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BÜTÜN MABETLERİ
İŞLEVSİZ KILAN VİRÜS

Ülke de ve dünya da tek gündem madde-
si korona virüsü. Yani kovit-19. Hemen hemen 
dünyanın her yerinden istatistikleşen rakamlar 
farklı olsa da her gün her saat aynı bilgiler benzer 
haber ve yorumlar aktarılmakta, benzer önlemler 
önerilmektedir. Kuşkusuz dert bir olunca derman-
da bir oluyor. Bütün dünyada durma noktasına 
gelen ekonomik sosyal ve kültürel yaşam, yok olan 
hayatlar, demokrasin kılıcı gibi hepimizin sağlığı 
üzerinde sallanan korona tehdidi. Dünyanın ma-
ruz kaldığı bu felaketin uzun süre devam etmesi 
durumunda herkesi canından bezdirecek, korku 
içinde sosyal izolasyona sıkıştırılmış monoton bir 
yaşam biçimine dönüşecektir.

Giriş paragrafında aynı dert ve aynı derman-
dan söz ettik. Mevlana’ya ait bir söz aklıma geldi “ 
Herkes aynı şeyi konuşuyorsa kimse düşünmüyor 
demektir”. Gelin farklı bir pencereden bakalım. 
Alışkanlıklarımızı, ezberlerimizi, klasik bakış 
açılarımızı bir süreliğine kenara bırakarak dünyayı 
kuşatan bu felaket konusunda biraz farklı düşü-
nüp zihnimizi yoralım.

Nedir bu baş belası? Gözle dahi görülmesi 
imkansız bir dert bütün gezegen ve yedi kıtayla bir 
oyuncak gibi oynuyor. Milyarlarca insanın yaşam 
biçimini değiştiriyor. Modern çağın bütün teknolo-
jik ve bilimsel birikimine aldırış etmeden, devlet-
leri, burnundan kıl aldırtmayan devlet adamlarına 
diz çöktürerek çaresiz bırakıyor. Biriktirilmiş 
bütün ekonomik kaynakları tükettiriyor. Mevcut 
tıp bilimi yetersiz kalıyor, aşısı ve ilacı bir türlü 
bulunamıyor. Adaletsizliğe, paylaşıma, çaresizliğe, 
yoksulluğa, toplumların barış ve güven içinde bir 
arada yaşamaları için kılını kıpırdatmayan devlet 
başkan ve yöneticileri kesenin ağzını açarak, dün-
yanın başına musallat olan virüsün bertaraf edil-
mesi için aktardıkları yüzlerce trilyon dolar beş 
para etmiyor. Çaresizlik içinde başvurulan bilim 
dışı, tıp dışı yöntemler de çare olmuyor. Tramp’ı 
bile dua seçeneğine yönlendiren ilahi yakarışlar, 
dualar, sellalarda bir fayda sağlamıyor.

Çünkü dünyayı yönetenler krizi yöneteme-
dikleri gibi kriz dünyayı yönetir hale gelmiştir. 
Modern kapitalist sistemin aşırı kar ve sömürü 
hırsı dünyayı adeta bir çöplüğe çevirmiştir. Bütün 
insani, ahlaki, hatta ilahi değerleri, kendi çıkar ve 
zevkleri için kıymetsiz bir araç haline getirerek İn-
sanlığa karşı, doğaya karşı, vicdansızca, ahlaksızca 
kullandılar. İnsanlığa ve tüm evrene karşı insanlık 
suçu işlediler, yeryüzünde çıkardıkları savaş ve 

zülüm ile canlı bırakmadılar. Kurdukları sömürü 
ve işgal politikalarıyla yeryüzünü cehenneme 
çevirdiler. Atmosferi zehirlediler, Ozonu deldiler, 
akarsuları, dereleri, gölleri kuruttular, dağları, 
ormanları yakıp yıktılar, denizleri kirlettiler. İklimi 
ısıttılar değiştirdiler. Dünyada küçük bir azınlık 
yeryüzünün bütün zenginliğini eline geçirirken, 
milyarlarca insanı açlığa ve ölüme mahkûm ettiler. 

