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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Yarışması Türkiye Birinciliği
Zeliha YILDIRIM

Karaköprü Şehit Sedat Sağır Ortaokulu
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Editör’den JALE KORKMAZ
Editör

Değerli Okuyucularımız,

Eğitim, toplumların geçmişleri-

ni anlamlandırarak, toplumların 

bugünü ve geleceği arasındaki 

değerleri aktararak insanlığa fay-

dalı bireyler yetiştirmeyi amaçla-

maktadır. Geçmişini unutmayan, 

kendini daima geliştiren ve gele-

cekte topluma yön verecek olan 

nesiller yetiştirmek için var gücü 

ile çalışan eğitim camiamızın ça-

lışmalarını sizlerle yeni bir sayıda 

paylaşmanın mutluluğu içindeyiz.

Okuyan, anlayan, araştıran, sorgu-

layan, özgürce düşünen ve kendi-

ne güvenen bireyler yetiştirmeye 

odaklanan ve Bakanlığımızın ön-

cülüğünde birçok farklı yatırım 

ve projeyle öğrencilerimize en iyi 

eğitimi verme adına görevlerini 

fedakârca ifa eden öğretmenle-

rimiz eğitimi sistemimizin temel 

taşıdır. Eğitim öğretimde yaşanan 

farklılıkları en aza indirmek adına 

yürüttüğümüz tüm çalışmalarda 

öğretmenlerimizin desteğiyle aka-

demik bilginin yanı sıra çocukları-

mızın şahsiyetlerini inşa ederek 

geleceğimizi teminat altına alma-

yı hedefliyoruz.

Müdürlüğümüz bünyesinde tem-

muz ve ağustos aylarında gerçek-

leştirilen eğitim ve kültür temalı 

çalışmaların yer aldığı yeni sayı-

mızla sizleri selamlamanın mut-

luluğunu yaşıyoruz. Bakanlığımız 

bünyesinde yürütülen tüm ça-

lışmaların camiamız için faydalı 

olmasını temenni ediyoruz. Bu 

vesileyle 81 Çalıkuşu Şanlıurfa 

dergimizin her safhasında bizle-

re her türlü desteği sunan İl Milli 

Eğitim Müdürümüze şükranlarımı 

sunuyorum. Yayın sürecinde eme-

ği geçen tüm ilçelerimize, öğret-

menlerimize, çalışmaları titizlikle 

inceleyen yayın kurulumuza, der-

gimizin tasarımında emeği geçen 

çalışma arkadaşlarımıza teşekkür 

etmek istiyorum.

81 Çalıkuşu Şanlıurfa dergisi 

olarak her sayımızın daha güzel 

çalışmaları içermesi dileğiyle 81 

ilimizdeki tüm okurlarımızı say-

gıyla selamlıyorum.
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Fevzi KURT  Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin en 

önemli amacı bir ülkenin geleceği 

olan çocukları iyi insan ve iyi vatandaş 

olarak yetiştirmektir. Öğrencilerimizin 

değişen dünya koşullarına uyum sağ-

layarak, içlerindeki heyecanı kaybet-

meden öğrenmelerini, keşfetmelerini 

sağlamak, onlara parlak bir gelecek ve 

müreffeh bir ülke bırakmak için tüm 

eğitim öğretim faaliyetlerinde öğren-

cilerimizi merkeze alarak çalışıyoruz. 

Bilgi toplumunda merkez olan kişidir. 

Eğitimli insan doğrudan doğruya top-

lumun simgesidir, toplumun perfor-

mans kapasitesini tanımlayandır. Aynı 

zamanda toplumun değerlerini, inanç-

larını, taahhütlerini temsil edendir. 

Bilgi toplumunun eğitimli bireyi bil-

giyi alan, özümseyen ve yeni bilgiler 

üretebilen bir yapıda olmalıdır. Bizler 

eğitim yolculuğumuzda öğrencileri-

mize kendilerini geliştirmeleri, bilgi 

ve teknoloji toplumunda yerlerini al-

maları ve geleceğe yön vermeleri için 

rehberlik etmeye devam ediyoruz.

Yoğun çalışmalarla geçen bir yılın ar-

dından tatile giden öğrencilerimizle 

eğlenerek öğrenmeye devam etmeleri 

ve eğitim öğretimden kopmamala-

rı adına; yaz tatili boyunca açık olan 

kütüphanelerimizle, Bilim Sanat Mer-

kezlerimizle, Yaz Okullarımızla, Des-

tekleme ve Yetiştirme Kurslarımızla, 

sportif ve sanatsal faaliyetlerimizle 

bir arada olmaya devam ettik. 

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için 

tüm çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı 

öğrencilerimizi merkeze alarak ger-

çekleştirmeye devam ediyoruz. Eğitim 

öğretim yılında ve yaz tatili boyunca 

okullarımızda öğrencilerimizin gelişi-

mi için emek veren öğretmenlerimizi 

fedakârlıkları için yürekten tebrik edi-

yorum. Dergimizin oluşturulmasında 

emeği geçen tüm eğitim camiamıza, 

ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 

dergimizin beşinci sayısının eğitim 

camiamızın tüm paydaşlarına ilham 

vermesini diliyorum.

Kıymetli Okuyucularımız,
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Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın 
Tuncay MORKOÇ

‘’Temel Eğitimde 10.000 Okul
Projesi’’ Kapsamında Okul Müdürleri 

ile Bir Araya Geldi

Okul Öncesi eğitime erişim oranlarının artırılması ve eğitim-
de fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan ‘’Temel 
Eğitimde 10.000 Okul Projesi’’ kapsamında yapılan çalışmaların 
değerlendirilmesi ve 2022 yılında yapılacak çalışmaların plan-
lanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Mü-
dürü Sayın Tuncay MORKOÇ proje kapsamındaki okul müdürle-
riyle istişare toplantısında bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Fevzi KURT,İlçe Milli Eğitim Mü-
dürleri, Şube Müdürleri ve ‘’Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi’’ 
kapsamındaki okul müdürlerinin katıldığı toplantıda Temel Eği-
tim Genel Müdürü Sayın Tuncay MORKOÇ, Bakanlığımız tarafın-
dan erken çocukluk eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırıl-
ması amacıyla atılacak adımların önemini vurgulayarak, ilimiz 
özelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. 
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Halfeti Robotik Ekibi
İnsansız Su Altı Sistemleri Kategorisi

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Kategorisi

“ TEKNOFEST 2022’DE ŞANLIURFA RÜZGÂRI”

Halfeti STEM

Halfeti Argıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
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Akıllı Ulaşım Kategorisi

Helyak Roket Takımı

Robotrafik Urfa Takımı 
Engelsiz Yaşam Teknolojileri 

KategorisiMetaDerse Takımı

Engelsiz Yaşam 
Teknolojileri Kategorisi

İnsansız Hava Aracı 
Kategorisi

“ TEKNOFEST 2022’DE ŞANLIURFA RÜZGÂRI”

Siverek Bilsem

Şanlıurfa Fen Lisesi
TOBB Fen Lisesi
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Şanlıurfa Valimiz Sayın Salih AYHAN, 

Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. 

