklarını yapan öğrencilerimiz, proje-
lerinin tasarım, araştırma ve incelemesini yapar-
ken birçok bilgiyi de öğrenerek kullanma imkânı 
buldu. Bu sayede becerilerini ve yeteneklerini 
daha da geliştiren çalışmalar onların eğitimine 
ışık tutuyor. Bilim fuarlarımıza katılım sağlayan 
tüm öğrencilerimizi bu güzel ve bir o kadar da 
ilginç projelerinden dolayı tebrik ediyor, onları 
geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize de te-
şekkür ediyorum. Ayrıca toplumumuzun yaşam 
kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebi-
lir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji 
alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve 
paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimse-
yen TÜBİTAK’ın desteklerinden dolayı da büyük 
memnuniyet duyduk. “

Tüfekçi, 2022 yılı itibariyle de TÜBİTAK proje 
çalışmalarının yanı sıra diğer alanlarda da önemli 
çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

TÜBİTAK projeleri öğrencilerin eğitimine ışık tutuyor
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Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme bilgilen-
dirme toplantısı düzenlendi.

Kırıkkale Valiliği Konferans Salonu’nda düzenle-
nen toplantıya Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü 
Muhammet Yılmaz, Rehberlik ve Psikolojik Danış-
ma Hizmetleri Bölüm Başkanı Eda Subaşı ile okul 
yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Tüfekçi toplantıda yaptığı konuşmada, yapıla-
cak rehberlik faaliyetleri ile öğrencilerde keşfe-
dilmeyi bekleyen çeşitli yetenek ve özelliklerin 
ortaya çıktığını söyledi.

Bilim ve Sanat Merkezleri sayesinde örgün 
eğitim kurumlarında devam eden öğrencilerin 
zihinsel, beceri ve yetenek alanlarının daha da 
geliştirildiğini hatırlatan Tüfekçi, “Okullarımızda 
çeşitli sınıf seviyelerinde eğitim gören öğrencile-
rimizin rehberlik servisleri ve sınıf öğretmenleri 
tarafından yapılacak koordineli çalışma ile yete-
nekleri olan öğrencilerimizi BİLSEM’e yönlendir-
memiz gerekir. Öğrenciler, BİLSEM’de alacakları 
ilave eğitimlerle yeteneklerini daha da geliştirme 
imkanı bulacaklar. Bu sayede öğrencilerimizi bilgi 
ve beceri olarak donanımlı şekilde geleceğe ha-
zırlamış ve hayal ettikleri başarıya da ulaşmaları-
na destek vermiş oluruz.” dedi.

Şube Müdürü Muhammet Yılmaz da, toplantı-
nın farklı oturumlarında önemli görüşmeleri ele 
aldıklarını belirterek, “Öğrencilerin yeteneklerini 
geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullan-
malarını sağlamak için Bilim ve Sanat Merkezle-
rine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine 
ilişkin usul ve esasları burada etraflıca görüşme 
imkanı bulduk. 2022 yılı itibariyle ilimizde resmi 
ve özel tüm ilkokullarda görev yapan yöneticiler, 
sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenlere yöne-
lik öğrenci tanılama sistemi ile ilgili kriterler konu-
sunda karşılıklı görüşmelerimiz oldu. “ dedi.

Yılmaz katılımcılara, Bilim ve Sanat Merkezleri-
ne alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek 
üzere  1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinden sınıf öğret-
menlerince aday gösterilen öğrencilerin öğrenci 
tanılama ve yerleştirme süreci konusunda da çe-
şitli bilgiler aktarıldığını sözlerine ekledi.

Toplantıda, Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Hizmetleri Bölüm Başkanı Eda Subaşı ile BİLSEM 
Müdür Yardımcısı Serhat Susar tarafından çeşitli 
görsel içeriklerin de bulunduğu bilgilendirme 
sunumu yapıldı.

Katılımcıların çeşitli konulara dair soruların ce-
vaplandırılmasının ardından düzenlenen toplantı 
son buldu.

BİLSEM’e öğrenci tanılama ve yerleştirme 
bilgilendirme toplantısı
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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde 
hayata geçirilen uygulama sayesinde haftada bir 
gün okulda eğitim ile maaş ve istihdam garantili 
mesleki eğitim merkezleri, öğrencilerine yeni im-
kanlar sunuyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Mes-
leki Eğitim Merkezinde de yaş sınırı olmaksızın 
kayıtlarını yaptıran adaylar haftanın 4 günü iş ye-
rinde çalışarak ve 1 gün de okulda eğitim alarak 
bin 276 lira maaş alma imkânı sağlanacak.

Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Mesleki 
Eğitim Merkezinde sağlanan imkanlar sayesinde 
bireylerin önemli kazanımlar elde ettiklerini söy-
ledi.

En az ortaokul mezunu olan her düzeyde eğitim 
alan kişilerin bu programdan yararlanabilecekle-
rini belirten Tüfekçi, “Mesleki Eğitim Merkezimiz-
de hayata geçirilen program sayesinde ortaokul 
eğitimi veya daha yüksek bir eğitimi tamamlayan 
herkes yaş sınırı olmaksızın merkezimize başvu-
ruda bulunabilir. Kayıtlar 4 Şubat tarihine kadar 
devam ediyor. Mesleki Eğitim Merkezimize kay-
dolanlar bin 276 lira tutarında alacakları maaşın 

yanı sıra öğrencilerin sağlık ve iş kazası sigortası 
da yine devlet tarafından yapılmaktadır.” dedi.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İlker Akgün 
de lise eğitimi gören öğrencilerin başka okuldan 
Mesleki Eğitim Merkezine nakil yaptırmaları ha-
linde sene kaybı olmaksızın eğitimlerine devam 
edebileceklerini belirtti.

Akgün ayrıca, öğrencilerin eğitimleri sonunda 
hem kalfalık hem ustalık belgesi hem de meslek 
lisesi diploması alacaklarını belirterek program 
hakkında daha detaylı bilgiler vermek için öğren-
cileri merkeze beklediklerini sözlerine ekledi.

Maaş ve istihdam garantili okul, 
öğrencilerini bekliyor
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Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Organize Sanayi 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okullar bazın-
da 1 milyon 790 bin liralık öğrenci payı ile Türkiye 
birincisi oldu.

Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde öğren-
cilerin uygulama becerilerini artırmada önemli 
katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim 
kapasitesini artırmaya devam ediyor. 

Türkiye geneli 2020 yılında meslek liselerinde 
üretimden elde edilen gelir 503 milyon 197 bin 
847 lira olarak gerçekleşti.

Millî Eğitim Bakanlığı gecen yılda ise bir önceki 
yıla göre gelirini yüzde 131 artırarak 1 milyar 162 
milyon 574 bin liraya yükseltti.

Meslek lisesi öğrencileri bu süreçte bir taraftan 
uygulama becerilerini artırırken diğer taraftan 
üretime katkıları ölçüsünde asgari ücret kadar 
ücret de alabiliyorlar. Gelirdeki artışlar bu kap-
samda öğrencilerin aldığı ücretlere de pozitif 
olarak yansıyor.

Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, kentte 
eğitim öğretimle birlikte çok önemli yatırım ve 
çalışmaların olduğunu hatırlatarak, “Bakanlığımız 

tarafından yapılan açıklamada okullar bazında 
öğrencilere en fazla payın dağıtıldığı Yahşihan 
ilçemizde bulunan Yahşihan Organize Sanayi 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1 milyon 790 
bin liralık miktarla Türkiye birincisi oldu. İlimiz 
geçen yıl verilerine göre üretimden öğrencilerin 
en fazla pay aldığı il kategorisinde ise beşinci ol-
muştu. Bu imkanlar sayesinde örencilerimizin ya-
parak, uygulayarak öğrenme beceri eğitimlerinin 
yanı sıra ülke ekonomisine, üretime katkıları arta-
rak yeni yeni istihdam alanları oluşacaktır. Sayın 
Bakanımız Mahmut Özer’in de üzerinde önemle 
durduğu ‘Mesleki eğitimde yapılan dönüşümde 
önceliğin eğitim-üretim-istihdam döngüsünü 
güçlendirmek.’ olduğunu belirtmesi bizlere yeni 
ufuklar oluşturdu. Kendilerine ilimize ve okulu-
muza vermiş oldukları bu desteklerden dolayı 
teşekkür ederiz.” dedi.