İşte bir bütün olarak yaşanan bu yıkıcı 
sonuçlar karşısında belki kimimiz için ütopik 
gelecek ister doğanın deyin ister Allahın deyin 
bir cezalandırmasıyla karşıya bu dünya düzeni. 
Kapitalizmin bütün mabetleri işlevsiz, alışveriş 
merkezleri kapalı, fabrikaları üretemez, Uçakları 
uçamaz, gemiler yüzemez, Tren, kamyon, otobüs, 
ve otomobilleri yürüyemez ve İnsanlar bir araya 
gelemez olmuştur.

Sadece kapitalizmin mabetleri değil, tüm 
kutsal din ve inanış mabetleri de devre dışı kalmış 
durumda. Müslümanların Kâbe’sinden tutun en 
ücra köy veya mahalledeki cami ve mescide kadar 
Müslüman’ım diyenlere kapısı adeta kapanmış-
tır. Çünkü Allaha karşı suç veya günah işlemekte 
adeta yarıştılar. Hem doğaya hem insanlığa hem 
de birbirlerine karşı işlemedikleri suç ve günah 
kalmadı. İnsan haklarına, hukuka, adalete, ahlaka, 
vicdana, doğaya, canlıya, karşı Allah’ın emirlerine 
aykırı gırtlaklarına kadar günaha batmadıkla-
rını söylemek mümkün müdür. İman ettikleri 
din üzerinden dürüst olduklarını, sahtekârlık 
yapmadıklarını, birbirlerini öldürmediklerini. Bir 
birlerinin malına el koymadıklarını, birbirlerinin 
onuruna haysiyetine, saldırmadıklarını söyleyebi-
lir miyiz? Kuran’ın açık ayet ve emirlerine rağmen 
kin duydukları Farklı Kavim kimlik, ve düşünceye 
sahip olanlara karşı düşmanca hareket etmedik-
lerini söylemek mümkün müdür? Mezhepçilik 
adına birbirlerini tekfir ederek kafa kesmediler 
mi, insanları diri diri ateşe vermediler mi? Diğer 
din ve mabetler açısından durum farklı değil. 
Hıristiyanların Kiliseleri Yahudilerin sinagok ve 
havraları, Budizmin Viharaları bu gün aynı akıbeti 
yaşıyor. Papalığın merkezi Roma Vatikan’dan tu-
tun Hıristiyanların yaşadığı en küçük beldedeki bir 
Kiliseye kadar hepsi devre dışı. Çünkü İnsanlığa ve 
doğaya karşı hepsi çılgınca bir yaşam tarzını esas 
alarak zülüm ve zorbalığa teşne oldular. 

Bu virüsü birileri kendisi için belki Allahın bir 
lutfü olarak görebilir ancak bu virüs etkili olduğu 
birkaç aylık süre içinde yıkıcılığıyla birlikte bir süre 
daha devam etmesi halinde yol açacağı sosyal, 
ekonomik, siyasal, kültürel değişim, ve dönüşü-
mün beklide yaşanılabilinir yeni dünya düzeninin 
de belirleyeni olacaktır.

Servet
Akbudak

MALATYA VALİLİĞİNDEN 
YENİ UYGULAMALAR 

Vali Baruş Başkanlığında toplanan Hıfzı sıhha Ku-
rulu, il dışına çıkacak çiftçiler ile Belediye Meclis 
toplantıları ile ilgili yeni kararlar aldı. 2’DE

Doğanşehir’de, Ev Yangını
Maddi Hasara Yol Açtı

Doğanşehir ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yan-
gında maddi yasar meydana geldi. 3’TE

Kıbrıs Gazisinden Örnek Davranış
"Biz Bize Yete-
riz Türkiyem" 
kampanyası 
kapsamında Do-
ğanşehir'li Kıb-
rıs Gazisi örnek 
bir davranış 
sergiledi.3’TE

Doğanşehir Kaymakamlığından Duyuru
Doğanşehir 
Kaymakam-
lığı yapıla-
cak sosyal 
yardımlar ile 
ilgile vatan-
daşa bilgi 
verdi. 2’DE
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MALATYA VALİLİĞİNDEN YENİ UYGULAMALAR 
Vali Baruş Başkanlığında toplanan 

Hıfzı sıhha Kurulu, il dışına çıkacak çift-
çiler ile Belediye Meclis toplantıları ile 
ilgili yeni kararlar aldı.