Dr. Mehmet Sabri ÇELİK ve İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Sayın Fevzi KURT Şanlıurfa 

Üstün Zekâlılar Merkezini ziyaret ederek 

minik öğrencilerimizle bir araya geldiler.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Harran Üniversitesi koordinatörlüğünde 

Harran Eğitim Kooperatifi ve Gençstem 

Derneği ortaklığında 4-6 yaş arası üstün 

zekâlı ve yetenekli çocuklar için kurulan 

Şanlıurfa Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler 

Eğitim Merkezinde (ŞÜZMER) özel test-

ler sonrası üstün zekâlı ve yetenekli ol-

duğu tespit edilen 4-6 yaş aralığındaki 

çocuklar için yüksek standartlarda okul 

öncesi eğitimi verilecek. 

ŞANLIURFA ÜSTÜN ZEKÂLILAR VE 
YETENEKLİLER EĞİTİM MERKEZİ
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Şanlıurfa Valisi Sayın Salih Ayhan ve İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Fevzi Kurt’un katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şanlıurfa 

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten ÖZAK Tekstil San. 

Tic. Ltd. Şti. arasında Bakanlığımızca başlatılan “Ustalık Telafi 

Programı” çerçevesinde “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” im-

zalandı.

Yapılacak olan iş birliği protokolü ile öğrenim çağında veya 

öğrenim çağının dışında olup Kalfalık/Ustalık Belgesi almamış 

ancak fiilen çalışan bireylere mesleki gelişim kazandırılması ve 

Kalfalık/Ustalık Belgesi verilmesi amaçlanmaktadır. Protokol 

kapsamında 33 kişi kalfalık, 278 kişi de ustalık belgesi almaya 

hak kazanacaktır.

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı
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“AİLE OKULU”
Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Köklü aile değerlerimizi ve toplumumu-

zun temelini oluşturan dayanışma ru-

hunu geleceğe aktarmak için başlatılan 

“Aile Okulu” projesinin bilgilendirme 

toplantısı İl Milli Eğitim Müdürümüz 

Fevzi Kurt’un katılımıyla gerçekleştiril-

di.  

Aile bireylerinin evde televizyon, bilgi-

sayar, telefon ve internette geçirdikleri 

sürenin artması ve aile içi muhabbet 

ve sorumluluğun azaldığının tespit 

edilmesi vb. ortaya çıkan sorunları öğ-

retmen, veli ve öğrenci işbirliği ile aşa-

bilmek, bu sorunlarla baş edebilmenin 

yollarını hep birlikte bulabilmek için 

Mart 2022’de Aile Okulu Projesi hazır-

lanmış ve Aile Okulu Eğitimleri başla-

tılmıştır.

Proje başladığı tarihten itibaren Erzu-

rum, Mersin ve İzmir illerinde toplam-

da 520 kişinin katılımı ile Aile Okulu 

Eğitici Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 

Hâlihazırda Erzurum’da gerçekleştirilen 

eğitimle birlikte bu sayı 770’e ulaşmış 

olacaktır. Ayrıca eğitici eğitimleri aka-

binde illerde gerçekleştirilen eğitimler-

le 33.984 veli ve 11.021 eğitici olmak 

üzere toplam 45.000 kişiye ulaşılmıştır.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ola-

rak başlatacağımız Aile Okulu Projesi 

çalışmalarına velilerimizin katılımları-

nın öğrencilerimiz için çok faydalı ola-

cağı kanaatindeyiz.
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Aysel Öğretmen
Tüm Birikimini Eğitime Bağışladı

Eşiyle birlikte bugüne kadar biriktirdi-
ği tüm birikimini inşaatı devam eden 
anaokulunun yapımı için bağışlayan 
Şanlıurfalı Hayırsever Aysel ÜNALAN ile 
Şanlıurfa Valisi Sayın Salih AYHAN ve İl 
Milli Eğitim Müdürü Fevzi KURT’un katı-
lımıyla protokol imzalandı.
İmzalanan protokolle yapımı devam 
eden 4 derslikli anaokuluna Aysel Hüs-
nü ÜNALAN Anaokulu isminin verilmesi 
kararlaştırıldı.
 
Yakın bir zamanda vefat eden eşi ile 
birlikte bugüne kadar biriktirdiği tüm 
birikimini çocukların eğitim alması için 
bağışlayan 36 yıllık öğretmen, Şanlıur-
falı hayırsever Aysel ÜNALAN’a teşek-
kür eden Şanlıurfa Valisi Sayın Salih 
AYHAN,”Devlet yatırımlarının yanı sıra 

hayırseverlerin de desteği ile eğitimimiz 
çok daha iyi yerlere gelecektir.” dedi.
Düzenlenen protokole imza atan Şan-
lıurfa Valisi Salih AYHAN, yaptığı de-
ğerlendirmesinde “Yeni bir anaokulu 
inşaatının tamamlanması için bir ara-
ya geldik. Eğitime katkılarından dolayı 
Aysel ÜNALAN’a sonsuz teşekkürlerimi 
iletiyorum. Her zaman dediğim gibi eği-
tim bizim için her zaman önceliğimizdir. 
Hem kişisel olarak hem de kurumsal 
olarak bu yöndeki tutumumuzu sürdü-
receğiz. Bu minvalde de eğitimdeki iyi-
leşmenin her alanda iyileşme olduğunu, 
en hayırlı yatırımın eğitim olduğunu dile 
getiriyoruz. İnşallah ilimizdeki eğitimin 
de altyapısını iyileştirmek için devlet 
yatırımlarımızın yanı sıra hayırseverleri-
mizin katkıları da bu şehre değer katıyor. 

Ben tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
Büyük mutluluk duyduğunu ve tüm 
Şanlıurfalı hayırseverlerin eğitime des-
tek çıkmasını isteyen Aysel ÜNALAN ise 
“Eşimi bir süre önce koronadan kaybet-
tik. Kendisi çocukları çok severdi. Eşimin 
de isteğiydi ve o yaşarken birlikte aldığı-
mız karardı. Okulumuzda eğitim alacak 
tüm çocuklarımız bizim evladımızdır. Va-
limize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ 
VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 
RESİM YARIŞMASINDA 
TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ

İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fevzi KURT, Milli Eğitim Bakanlığı Te-
mel Eğitim Genel Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinlikleri kapsamında ortaokullar arası düzenlenen resim ya-
rışmasında Türkiye birincisi olan Karaköprü Şehit Sedat Sağır Ortaoku-
lu öğrencisi Zeliha YILDIRIM’ı makamında misafir ederek, başarısından 
ötürü kendisini ödüllendirdi.