Tüfekçi, bu sevindirici haberle hedeflerine, ideal 
ve sorumluluklarına yeni bir vizyon kazandırarak 
ülke ekonomisine katkı sağlayacak ve istihda-
ma yönelik çalışmalara devam etmek için büyük 
çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

Ekonomiye destek veren meslek lisemiz 
Türkiye birincisi
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Rehberlik ve Araştırma Merkezince (RAM) “Psi-
kolojik Sağlamlık” artırmaya yönelik okullarda bil-
gilendirme eğitimleri yapıldı.

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Muhammet 
Yılmaz Başkanlığında RAM koordinesi ile okullar-
da seminerler verildi.

Seminerlerde, RAM Bölüm Başkanı Eda Suba-
şı’nın yanı sıra psikolojik danışmanlar tarafından 
tüm kademlerdeki öğrencilere ve velilere yöne-
lik düzenlenen eğitimlerde bireylerin kendile-
rine güven, olumlu düşünme becerileri, mutlu 
olmanın yolları, pozitif düşünme yolları gibi daha 
birçok konular hakkında bilgiler verildi.

Psikolojik sağlamlık açısından bireylerdeki 
enerjinin iyi yönetilmesi ve doğru kullanılması 
gerektiği belirtilen eğitimlerde, “Bir şeyi ne kadar 
ister ve ona ne kadar çok odaklanırsak evrene 
yaydığımız enerji de o kadar güçlü olur. Telefon 
sinyalinde olduğu gibi sinyal zayıfsa karşıdakiyle 
kesik kesik konuşuruz ve kendimizi karşı tarafa 
doğru bir şekilde ifade edemeyiz. Sinyal yüksek-
se sesimiz daha net çıkar. Ne kadar çok isteği-
miz olur ve bu isteğe ne kadar çok odaklanırsak 
karşıdakiler bizi o kadar iyi duyar ve anlar. İstek-
lerimizde hedefe kilitlendiğimizde “Bu isteğim 

olmazsa, olmaz”, “Bu olmadan yaşayamam, her 
şeyim buna bağlı” gibi söylem ve düşüncelerden 
kurtulmalıyız. Bir şeye fazla odaklanmak hata 
yaptırır. Hayatta vazgeçilmez diye bir şey yoktur. 
Bu nedenle enerjimizi doğru bir şekilde serbest 
bırakmalıyız. “ denildi.

Bireylerin kendilerine güvenmeleri halinde ba-
şarıların daha çok elde edileceği belirtilen eğitim-
lerde şu ifadelere yer verildi.

“Kendi gücümüze inanmadıkça başarılı ve 
mutlu olamayız. Gücümüze inanır ve kendimi-
ze güvenirsek, daima başarılı oluruz. Aşağılık 
ve yetersizlik duygusu ümitlerimizin kırılmasına 
yol açar. Kendimize güven duygusu, daha güçlü 
insan olmamızı sağlar. İnsan olumsuz düşünmeye 
başlamışsa zihnine devamlı olumsuz fikirler ge-
lecek ve yaşamını zorlaştırmış olacaktır. Bireyler 
yaşamı boyunca olumlu düşünme gücünü kul-
lanmalı ve hayatta mutluluk oluşturan ortamları 
kendine hazırlamalı, gülümsemeli ve bu sayede 
hayatına pozitif kazanımlar katmalıdır.”

Millî Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, okullarda uy-
gulanan psikolojik sağlamlık eğitimleri sayesinde 
öğrencilere ve velilere önemli teknik bilgilerin ak-
tarıldığını söyledi.

Okullarda psikolojik sağlamlık eğitimleri
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Gün içinde bireylerin duygu ve düşüncelerinde 
farklılıkların yaşandığını hatırlatan Tüfekçi, yap-
tığı açıklamada, “Okullarımızda eğitim öğretim 
faaliyetlerine ilave olarak rehberlik hizmetlerimiz 
de aksatılmadan devam ediyor. Emeği geçen da-
nışman ve rehber öğretmenlerimize göstermiş 
oldukları özverilerden dolayı teşekkür ederim. 
Aslında bu sayede öğrencilerimizin hayatlarına 
bir dokunuş da yapılıyor. Öğrencilerimizi sadece 
ders yönünden değil, bireysel sağlamlık, ruhsal 
ve psikolojik yönden de onları geleceğe hazır-
lanması çabası içerisindeyiz. Verilen eğitimler 
sayesinde öğrencilerdeki duyguların, arzu ve is-
teklerin kontrol edilebilme kazanımları bu yaşlar-
da sağlanırsa gelecekte daha olumlu davranışlar 
gösteren bireyler oluşacaktır.” dedi.