Çiftçilere yönelik olarak alınan bir 
önceki kararın 5. Maddesisnin de değiş-
tirildiği kurul kararında; 

İl Hıfzıssıhha Kurulu 07.04.2020 Salı 
günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında 
valilik toplantı salonunda toplanmış 
ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara 
bağlamıştır.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan Ko-
ronavirüs (Covid-19) salgını, birçok ül-
kede hızla yayılım göstererek tüm dün-
yayı tehdit etmeye devam etmektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pande-
mi olarak nitelendirilen bu salgından, 
ilimizdeki vatandaşlarımızı korumak 
ve salgının yayılmasını engellemek için 
birçok tedbire başvurulmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 
tavsiyeleri doğrultusunda alınan karar-
ların etkinliğinin arttırılarak virüsün ya-
yılmasını engellemek, toplum sağlığı ve 
kamu düzenini korumak amacıyla aşa-
ğıdaki ilave tedbirlerin alınması zarure-
ti oluşmuştur.

Bu kapsamda;
1- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 

06.04.2020 tarih ve 2020/31 no’lu ka-
rarının “5- İlimizde ikamet edip tarım-
sal faaliyetlerin gerekliliği nedeniyle 
diğer illerin sınırları içerisinde bulunan 
bahçe veya tarlasına gitme talebiy-
le İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan 
Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Baş-
kanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi 
veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, 
hissedar veya mirasçısı olduğu araziler 
için), kiralık arazilerde ise kira sözleş-
mesi veya ecrimisil ödeme belgesini 
giriş-çıkışlarda ibraz edenlerin, sadece 
özel araçlarıyla ve birinci derece yakın-
larıyla birlikte (traktör, otomobil vb.) 
giriş çıkışlarına izin verilmesine,” 5. 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril-
mesine,

İlimizde ikamet edip tarımsal faali-
yetlerin gerekliliği nedeniyle;

a) Elazığ ili sınırları içerisinde bulu-
nan bahçe veya tarlasına gitme talebiy-
le İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan 
Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat Odası Baş-
kanlıklarından alınan Çiftçilik Belgesi 
veya Tapu Belgesi (kendi adına kayıtlı, 
hissedar veya mirasçısı olduğu araziler 
için), kiralık arazilerde ise kira sözleş-
mesi veya ecrimisil ödeme belgesini 
giriş-çıkışlarda ibraz edenlerin birinci 
derece yakınlarıyla birlikte, özel araç-
larıyla (traktör, otomobil vb.) ve sadece 
Battalgazi-Baskil feribotuyla, iskelede-
ki kontrol noktasında kolluk tarafından 
Seyahat İzin Belgesi düzenlenerek giriş 
çıkışlarına izin verilmesine,

b) Diğer komşu illerin sınırları içe-
risinde bulunan bahçe veya tarlasına 
gitme talebiyle İlçe Tarım Müdürlükle-
rinden alınan Çiftçi Kayıt Belgesi, Ziraat 
Odası Başkanlıklarından alınan Çiftçilik 
Belgesi veya Tapu Belgesi (kendi adına 
kayıtlı, hissedar veya mirasçısı olduğu 
araziler için), kiralık arazilerde ise kira 
sözleşmesi veya ecrimisil ödeme belge-
sini girişçıkışlarda ibraz edenlerin bi-
rinci derece yakınlarıyla birlikte ve özel 
araçlarıyla (traktör, otomobil vb.) Ye-
şilyurt ve Battalgazi ilçelerinde ikamet 

edenler için Malatya Şe-
hirlerarası Terminal İşlet-
mesinde (MAŞTİ) bulunan 
Seyahat İzin Kurulundan, 
diğer ilçelerimizde ikamet 
edenler için ise ilgili İlçe 
Seyahat İzin Kurulu tara-
fından Seyahat İzin Belge-
sinin düzenlenerek giriş çı-
kışlarına izin verilmesine,