Yaptığı resim ile ilimize Türkiye birinciliği kazandıran öğrencimiz Ze-
liha YILDIRIM ile bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Sayın 
Fevzi KURT milli, manevi ve insani değerlerimiz ile tarihsel ve kültürel 
hassasiyetlerimizi yaptığı resim çalışmasıyla en güzel şekilde yansıttı-
ğı için kendisini kutlayarak, eğitim ve sanat hayatında başarılar diledi. 
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15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü

İl Milli Eğitim Müdürümüz Fevzi KURT, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürleri ve Müdürlüğümüz personellerinin katıldığı program 
ebediyete intikal etmiş olan tüm şehitlerimizin manevi huzu-
runda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. 
Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Fevzi KURT :”15 Temmuz şehitlerimizle 
birlikte ülke savunmasında hayatlarını feda eden tüm şehit-
lerimizi rahmetle,  kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, 15 
Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde darbecilere karşı 
duran Yüce Türk Milleti’nin önünde saygıyla eğiliyorum.” dedi.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
etkinlikleri kapsamında Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lise-
si öğrencileri tarafından yapılan resimlerin yer aldığı resim 
ve fotoğraf sergisinin açılışı Müdürlüğümüz fuaye alanında 
yapıldı.

Meslek Liseleri öğrencilerimiz arasında düzenlenen 15 Tem-
muz Resim Yarışmasında il birincisi olan Kazancı Bedih Güzel 
Sanatlar Lisesi öğrencimiz Fatma TİMUÇİN’e ödülü Müdürü-
müz Sayın Fevzi KURT tarafından takdim edildi.
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LGS Türkiye Birincileri Öğrencilerimiz 
Müdürlüğümüzde

İl Milli Eğitim Müdürümüz Fevzi Kurt 2022 Liselere Giriş Sı-
navında (LGS) Türkiye birincisi olan Haliliye Ortaokulu öğren-
cisi Mehmet Akif GÜLER ve Uğur Okulları öğrencisi Fahri Efe 
İÇTEN’i makamında ağırlayıp başarı hikâyelerini kendilerin-
den dinleyerek öğrencilerimizi ödüllendirdi.

Tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Şanlıur-
fa’nın gurur kaynağı olan Mehmet Akif GÜLER ve Fahri Efe 
İÇTEN’i kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Fevzi KURT 
LGS’ye hazırlık döneminde öğrencilerimizden desteklerini 
esirgemeyip başarılarında pay sahibi olan okul idarecileri, 
öğretmen ve ailelerine ilimize kazandırılan başarıdan dolayı 
teşekkür etti. 
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Şanlıurfalı 
Öğrencimiz 

Ermenistan’da 
Şanlı Bayrağımızı 

Dalgalandırdı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen 33. 
Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı 63 ülkeden 237 
öğrencinin katılımıyla 10-18 Temmuz 2022 tarih-
lerinde gerçekleştirildi.

Ermenistan’da düzenlenen 33. Uluslararası Biyo-
loji Olimpiyatına ülkemizi temsilen 4 öğrencimiz 
katıldı. TÜBİTAK Milli Takımında olan ve Şanlıurfa 
Yükseliş Koleji’nde eğitim gören öğrencimiz Latif 
Hatipoğlu altın madalya kazanarak Şanlıurfa’yı ve 
ülkemizi gururlandırdı.

Geleceğin bilim insanı adayı olan öğrencimizi bu 
harika başarısı için tebrik ediyoruz.
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Köy Yaşam Merkezleri Köylerin Kalbi Oluyor
Haliliye Teperek köyünde yıllar önce kapanmış olan oku-
lumuzun yeniden hayat bulması için Bakanlığımızın baş-
latmış olduğu “Köy Yaşam Merkezi” projesi kapsamında ye-
nilenecek okulumuzu köy halkımızın ve öğrencilerimizin 
hizmetine sunacağız.

Köy Yaşam Merkezleri ile kullanılmayan köy okulu binaları, 
ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, 
kütüphane; matematik, doğa, bilim ve tasarım gibi fark-
lı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi 
eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştü-
rülüyor. Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının 
hizmetine sunuluyor



81 ÇALIKUŞU  I  ŞANLIURFA 19

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım 
ve Orman Bakanlığı arasında 
tarım, hayvan sağlığı ve yetişti-
riciliği ve laboratuvar hizmetle-
ri alanlarında faaliyet gösteren 
tüm okullarda öğrenci ve öğ-
retmenlerin yeterliliklerini artı-
rarak tarım ve gıda sektöründe 
ihtiyaç duyulan nitelikli insan 
gücünü yetiştirmek amacıyla 
imzalanan “Mesleki ve Teknik 
Eğitim İş Birliği” protokolü İl 
Milli Eğitim Müdürü Sayın Fev-
zi KURT ve Tarım İl Müdürü Dr. 
Murat ÇAKMAKLI tarafından ya-
pılan toplantıda tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında bir ko-
nuşma yapan İl Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Fevzi KURT “Ge-
lecek Tarımda Tarımın Geleceği 
Gençlerde yaklaşımıyla gelece-
ğimizi garanti altına almaya ça-
lışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü, hızla değişen tek-
nolojik gelişmeler ışığında eği-
timi verilen 47 meslek alanına 
ait 105 dalda ihtiyaç duyulan 
nitelikli iş gücünü yetiştirmek 
ve nihai olarak sürdürülebilir 
kalkınmaya katkı sunmak ama-
cıyla ilgili sektör temsilcileri, 
bakanlıklar, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşları ile iş birliği 
protokolleri tesis etmektedir. 
2021-2022 eğitim öğretim yı-

lında; Tarım, Hayvan Yetiştirici-
liği ve Sağlığı ile Laboratuvar 
Hizmetleri alanlarında Millî 
Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 
okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 
öğretmeni çerçevesine alan bu 
protokol ile okul yöneticisi ve 
öğretmenleri, teknik ve mesleki 
yönden her iki bakanlığın mev-
zuatı çerçevesinde belirlenecek. 