Tüfekçi, okullardaki eğitimlere belirlenen peri-
yotlarda devam edileceğini sözlerine ekledi.
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Nur Camisi

32 metre yüksekliğinde bir ana kubbeye ve 
dört minareye sahip olan caminin 10 bin kişilik 
kapasitesi bulunmaktadır. Kırıkkale kent meyda-
nında yer alan caminin aydınlatma sistemi ulus-
lararası ödül almıştır. Özellikle gece vakti ziyaret 
etmelisiniz.

Cami külliyesinde konferans salonu, seminer 
salonu, kütüphane ve okuma salonu, Türk İslam 
el sanatları eğitim merkezi, dini yayınlar tanıtım 
ve satış yeri, derslikler, aile rehberlik bürosu, gibi 
sosyal alanlar bulunmaktadır.

Selçuklu ve Osmanlı mimari anlayışı ile inşa edil-
miş olan cami, yaklaşık 25 bin metrekare kapalı 
alana sahiptir. Camide, kapalı alanlarda 4 bin kişi, 
açık alanlarda ise 6 bin kişi olmak üzere toplamda 
10 bin kişi ibadet edebilmektedir.

Mimar Necip Dinç tarafından tasarlanan cami 
inşaatı 2008 yılında başlayıp 2015 yılında tamam-
lanmıştır. Nur Camisi için Mimar Sinan’ın ustalık 
dönemi eseri Edirne Selimiye Camisi üslubu esas 
alınmıştır. Camide ana gövdeye köşelerden giydi-
rilen üçer şerefeli dört minare bulunmaktadır. 

Kırıkkale kent meydanında bulunan cami Ulus-
lararası Aydınlatma Tasarımcıları Birliği’nden “Li-
yakat Ödülü” almıştır

Karaahmetli

Piknik, kamp, yürüyüş... Bir gününüzü birçok 
aktivite ile burada geçirebilir, kuracağınız çadırla 
hem nehrin hem de gecenin huzurunu burada 
hissedebilirsiniz. Birçok balık çeşidini bulabilece-
ğiniz bu alanda balık tutabilir ve mangalınızı ya-
kabilirsiniz.

Karaahmetli Tabiat Parkı Karaahmetli Köyü Ka-
pulukaya Baraj’ı kıyısında bulunan önemli bir tu-
ristik lokasyondur. Yüzey şekilleri, derin vadileri, 
orman yapısı ve özellikle baraj gölünün sağla-
dığı su görselliği ile fiziki aktiviteler için oldukça 
uygun koşullar sağlamaktadır.

Tabiat Parkı sınırları içerisinde ve yakın çevre-
sinde toplam 63 kuş türünün ve Kapulukaya Baraj 
Gölünde 13 balık türünün yaşamakta olduğu be-
lirlenmiştir. Kapulukaya Baraj Gölü nesli tehlike 
altında su samurunun(Lutra Lutra) yaşam alanıdır. 

Karaahmetli Tabiat Parkı alanında günübirlik 
spor aktiviteleri yapılabilmektedir. Bunlardan 
piknik, doğa yürüyüşü, kampçılık ve olta balıkçılı-
ğı gibi aktiviteler ziyaretçiler tarafından alan içeri-
sinde yoğun olarak gerçekleştirilmektedir.

Tabiat Parkı yılın 12 ayı boyunca ziyaret edilebil-
mektedir. Olta balıkçılığı nisan, mayıs ve haziran 
ayları hariç yıl boyunca yapılabilmektedir.

Kırıkkale’de gezilecek yerler
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Çeşnigir

Tarihi Çeşginir Köprüsü, Kızılırmak’ın içerisinden geçtiği Çeşnigir Kanyonu, kanyonu tepeden gören 
cam teras, kanyon kenarındaki yürüyüş parkuru, kanyon içerisinde tekne turu, yöresel ürünler satış 
alanımız ve birçok güzelliği burada bulacaksınız. 

Çeşnigir Köprüsü ve Çeşnigir Kanyonu Kırıkkale ilinin en önemli turistik lokasyonlarından bir tanesi-
dir. 13’üncü yüzyıla ait bir eser olan Çeşnigir Köprüsü’nün yapımında kesme taş kullanılmış olup uzun-
luğu 110 metredir. 6 metre genişliğinde olan köprü kanyon girişinde bulunmaktadır. Mimar Sinan ta-
rafından yeniden yapılmış ve sonraları köprünün ayak kısımları su içerisinde kalmıştır. 