2- Darende Kaymakam-
lığının 06.04.2020 tarih 
ve 617 sayılı yazısı ekinde 
gönderilen Darende Bele-

diye Başkanlığının 06.04.2020 tarih ve 
804 sayılı yazısında; Kapatılan Ağılbaşı 
Belde Belediyesinin işçi alacaklarından 
dolayı uzlaşmaya varıldığı, konunun 
aciliyetine binaen 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 18 maddesinin (h) fıkrası 
gereği “vergi, resim ve harçlar dışında 
kalan ve miktarı 5.000 (Beş Bin) TL’den 
fazla dava konusu olan Belediye anlaş-
mazlıklarının sulh ile tasfiyeye, kabul 
ve feragate” Belediye Meclisinin yetkili 
olduğu belirtildiğinden konunun görü-
şülüp uzlaşma yapmak üzere Belediye 
Meclisinin 09.04.2020 tarihinde tüm 
sağlık tedbirlerinin alınarak olağanüstü 
toplantı yapılması için gerekli izinlerin 
verilmesi talep edilmiş olup;

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 
26.03.2020 tarih ve 2020/13 no’lu kara-
rındaki “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri 
hükmü uyarınca Büyükşehir Beledi-
yesi, ilçe belediyeleri ve mahalli idare 
birlikleri meclislerinin Nisan, Mayıs ve 
Haziran ayı toplantılarının ertelenme-
sine” ve “Bu süreçte mahalli idarelerin 
görevlerinin aksamaması/devamı için 
meclisin toplanmasının çok zorunlu ol-
duğu hallerde ilgili mevzuat çerçevesin-
de ve gerekli sağlık tedbirleri alınarak 
olağanüstü toplantı yapılmasına İl Hıf-
zıssıhha Kurulu tarafından izin verilebi-
leceğine” maddeleri gereğince gerekli 
sağlık tedbirlerinin alınarak olağanüstü 
meclis toplantısının yapılmasına,

Yukarıda belirtilen kararlara uyma-
yanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıf-
zıssıhha Kanununun 282’nci maddesi 
uyarınca idari para cezası uygulanması-
na, konusu suç teşkil eden davranışlara 
ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
195’inci maddesi kapsamında gerekli 
adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile 
karar verilmiştir.

POLİSİM
Vatanına şeref verdin, şan verdin.
Al bayrağa gönül verdin, kan verdin.
Bu uğurda seve seve can verdin.
Vatanına, bayrağına kurbanım.
Vatan için aksın helaldir kanım…

Adaleti sende başlar milletin
Dürüstlüktür, dirayettir servetin.
Hainlerin kâbusudur kudretin.
Şefkatine, kudretine kurbanım
Senin için aksın helaldir kanım.

Ana kadar şefkatlisin, hislisin,
Hâkim kadar adaletin pirisin,
Asker gibi disiplinli dirisin.
Ana gibi şefkatine kurbanım,
Ay yıldızlı kasketine hayranım.

Şehidiyle, gazisiyle Ulu’sun,
Yetimini, dullarını korursun,
Emeklini nerde olsa bulursun.
Vefalısın, erdemlisin, şanlısın…
Bayrağına, sancağına bağlısın.

Kemal Atatürk’ün şaşmaz izinde 
Çok yücesin milletinin gözünde.
Milletinle güller açar yüzünde,
Hak yoluna can verensin polisim;
Bayrağına kan verensin polisim…

Gösterirsin ölümüne sadakat,
Düşünmeden sicil, terfi, mükâfat…
Babadan nasihat, Hak’tan liyakat,
Gönüllerin dileğisin polisim,
Bu milletin direğisin polisim.

Yüreğiyle, bileğiyle, beyniyle;
Yaklaşırsın mazlumlara sevgiyle;
Dünya senden söz ediyor övgüyle,
Dertler senin, derman sensin polisim,
Yollar senin, ferman sensin polisim.

Vatanına, milletine tutkunsun;
Ulusuna, devletine meftunsun;
Şerirlerin şirretine efsunsun.
İyilerin yüreğisin polisim,
Bir milletin direğisin polisim.

Sende başlar, sende biter adalet,
‘‘Katil polis’’ demek büyük hakaret.
Yen gafleti, Uyan ey yüce millet!
Millet olma şuuruna kurbanım.
Bu bayrak senindir, senin vatanın.

Mesleğin üç şartı kesindir Ana’m;
Eline, beline, diline sağlam,
Yeminim bozmadım, görmedim haram.
Vatanına, bayrağına ölürüm,
Çağır beni otağına gelirim Türkiye’m!..

Ömür dediğimiz şey ne ki; şu koskoca 
dünyada..