Yabancı dil ağırlıklı olarak alan 
öğretim programları ve yüz yüze 
ve dijital eğitim materyalleri 
hazırlanacak. Alan derslerinde 
Tarım ve Orman Bakanlığı Eği-
ticilerinin görev almaları sağ-
lanacak. Alan öğretmenlerinin, 
ortaklaşa belirlenecek takvim 
ve programa göre Tarım ve Or-
man Bakanlığının belirlediği 
atölye/laboratuvarlar, eğitim 
merkezleri, araştırma enstitüleri 
ve arazilerde iş başında eğitim 
düzenlenecek. Alandan mezun 
öğrencilerin tarım sektöründe 
istihdamı için ortak proje ve 
çalışmalar yapılacak. Alan öğ-
rencilerinin işletmelerde mes-
leki eğitimi/staj uygulamalarını 
bütçe olanakları doğrultusunda 
Tarım ve Orman Bakanlığına 
bağlı kurum veya kuruluşlarda 
yapmaları sağlanacak.” dedi. 
 

“Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü” 
Tanıtım Toplantısı
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“Okulum Temiz Belgelendirme Programı “ 
Planlama Toplantısı Yapıldı

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında “Eğitim Kurumlarında 
Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve 
Kontrol Kılavuzu” doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve 
‘’Okulum Temiz Belgelendirme’’ programının planlanma-
sının konuşulduğu toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Fev-
zi KURT başkanlığında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Mustafa Fehmi SATICI ve 13 İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü İş Sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu Şube Müdürleri 
(İşveren Vekilleri) ve İSG Bürolarında görevli İş Güvenlik 
Uzmanlarının katılımıyla yapıldı.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Fevzi KURT ve İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Fehmi SATI-
CI tarafından pandemi sürecinde yapılan çalışmalar, Oku-
lum Temiz Belgelendirme programı hakkında bilgilendir-
me yapılırken, İl İSGB Koordinatörü Mahmut MİRZAOĞLU 
tarafından; Merkez İSGB, İl İSGB ve İlçe İSG Bürolarının 
çalışma esasları hakkında sunum yapıldı.
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Şehit Özel Harekât Polisi Gökhan ÖZDEMİR’in 
İsmini Yaşatacak Olan Okul Kütüphanesinin 

Açılışı Yapıldı
Şehit Özel Harekât Polisi Gökhan ÖZDE-
MİR’in isminin verildiği okul kütüpha-
nesinin açılışı Harran Kapı İmam Hatip 
Ortaokulunda yapıldı.

01.09.2016 tarihinde teröristlerin hain 
saldırısı sonucunda şehadete eren Özel 
Harekât Polisi Gökhan ÖZDEMİR’in ai-
lesi, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi KURT, 
Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
DEMİR, şehidimizin mesai arkadaşları 
Özel Harekât Polisleri, okul idarecileri ve 
öğretmenlerin katıldığı açılış töreninde 
saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması 
ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti sonrası şehidi-
mizin isminin yaşatılacağı okul kütüpha-
nesinin açılış kurdelesi kesilerek öğren-
cilerin hizmetine sunuldu.

Şehadeti sonrası ailesinin izniyle yapı-
lan organ bağışında 3 kişiye hayat ve-
ren Şehit Özel Harekât Polisi Gökhan 
ÖZDEMİR’in anne ve babasının duygu 
dolu anlar yaşadığı açılışta Özel Harekât 
Polisleri, şehit arkadaşlarının ismini ya-
şatacak okul kütüphanesini gezerek ai-
lesinin yanında oldular.
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Mahmut İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 
atölyemiz pandemi dönemiyle birlikte 
dezenfektan ve sıvı temizleyici üreti-
mine başlayarak bugüne kadar 500 ton 
üzerinde üretim ve 3 milyon TL üzeri 
ciro yaparak ilimizde tüm okul ve resmî 
kurumların ihtiyacının %40’tan fazlasını 
karşılamıştır.

2022 yılı yaz ayı itibariyle boya üreti-
mine de başlayan atölyemiz gelişmeye 
devam etmektedir. 300 m²’lik alan üze-
rinde kurulan atölyemiz; 2 mikser, 7 adet 
çelik kazan ve 1 adet laboratuvar mikse-

ri ile günlük 2 ton üretim kapasitesine 
sahiptir.Okulumuz Kimya Bölümü bün-
yesinde kurulan atölyede üretimine baş-
ladığımız iç cephe, dış cephe ve tavan 
boyaları “MİBO” markası altında boya 
kataloğumuzdaki renklerimiz dâhilinde 
üretilmektedir.Henüz yeni başladığımız 
boya üretiminde ilk parti siparişlerimizi 
alarak üretime başladık.

Öğrencilerimiz derslerde öğrendikleri 
bilgileri kimya öğretmenlerimizin ön-
cülüğünde uygulama şansı bularak hem 
tecrübe kazanıyor hem de gelir elde edi-
yorlar. Bu sayede mezun olduklarında iş 

bulma imkânları da artıyor.
 
Amacımız Türkiye’nin her yerinden gelen 
talepler doğrultusunda üretimimizi ar-
tırarak kamu ve özel sektör ihtiyaçlarını 
karşılayacak boya üretimini sağlamak 
ve meslek lisesi bünyesinde yaptığımız 
üretimlerle ülke ekonomisine katkı sağ-
lamaktır.
 
Ürettiğimiz boyalarımızla Karaköprü 
Ağılcık İlkokuluna boya desteği sağla-
yarak, okulun yenilenmesine katkı sağ-
ladık.

MESLEK LİSELERİMİZ 
ÜRETMEYE DEVAM 

EDİYOR
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Her göl balıklıdır ama Balıklıgöl farklıdır.
Şehrin alnında duran güneşe rağmen 
yazları serin ve kalabalık, kışları sakin ve 
buğulu.

Sureti betondan müteşekkil kentin 
apartman dairelerinde, bedeniyle pansi-
yoner bir işçi hayatına dönüşenlerin, ru-
hunun aksini berrak bir suda gördüğü bir 
mana denizinin numunesidir Balıklıgöl. 

Akşamı, melale meyyal bir ruh hali ve-
rirken, gündüzü ekmek telaşına düşen 
muhittekilerin mecburi istikametidir, Ya-
kubiye’den Haşimiye’ye. 

Tarihin, takvimlerin ömür yetiremediği 
binlerce yıllık varlığıyla asilere karşı bir 
yangını söndürmeye koşturan, ilahi bir 
mesajla “serin ve selamet” içre yatağında 
kıvranan bir göl.

Arkeologlara göre tarihi önemi fazlasıyla 
haiz bir beşik,  teologlara göre putları kı-
ran İbrahim Peygamberle başlayan inan-
cın yeryüzüne yayıldığı bir eşik, aşıklara 
göre romantik, her karesinde hatıralar 
bulunan siyah beyaz bir film şeridi gibi 
nostaljik... Her bakanın kendinden bir 
anlam bulduğu insanlığın ortak pence-
resi.