Kırıkkale/Keskin-Karakeçili ilçeleri sınırında Kızılırmak’ın geçtiği havzada, Büklükale tarihi kazı alanı-
nın yakınında ve Kırıkkale merkeze 38 kilometre mesafede yer almaktadır. 

Alan 424 dönüm olup; alanda tarihi köprü aydınlatması, cam ve ahşap seyir terası, iskele ve tekne 
turu, ahşap merdivenler, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, macera parkı, gençlik kampı, 
su platformları, kafeteryalar, yöresel satış üniteleri, mescit, wc, otopark alanları bulunmaktadır. Ankara 
ve civar illerde yaşayanlar için eğlenceli aktiviteler yapabilme imkânı sunmasının yanı sıra, huzur bu-
lunacak alternatif bir alan özelliğine sahiptir.

Kanyon çevresinde yeme-içme alanları mevcuttur. Ziyaretçilerimiz hem kahvaltı etme hem de 
yemek yeme amaçlı olarak bu tesislerimizi ziyaret edebilmektedirler. 

Seyir teraslarında kanyonun muhteşem görüntüsünü izlemeniz ve kanyon kenarındaki parkurda 
yürüyüş yapmanız, tekne turu ile kanyonun derinliklerine ilerlemeniz sizlerde eşsiz hisler bırakacaktır. 
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Üzüm Pekmezi

Delice’nin meşhur Delice Beyazı üzümlerinden 
elde edilmekte olan üzüm pekmezi mükem-
mel bir lezzete sahiptir. Vücut direncini arttırıcı, 
bağışıklık sistemini güçlendirici, vücuda enerji 
sağlayıcı özelliği bulunan Delice Üzüm Pekmezi, 
Kırıkkale’nin vazgeçilmez ürünlerindendir. Sofra-
larınızdan eksik etmeyin!

Keskin Tava

Yöremizde, çok eski dönemlerden itibaren kuzu 
eti ile hazırlanarak tavada kendine has yöntemle 
pişen, gerek yerli halkın gerekse yerli-yabancı tu-
ristlerin en çok tercih ettiği yemektir. Keskin Tava 
Kırıkkale ili adına tescil edilerek coğrafi işaret al-
mıştır. Çeşitli illerde düzenlenen festival ve etkin-
liklerde Kırıkkale’nin özel yemeği olarak hazırla-
nan ve şöhreti birçok ilde yayılmış bu muhteşem 
lezzeti muhakkak yerinde tatmalısınız!

Sulakyurt Ballısı

Sulakyurt Ballısı, Kırıkkale’nin sahip olduğu çok 
özel bir tatlıdır. Bu tatlıda şeker kullanılmamakta-
dır. Tatlandırmak amacıyla bal kullanılmaktadır. 
Tatlının yufkaları ince ince açılarak aralarına bal 
ve tereyağı sürülmekte ve araları ceviz ile dol-
durulmaktadır. Çok büyük bir emekle hazırlanan 
tatlıyı kesinlikle denemelisiniz!

Delice Üzümü

Kırıkkale’de “üzüm” denilince akla “Delice” gel-
mektedir. “Delice Beyazı” olarak da adlandırılan 
bu üzüm türü, tadı ve verimi nedeniyle büyük 
miktarlarda üretilmektedir. Bu açıdan Türkiye 
ekonomisine de büyük katkılar sağlamaktadır. 
Üzüm, ince kabuklu, küçük çekirdekli, şeker oranı 
yüksek ve sarı renklidir. Kan yapımında büyük etki 
göstermekte ve bir haftalık düzenli tüketimle kan 
değerlerini yükseltmeye yardımcı olmaktadır.