Nar ile nur arasında, mancınık ile su ara-
sında, hak ile batıl arasında, yangına su 
taşıyan karınca ile tarafsız kalanlar ara-
sında günümüze kadar gelen apaçık bir 
beyyine.

Dileklerin suya okunduğu, suyun ruha 

dokunduğu, hayatın didiklediği insanoğ-
lunun mihnet ve kasvetten kurtulup kal-
bine huzur dokuduğu bir plato.

Ayn-Zeliha’nın aşkı, kendi havzasında su-
larda titreyen bir parıltıdır hala yanı ba-
şında İbrahim’e olan inançla, Balıklıgöl 
ile karşılıklı.

Abid güvercinler gölgesine sığındığı 
minarelerin gözlerinden kanatlanırken, 
balıklar dileklerin okunduğu yemlerle 
kıvrılırken sularda, ikindi zikirlerinin sesi 
gelir, Halil-ür Rahman’da.

Rızvaniye Camii’nin penceresinden ba-
kılınca, gökyüzünden yeryüzünü seyre 
dalmış bir hava verirken, sıcak ve kurak 
Urfa’nın kalbinde bir vaha gibi görünür 
insana.

Tepesinde duran mancınıklara inat em-
rolunduğu hal üzre misafirlerine serinlik 
bağışlayan çevresiyle Balıklıgöl, şehre 
girenin ilk görmek istediği ve şehirden 
ayrılanın son bir kez daha görmek iste-
diği, bir huzur birikim yeri olarak duruyor 
şehrin kalbinde.

Şehir, sakinlerinin en çok toplandığı yer-
le bağını güçlendirir ve varlığını ayakta 
tutar. Balıklıgöl misafirler için gezilecek 
en önemli yerdir; fakat yerli kültürlerin 
bir arada yaşadığı ve varlığını güçlen-
direrek sürdürdüğü bir kültür mozaiği 
sahnesidir.

Ne yeryüzünün en büyük gölü Hazar, 
ne de yeryüzünün en derin gölü Baykal. 

İnsanlık tarihinin, medeniyetlerin, dün-
yanın ilk üniversitesinin yanı başında 
yükseldiği, şanı Hazar’dan büyük, manası 
Baykal’dan daha derin, dünyanın en kü-
çük su havzasıdır, Balıklıgöl.

Mutlak bir uğrak yeridir Balıklıgöl, öy-
lesine çıkılan ağır adım yürüyüşlerde, 
farkında olmadan kendinizi bulduğunuz 
bir iç mekân arayışının tezahürü olarak 
karşınıza dikilir.

İnancın, mitin, kutsalın, teklif ve mükel-
lefiyetin bir temsiliyeti olarak maziden 
atiye uzanan bir su çağıltısı, tarihin boy-
nunda asılı kutsal bir takı olarak, suların-
da parıldayan bir teslimiyetin kıssasıdır 
Balıklıgöl. 

Urfa bir şiir olsa şayet,  Balıklıgöl bu şii-
rin zengin kafiyesi olurdu.

Urfa bir türkü olsa şayet, Balıklıgöl bu 
türküde herkesin dilindeki nakarat olur-
du.

Ve Urfa bir Halil İbrahim Sofrası’dır, Ba-
lıklıgöl bu sofrada ekmek ve su kadar 
azizdir.

Dokunulmazlığı olan balıklarıyla göl, 
benzeri olmayan gölüyle balık.

Urfa’nın kalbine “Serin ve selamet bir 
bahçe” olarak hediye etmiştir, Halık.

Halil YAKUT
Emine Göncü Anadolu Lisesi

URFA’NIN KALBİ: BALIKLIGÖL
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Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri bünyesinde 
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim 
Merkezi 2018 yılından bu yana Şanlıurfa’da 6.000 kişi-
ye ilk yardım eğitimi vermiştir. Merkez ve taşra ilçele-
rinden olmak üzere düzenlenen eğitimler 20 eğitici ta-
rafından ve 21 kişilik gruplar halinde periyodik olarak 
verilmekte ve eğitim sonunda kursiyerlerimiz sertifika 
almaktadırlar. Eğitim öğretim yılı süresince öğrencile-
rimize de verilen seminerler aracılığıyla öğrencileri-
mizin ilkyardımın önemi konusunda farkındalıklarını 
artırmak hedeflenmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün İlk Yardım 
Eğitimleri Devam Ediyor
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Çocuklarımızın kitaplarla olan bağı-
nı kuvvetlendirmek, okuma alışkan-
lığını geliştirmek için Küçük Prens 
Kitap Müzesi Halfeti Özmüş Orta-
okulunda Türkiye’de ikinci Küçük 
Prens Kitap Müzesi olarak açılmıştır. 
Emeği geçen okul yöneticilerimize, 
öğretmenlerimize ve öğrencilerimi-
ze teşekkür ederiz.

KÜÇÜK PRENS KİTAP MÜZESİ 
ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
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VİRANŞEHİR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
OKUMA & YAZMA KURSLARIMIZ

OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ
Viranşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından ilçe genelinde açıl-
mış olan okuma yazma kurslarına vatandaşlarımız tarafından 
yoğun ilgi gösterildi. Her yerde her zaman herkes için eğitim 
sloganıyla yola çıkan Halk Eğitimi Merkezi eğitim çağının 
dışına çıkmış vatandaşları okuma yazma kurslarına yazdırıp 
eğitimler düzenledi. Bu alanda eğitim alan 62 yaşındaki kur-
siyerimiz duygularını şöyle ifade etti: ‘’Öncelikle Hayat Boyu 

Öğrenme ailesine çok teşekkür ederim. Artık kendim yazıp 
okuyabiliyorum. Aldığım eğitim sayesinde ikinci kişilere ge-
rek duymadan kendi işlerimi halledebiliyorum.” Okuma Yazma 
bilmeyen kalmasın hedefiyle her mahallemize her köyümüze 
gideceğimizi ve okuma yazma bilmeyen tek vatandaşımız kal-
mayana kadar hedefimizden vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek 
isteriz.
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Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Uygulama Kafeteryası  

Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi tarım, hayvan yetiştiriciliği ve 
sağlığı alanında yaptığı uygulamala-
rın yanında yiyecek içecek hizmetleri 
alanı için kurduğu modern uygulama 
kafeteryası ile alan öğrencilerinin staj 
faaliyetlerini etkin bir şekilde sağ-
lıklı, hijyenik ve güvenli bir ortam-
da yapmalarını sağlarken uygulama 
derslerinde öğrencilerin öğretmenleri 
eşliğinde verimli dersler geçirmesine 
olanak tanıyor. Okul döner sermaye 
işletmesine bağlı olarak halka da hiz-
met veren uygulama kafeteryası, tarım 
alanının bahçe peyzaj uygulamaları ile 

nezih, aileler tarafından tercih edilen 
bir ortama dönüşmüştür. Hayvan yetiş-
tiriciliği ve sağlığı alanının da desteği 
ile bahçesinde hayvanları barındıran 
kafeterya özellikle çocuklu ailelerin 
uğrak mekânı haline gelmiştir. Tarlada 
yetiştirilen organik tarım ürünleri ve 
okulun kendi üretimi olan et, süt, yu-
murta gibi hayvansal gıdalarla üretim 
yapan yiyecek içecek hizmetleri alanı 
günden güne hazırlık, sunum ve servis 
becerileri gelişen öğrencileri ile sektö-
re eleman yetiştirmek konusunda hız-
la ilerlemektedir.
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“Öğretmenim Sen Yaz Urfa Okusun”

ÇOCUĞUN RENKLERİ
Yıldız kümelerini gerçek anlamda ilk gör-
düğümde dokuz yaşındaydım. Yıldız kü-
meleri buz mavisiydi.

Hayır, bir uzay mekiğinde hesaplamalar 
yapan bir astronot değildim. Kamp çan-
tamı sırtlayıp yüksek bir dağa tırman-
mamıştım. Çatı katında duran dev bir 
teleskopum yoktu. Sınıf arkadaşlarımın 
bayılarak gittiği o ürkütücü ama büyüle-
yici planetaryumda da değildim. Sadece 
taşınmıştım. 

Matematik öğretmeni olan annemin 
başka bir okul için neden bizi evden sa-
atlerce uzak bir yere sürüklediğine bir 
türlü anlam verememiştim. Bursa’daki 
mahallemizde bir sürü güzel okul vardı, 
evimizden niye çıkmıştık ki? Tanıdığımız 
ve sevdiğimiz kişilerin arasında yaşama-
ya devam etsek daha güzel olmaz mıydı?

Annemle babam bir kısmını yerleştirme-
yi başardıkları mutfakta akşam yemeğini 
hazırlarken benden dört yaş büyük ağa-
beyim tüm gün yaptığı gibi surat asmak-
la meşguldü. Ara sıra arkadaşlarını arayıp 
“Böyle yer olmaz olsun! Hiçbir şey yok 
burada! Evden kaçasım var!” şeklinde si-
tem ettiğini duyuyordum. 

Bir daha hiçbir şeyin aynı olmayacağını 
bilerek kendimi yeni evimizin önündeki 

kaldırımlara attım. Işıl ışıl olan ana cad-
denin aksine burası neredeyse tamamen 
karanlıktı. Sokak lambaları neredeydi? 
Neden burayı karanlık bırakmışlardı? 

Kafamda dönüp duran sorulara daha 
fazlasını eklemek istemiyordum. Gözüm 
karanlığa alışınca bir tarafında geniş, boş 
bir arazi, diğer tarafı damsız ve tek katlı 
evlerin uzandığı parke yoldan yürümeye 
başladım. Ellerim şortumun cebindeydi. 
Hava tatlı tatlı esiyordu. Sokak köpekleri 
kendi halinde geziniyor, kediler çöplük-
lerden atlıyordu. Etraf o kadar sessizdi ki 
her adımımda yıpranmış terliklerimden 
gelen şap şap sesleri tüm yol boyunca 
yankılanıyordu. Yazın sonlarındaydık, 
saat daha dokuz buçuktu. Herkes nere-
deydi? Yoksa bu mahallede bizden başka 
kimse yaşamıyor muydu? Neden hiç ara-
ba yoktu? 

Daha önce hiç bu kadar yalnız hissetme-
miştim. Yalnız ve yorgun… Biraz da aç. Bir 
şeylerin değişmesinden nefret ediyor-
dum. Buradan ne zaman gidecektik? 
Dalgın dalgın yürüyordum ki, yolun en 
karanlık kısmında bakışlarımı terlikle-
rimden çekip gökyüzüne baktım. Gördü-
ğüm manzara karşısında bir komut almış 
gibi aniden durdum. 

İlk bakışta normal bulutlar gibi görü-

nüyorlardı. Beyaz, ince bir şerit halinde 
gökte asılı duran bulutlar. Fakat bulutlar 
böyle parıldamazdı, bu kadar hareketsiz 
de durmazlardı. Daha dikkatli baktığım-
da tüm göğü iki parçaya bölecek şekilde 
uzanan bu beyaz yolu yıldızların oluş-
turduğunu fark ettim. O kadar çok yıldız 
vardı ki! İrili ufaklı, parlak ve biraz sönük, 
biraz da renkli… Pikniğe gittiğimiz za-
manlarda gece olduğunda Küçük Ayı ve 
Büyük Ayı’nın hemen ortaya çıkmasına 
alışmıştım, ancak bu iki takımyıldızının 
yanında bu kadar yıldızın yer aldığını bil-
miyordum. 

“Çok güzel, değil mi?” diyen bir ses duy-
duğumda içine düştüğüm büyüden iste-
meyerek sıyrıldım, biraz da korkmuştum. 
Ses, benim yaşlarımda görünen, benden 
bir baş daha kısa bir oğlan çocuğundan 
geliyordu. Umursamaz bir ifadeyle elin-
deki elma olduğunu tahmin ettiğim mey-
veyi ısırdı. Giyimi normal görünmesine 
rağmen ayakları çıplaktı. “Ayakkabılarını 
giymeyi unutmuşsun,” dediğimde güldü. 
“Böylesi daha rahat!”

Tekrar yukarı baktım. “Bu kadar yıldızı 
ancak filmlerde görmüştüm. Gerçek değil 
zannetmiştim.” Hafızamı zorladım, ancak 
bulunduğumuz ilçenin adını bir türlü 
hatırlayamıyordum. Çekinmeme rağmen 
sorma gereği hissettim: “Şu an nerede-
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“Öğretmenim Sen Yaz Urfa Okusun”
yim?”

“Harran’dasın,” dedi H harfini gırtlaktan 
çıkararak. “Yıldızların sırrını söyleyeyim 
mi sana?”
“Neymiş?”
“Harran’da çöl iklimi yaşanır. Hava çok 
kurudur ve ışık kirliliği de en az seviye-
dedir. Bu ikisinden dolayı yıldızlar çok 
net görünür. İlk gözlemevinin burada 
kurulduğunu söylerler,” dedi tek nefeste. 
Tahtaya sözlüye kalkmış gibi tekdüze ve 
ezbere konuşmuştu. Ardından yüzündeki 
ciddiyet dağıldı. “Bunları bana Murat öğ-
retmenim anlatmıştı. Murat öğretmeni 
tanıyor musun?”