Kırıkkale’de neler yenir?
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Sulakyurt Kavunu

Kırıkkale şehir girişinde ve çıkışındaki satış 
noktalarından temin edebileceğiniz Sulakyurt 
Kavunu, size kış aylarında kavun yeme zevkini 
yaşatacaktır. Yetiştiği ortamdaki toprak özelliği 
ve iklim şartları nedeniyle tadı nefistir. Bunun 
için bagajınızda büyük bir yer ayırın! Sulakyurt 
ilçesi genelinde her yıl ortalama 1500-2000 dekar 
alanda kavun üretimi gerçekleştirilmekte ve 
başta Kırıkkale olmak üzere çeşitli illerde satışa 
sunulmaktadır

Kılıçlar Soğanı

Kırıkkale Kılıçlar Soğanının üretim materya-
li (tohum) yaklaşık yüz yıldır Kırıkkale ili Kılıçlar 
köyü yöre halkı tarafından yetiştirilen soğanlar-
dan elde edilmektedir. Yıllar boyu kullanılan bu 
tohumlar yabancı tozlanma göstermeleri nede-
niyle köy popülasyon özelliği kazanmıştır. Ayrıca 
Kırıkkale Kılıçlar Soğanı tohumunun köy popü-
lasyon özelliği ile birlikte ayırt edici özellik kazan-
masında Kılıçlar köyünden geçen ve Kızılırmak’a 
bağlanan çayın köy topraklarını verimli hale ge-
tirmesi, bölgenin coğrafi konumu ve iklim yapısı 
da etkili olmuştur.

Omaç

Şehrin az malzemeli fakat çok lezzetli olan ye-
meğidir Omaç. Yufka, yumurta ve tereyağından 
oluşan yemeğe bir de çeşit çeşit baharatlar eklen-
di mi tadından yenmiyor.

Batırma

Önceden hazırlanmış yumuşacık mayalı hamu-
run, bol tereyağı ve biraz da üzüm pekmeziyle 
buluşmasından ortaya çıkan bu lezzet bomba-
sını bir kez deneyenler müdavimi oluyor. Bizden 
söylemesi içine ceviz eklenince bir başka güzel 
oluyor.
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Kırıkkale’de Okul Sporları Federasyonu Başkan-
lığı faaliyetleri kapsamında düzenlenen “Yıldız Er-
kekler Futbol” müsabakaları tamamlandı. 

Şampiyonluk final maçını Şehit Ferhat Bozkurt 
Ortaokuluna 2-0’lık skorla üstünlük sağlayan Millî 
Eğitim Vakfı Ortaokulu elde etti. 

İkinciliği Şehit Ferhat Bozkurt Ortaokulu, üçün-
cülüğü Şehit Erdem Mut Ortaokulu ve dördüncü-
lüğü ise Özel ABC Koleji elde etti. Coşkulu anla-
rın yaşandığı kupa töreninde Millî Eğitim Müdür 
Yardımcısı Hamza Aygün, dereceye giren okulun 
kupasını verdi.

Müsabakalarda kıyasıya mücadele eden tüm 
sporcuları tebrik eden Aygün, gruplarda Kırıkka-
le’yi temsil edecek olan Millî Eğitim Vakfı Ortao-
kulu sporcularına da başarılar diledi.

Türkiye yarı final başarımız

Tokat’ta 13-16 Ocak 2022 tarihleri arasında dü-
zenlenen Genç Kızlar Voleybol müsabakalarında 
ilimizi temsil eden Şehit Hakan Yorulmaz Spor 
Lisesi kız takımımız, rakiplerini yenerek Türkiye 
yarı finaline yükseldi. Öğrencilerimizi başarıların-
dan dolayı tebrik ediyoruz.

Yıldız Erkekler Futbol müsabakaları tamamlandı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Gençlik Fe-
derasyonunun Antalya’da düzenledikleri Türkiye 
Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda 7 
yaş kızlar kategorisinde Kırıkkale’yi temsil eden 
Tınaz İlkokulu öğrencisi Öykü Aydın, satrançta 
millî takıma seçilen öğrenci oldu. Öğrencimizle 
gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Çorum 
Tevfik Kış Spor Salonu’nda düzenlenen Büyük-
ler Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda Kırıkkale İstik-
lal İlköğretim Okulundan 49 kilogramda Nurgül 
Yüksel Türkiye Şampiyonu oldu. 

Aynı kiloda yarışan sporcu Sümeyye Ergişi ise 
Türkiye 7’incisi oldu.

Şampiyonaya, 45 ilden 210 erkek ve 148 kadın 
olmak üzere toplam 358 sporcu katıldı. 

Öğrencimizi müsabakalara hazırlayanlara te-
şekkür ediyor, başarılarından dolayı her iki öğren-
cimizi de tebrik ediyoruz.

Satrançta ilk kez millî takıma öğrenci seçildi

Halterde şampiyonluk başarımız