“Tanımıyorum.”
“Yazık. Tanısan çok severdin.”
“Eminim severdim. Bilgili birine benzi-
yor.”

İlk kez pamuk tarlası gördüğümde dokuz 
yaşındaydım. Pamuk tarlası beyazdı. 
Harran’a ilk gelişimizde her yer kapka-
ranlıktı, hatta tarlalardan biri alabildiği-
ne uzanan bir karanlıktan ibaret olduğu 
için deniz zannetmiştim. Hava aydınla-
nınca birkaç futbol sahasını alabilecek 
kadar uzanan kar beyazı pamukları gör-
düm. Daha önce pamukların nereden 
geldiğini hiç sorgulamamıştım, fabrikada 
üretildiğini zannediyordum. Aşı olunca 
kolumuza bastırdığımız pamukları bitki 
örtüsü şeklinde gördüğümde yaşadığım 
şaşkınlığı bugün dahi unutamam. Anne-
min dediğine göre sınıf arkadaşlarımın 
çoğu hafta sonlarını tarlada çalışarak 
geçiriyordu. Hafta içi okul, hafta sonu 
iş… Bense sadece sokakta oynuyor, ya da 

kitap okuyordum. Daha önce hiç tarlada 
çalışmamıştım. “Biz çocuklarımızı çok 
nazlı yetiştirdik,” diyordu babam. “Baksa-
na, el kadar bebeler sırtında çuvalla gü-
neşin altında pamuk topluyor.” 
Güneşin aslında her seferinde ne kadar 
güzel battığını fark ettiğimde on yaşın-
daydım. Mevsimlerden sonbahardı. Gün-
batımı turuncuydu, kırmızıydı, pembeydi, 
mordu, yeşildi, lacivertti ve bunlardan 
daha fazlasıydı. 

Bir gün, kakaolu sütümü aldım ve okul 
çıkışında eve gitmeyip Harran’ın büyük 
bir kısmını çevreleyen taş duvarlara otur-
dum. Yüzüm güneşe dönüktü. Ayrıca gü-
neşin alçalmasını maskeleyebilecek hiç-
bir şey de yoktu. Sadece pamuk tarlaları, 
aralarında epey mesafe bulunan tek tük 
evler ve askeriyenin alçak dikenli telleri. 
Bir önceki evimde hiç günbatımını sey-
retme gereği duymamıştım çünkü güneş 
ufuk çizgisinde değil yüksek binaların 
arasında kaybolurdu, biz de o tatlı ışık 
şöleninden mahrum kalırdık. Ancak şimdi 
hâkimiyet güneşteydi. Hâkimiyet ben-
deydi. Çünkü o akşam duvarın üzerinde 
herkesten yüksekteyken güneşle karşı 
karşıyaydım. Adeta onunla eşit konum-
daydım. “Hadi bat,” diyordum. “Bat ve ben 
de renklerini seyredeyim.”

Günbatımının sadece kızılla ilgili ol-
duğunu zannedenler büyük bir yanılgı 
içindeler. Çünkü güneşin batışını tam 
anlamıyla izlerseniz her rengi birkaç da-
kikalığına görebilirsiniz. En dışarıda bu-
lutlara yansıyan koyu bir mor, bulutların 
altında ince pembe şeritler, güneşe yak-
laştıkça da yoğun bir turuncu ve güneşin 

artık o kadar da yakıcı olmayan kızıllığı. 
Her akşam bulutların farklılaşmasıyla 
renkler ve gökyüzündeki resim de deği-
şiyordu. 

Aynı anda yirmi altı tane at gördüğümde 
ve keçilerin tüylerinin ne kadar hoş oldu-
ğunu fark ettiğimde on bir yaşındaydım. 
Atlarla keçiler beyaz, kahverengi, gri ve 
siyahtı.

Hiç beklemediğiniz bir anda köşe başın-
dan çıkıveriyorlardı. “Burası aslında bizim 
yerimiz, siz sonradan geldiniz,” der gibi 
gururla ve sakince yürüyor; etraftaki ara-
baları, insanları, bisikletleri umursama-
dan sürü halinde dolaşıyorlardı. Nereye 
gittikleri bilinmiyordu. Bir gün tüm cesa-
retimi topladım ve aralarından yürüdüm. 
Üç yıl önce at çiftliğinde zararsız pon-
nylere binmekten ne kadar korktuysam 
şimdi yabani atların arasında yürürken o 
kadar cesurdum. En yakınımdaki at gece 
karasıydı. Cılızdı, yelesine ve kuyruğuna 
dikenler yapışmıştı. Çiftlikte gördüğüm 
besili, parlak tüylü atlardan çok farklıy-
dı. Komşularımızdan birine sorduğumda 
atların kışın serbest bırakıldığını, yazın iş 
zamanı etraftan toplanıldığını öğrendim. 
Yıl boyu ahırda bakılmamalarına çok şa-
şırmıştım. Tatile çıkarılan at mı olurdu? 

Okula giderken karşıma çıkan keçi sürü-
sü, benim geçebilmem için durduğunda 
keçileri inceleme ve her birinin yüzünü 
aklımda tutma maceram başlamış oldu. 
Hepsi birbirinden farklı renkteydi. Ki-
mileri kapkaraydı, boynuzları etkileyici 
kıvrımlara sahipti. Kimisi de beyazdı ve 
upuzun tüyleriyle beyaz saçlı yaşlı kadın-



81 ÇALIKUŞU  I  ŞANLIURFA30

ları andırıyordu. Bazıları kahverengi-be-
yaz-siyah karışımıydı. En sevdiklerim. 
Annem saçlarını boyattıktan sonra tıpkı 
bu keçilere benzemişti. Gözlemimi ona 
aktardığımda bana çok kızdı. Hâlbuki 
aslında güzel bir şey söylediğimi düşü-
nüyordum. Yaşım büyüdükçe fark ettim ki 
insanlar ancak kuğulara, atlara, balıklara, 
ceylanlara, tavus kuşlarına benzetilmek-
ten hoşlanıyordu. Büyüleyici boynuzları, 
farklı renklerde parlayan tüyleri ve ka-
rakteristik yüzleriyle kendi yollarında 
yürüyen keçiler güzellik açısından hor 
görülüyordu.

Dünyanın en güzel gözlerini gördüğüm-
de on iki yaşındaydım. Dünyanın en gü-
zel gözleri yeşildi. 

Sadece hemcinslerimle takılmaktansa 
kızları fark etmeye başladığım, onlara 
merakla yaklaştığım zamanlardı. Evi-
mizin yanındaki toprak arazide atları, 
köpekleri, hindileri, tavus kuşlarını, ör-
dekleri, inekleri, keçileri izleyerek yürü-
yordum. Evet, hepsi aynı yerdeydi. Ken-
dilerine bağımsız bir cumhuriyet kurmuş 
gibi yaşayıp gidiyorlardı. 

Hayvanlara o kadar dalmıştım ki sırt 
çantasının ağırlığı altında ezilmekte 
olan kızı fark etmemiş, kızla kafa kafaya 
çarpışmıştım. Yüzünü, gözlerini o zaman 
gördüm. Minik yuvarlak yüzü esmerdi. 
Gözleri yüzünün büyük bir kısmını kapla-
yacak şekilde büyük ve hafif yukarı doğru 
kıvrımlıydı. Siyah kirpikleri o kadar gür 
ve uzundu ki gözlerini birkaç kez hızlıca 
kırpıştırsa küçük bir hava akımı oluştu-
rabileceğine inanıyordum. Ancak kıza ki-
litlenmeme sebep olan şey ne gözlerinin 

büyüklüğü, ne de kirpikleriydi. Gözlerinin 
yeşili başka bir yere bakmayı imkânsız 
hale getirecek kadar güzeldi. Bir göl ke-
narı da olabilirdi, serinletici bir yayla da. 
Hayır hayır, bahar zamanlarında pamuk-
ların yeşermeye başladığı zamanki o can-
lı yeşil! O iki kusursuz yuvarlak bir süre 
şaşkınlıkla üzerimde gezindi, ardından 
hiç istemesem de başka yöne çevrildi. 
Kız Arapça bir şeyler mırıldanarak –gali-
ba sayıp sövmüştü- yanımdan uzaklaştı. 
Onu bir daha asla görmedim. Harran gibi 
bir yer için pek alışılmadık bir durumdu. 

Böylelikle diline dahi yabancı olduğum 
bir kültürün beni sahiplenmesine izin 
verdim. İçine girdiğim dünya bambaş-
kaydı. Kitaplarda okuduklarımdan da 
fazlasıydı. 

Havalar ılıdığında cuma günleri pamuk 
tarlasını gören duvarın üzerinde oturup 
saatlerce okuyordum. Ömer Seyfettin, 
Ahmet Rasim, Gülten Dayıoğlu… Anlat-
tıkları dünya içinde yaşadığımdan çok 
da farklı değildi. Aynı zamanda dinli-
yordum da: Fazıl Say, Cem Karaca, Barış 
Akarsu… Babam on iki yaşında yaşlı bir 
adam olduğumu söylüyordu. Dediğine 
göre yaşıtımdakiler anlamsız rap şarkılar 
dinlerken böyle davranmam anormalmiş. 
Bu müzikleri bana gösteren kişi annemdi. 
Dinlemem için baskı yapmazdı, beğenir-
sen telefonuna yüklerim diyordu. Ben de 
beğeniyordum, o kadar. Elbette arkadaş 
ortamında sık sık dinlediğimiz rap ve pop 
tarzı şarkılar vardı da, duvarın üzerinde 
güneşi uğurlarken daha derin ezgilere 
ihtiyaç duyuyordum. Annem duyduğum 
açlığı anlıyor, beni çok da güzel doyuru-
yordu. 

Harran’da kaldığım süre boyunca toprak 
arazilerde yalın ayak koştum, toprağa ça-
mura bulandım, arkadaşlarımın yanında 
keçilere çobanlık yaptım, pamuk topla-
dım, çiğ köfte yapmayı ve inek sağmayı 
öğrendim, ailemle çevredeki illeri gez-
dim, en çok da insanları dikkatle dinle-
dim. Hepsinin zorlu bir hikâyesi vardı. 
Hikâyelerine ortak oldum. Bunların hepsi 
maviydi; özgürlüğün rengi. 

Harran’dan ayrılıp memleketime geri 
döndüğümde on dört, o beş yılın haya-
tımın en önemli yılları olduğunu fark 
ettiğimde altmış iki yaşındaydım. Bu far-
kındalık günbatımı kızılıydı. Gözleri acıt-
mayan hüzünlü bir vedanın rengi… Bir 
daha asla o kadar özgür hissedemedim. 
Ömer Seyfettin’i hiç aynı zevkle okuya-
madım. Barış MANÇO ruhumu o kadar 
doyuramadı. Toprağa ve göğe aynı anda 
o kadar yakın olamadım. 

Şimdi hayatımın son yıllarındayım. Har-
ran’da gördüğüm tüm renkleri aynı anda 
taşıyorum. Beyazım, kahverengiyim, siya-
hım, morum, turuncuyum, griyim, sarıyım. 
Tüylerine dikenler yapışmış bir atım; 
boynuzları göğe kıvrılan beyaz bir keçi, 
karanlığı delip geçen bir yıldız kümesi, 
ufukta biten günbatımı, bulutların yere 
yansımış hali pamuk tarlaları, kızıl çamur, 
damsız bir ev, ruhu delip geçen bir çift 
yeşil gözüm. 

Yıllar geçmiş olsa da ben hala, içinde 
tüm renkleri taşıyan bir çocuğum.

Betül SARAY METİN
Şanlıurfa Anadolu Lisesi

“Öğretmenim Sen Yaz Urfa Okusun”
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Deniz TAVUS
Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu

HAZAN & HAZİN
Bürünmüşsün sonbaharın bütün renklerine
Paltonda gizlersin soğuyan ellerini.
Ömrün, kasımın son demleri gibi.
Sayılıdır saatlerin ve kalbinin küt küt sesi
Yakındır kara toprak, beyaz kefen
Bu hazanın sonu ölüm, 
Sonu hasret
Sonu hazin.

Soluk dudaklarında bir eski zaman şarkısı
Ve gözlerin nemli bakar ufuklara 
Batmakta güneş, uçuyor turnalar
Ve sen de hazırlanıyorsun onlar gibi.
Bu hazanın sonu veda
Sonu ayrılık
Sonu hazin

İnsanlık ormanının en yaşlı ağacıdır ruhun
Ve dahi bitmekte yaprak dökümün
Koca çınar diyerek ağlasalar da sana,
Çürümüş bir kütük gibi devrileceksin 
Bu hazanın sonu kış, 
Sonu yokluk
Sonu hazin.

“Öğretmenim Sen Yaz Urfa Okusun”