Bir kaç gün (30yıl) mensubu olup, bir 
ömür şereflendiğim, şerefli polis teşkilatı-
mın 10 Nisan Polis Bayramını canı gönül-
den kutluyor, aziz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet; kalanlara dayanma gücü diliyo-
rum. 

Saygılarımla...

Abdullah
Tüzün

Doğanşehir Kaymakamlığından Duyuru
Vatandaşları-

mızın Kaymakam-
lığımız bünyesin-
de yapılan sosyal 
yardımlar ile ilgili 
olarak yapacakla-
rı gıda, nakdi yar-
dım ve diğer ta-
lepleri için 0 422 
517 40 39 numa-
ları telefonu ara-
maları ve talep-
lerini bu numara 
üzerinden yetki-
lilere bildirmeleri 
gerekmektedir. 
Kamuoyuna saygı 
ile duyurulur.
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Yeter Artık
Sanma devran böyle döner

Niye kime bu kin nefret

Güvenme bu çarkta söner

Niye kime bu kin nefret

Yeter artık hınzır paşa

Doğruyu satma yalana

Sarılma yobaz yılana

Kıyma be insan olana

Canı vurdurma canana

Yeter artık hınzır paşa

Faydası yok cehaletin

Sonu hazin ihanetin

Hani tanrı adaletin

Sanma kurtarır cennetin

Yeter artık hınzır paşa

Gülizar der Hakka varış

Yalan dünya dadır yarış

Ver ülkeye huzur barış

İnsanlığa biraz karış

Yeter artık hınzır paşa

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Mutasavvıf... Terbiyeli, nazik (eski)... Bir kimseyi, bir 

şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye ya-

rayan söz, isim... 2. Alışkanlık (eski)... İnme... 3. Şakacı... Bir 

canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren baş-

ka canlı, parazit... 4. Kalay elementinin simgesi... Hayvan-

ların vücut ısısı, diriksel ısı... Bir işi yapabilme gücü, kud-

ret, iktidar... 5. İçle ilgili, içe ilişkin, dâhilî... Acılık... 6. Bir 

tür yaban mersini... Satranç oyununda taraflardan birinin 

yenilgisi... Teniste topa arkadan öne veya yukarıdan aşa-

ğıya doğru vurma... 7. Çoktan beri var olan, üzerinden çok 

zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı... Çok önemli (eski)... 

Klasik Türk müziğinde iki basit usulden biri (eski)... 8. Kö-

pek... İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, mele-

ke... Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, 

nâr... Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka 

besin maddeleri... 9. Mars... Mürekkep hokkalarına konu-

lan ham ipek (eski)... İkinci derecede olan, ikincil (eski)... 

10. Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli, epeyi, epeyce, 

epeyice... Engel... İki direkli, seren yelkenli, birkaç top ta-

şıyan gemi (eski)... 11. Yiğitlik, yararlılık (eski)... Ürümek 

işi... 12. Ağabey (halk ağzı)... Önertilerinin biri veya her 

ikisi kanıtıyla birlikte ileri sürülen tasım... Kar, süt vb.nin 

rengi, beyaz... 13. Katman... Genel seçimler dışında yapı-

lan ara dönem seçimleri... 14. Bir şeyin sayısını ikiye çı-

karmak (halk ağzı)... Doğu Hindistan’da yetişen bir bitki...

15. Protaktinyum elementinin simgesi... Seçmeli ye-

mek... İncirin döllenmesini sağlayan sinek...

Yukarıdan aşağıya
1. Rütbe sıralaması (eski)... 2. Utanma duygusu, hicap... 

Bozkır... Çocuk dilinde dışkı... 3. Birini başkasına karşı kış-

kırtma... İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış 

(içki)... Rebap çalan kimse (eski)... 4. Adamakıllı, çok iyi, 

gereği gibi... Karışık renkli, çok renkli, alaca... 5. Gösteriş-

li, çalımlı... “Olur, peki veya fena değil” anlamlarında kul-

lanılan bir söz... Bir hastalıktan sonra yerleşip kalan işlev 

veya doku bozukluğu... 6. Hekimlikte kullanılan, çok uçucu, 

renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sıvı, lokman ruhu... 

Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme... Kapamak 

işi... 7. Arap alfabesinin beşinci harfinin adı (eski)... Hilesi 

olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış... Bir şeyin eksiğini 

tamamlamak için ona katılan parça... 8. İpilemek işi... Kaba 

ve hoyrat bir biçimde iterek, zorla... 9. Baryum elementinin 

simgesi... Uzaklaşmak, uzamak, ara açılmak (halk ağzı)... 

Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu 

olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı, arak... 10. Müslüman 

inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları 

yer... Mizaç, huy, tabiat, karakter (eski)... At takımı (eski)... 

11. En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan nokta-

larında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş 

deri... Selenyum elementinin simgesi... Başkanlar (eski)... 

12. Gözde sarıya çalan kestane rengi... Eleştirme ile ilgili, 

eleştirme üzerine olan, eleştirel, tenkidî... 13. İletme işi... 

A k ü m ü l a t ö r. . . 

Orman tavuğu-

gillerden, eti için 

avlanan, orman-

larda yaşayan bir 

kuş, dağ tavuğu... 

14. Paylama... 

Karşılaşmalarda 

rakip oyuncuya 

yapılan kural dışı 

hareket... Aklan 

(eski)... 15. Uyar-

mak...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GÖR HALİMİ

Bebem ağlar içte sızım,
Dostlar bakar akar gözüm,
Güzel dertli olmaz sözüm,
Neler çektim gör halimi.

Koyun meler önde çoban,
Gece olmuş geçmez zaman,
Dağlar çetin çökmüş duman,
Neler çektim gör halimi.

Bazen süzen gözden anlar,
Bazen durur sözü dinler,
Harap olmuş nice hanlar,
Neler çektim gör halimi.

Dost sorarım mutlu olur,
Güzel seda bize kalır,
Rüya gördüm gerçek olur,
Neler çektim gör halimi.

Garip dinler kuşlar döner,
Dağlar karlı nevruz güler,
Ceylan gülle bilmem neyler,
Neler çektim gör halimi.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Kıbrıs Gazisinden Örnek Davranış
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" 

kampanyası kapsamında Do-
ğanşehir'li Kıbrıs Gazisi örnek 
bir davranış sergiledi.

Doğanşehir'li Kıbrıs Gazi-
si "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" 
kampanyası kapsamında eşine 
ait olan bir çift küpesini banka-
ya yatırılmak üzere mektupla 
birlikte Doğanşehir Kaymakam-
lığına gönderdi.  

Kıbrıs Gazisi mektubunda 
şu sözlere yer verdi;” Bismilla-
hirrahmanirrahim Allahın adıy-
la, Sayın Kaymakamım, Ben 
Kıbrıs Gazisi Devletimizin açtığı 
kampanyaya bizde bu katkımı-
zı sunuyoruz. Sayın Kaymaka-
mım çalışmanızdan dolayı size 
kolaylıklar diler, hayırlı günler 
dilerim. Allahtan sağlık sıhhat 
dilerim. Sağlıklı yaşayınız İyi 
Günler"” dedi

Doğanşehir Kaymakamı Ha-
lil İbrahim Köroğlu ise yaptığı 
açıklamada; “"Eşinin bir çift kü-
pesini Biz Bize Yeteriz Türkiyem 
kampanyası kapsamında, ban-

kaya yatırılmak üzere mektup-
la birlikte Kaymakamlığımıza 
gönderen Kıbrıs Gazimizin elle-
rinden öpüyor, teşekkür ediyo-
ruz." dedi.

Doğanşehir’de, Ev Yangını Maddi Hasara Yol Açtı
Doğanşehir ilçesinde tek katlı bir 

evde çıkan yangında maddi yasar mey-
dana geldi. 

Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek 
Mahallesi Gedikağzı Caddesi üzerinde 
Mehmet Beydoğan'a ait tek katlı bir evde 
henüz nedeni belirlenemeyen bir neden-
den dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yayı-
lan alevler tüm evi sararken, olay yerine 
gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi it-
faiye ekipleri yangına müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği 
yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 
kontrol altına alındı. Yangında tek katlı 
ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, 
evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. 
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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 HEKAYE MEMMET ve OĞLU(3)

    Çocuk, kendisinden, daha sonra haberdar olan ağa-

beyi Zeki’nin kızıp söylen-mesine rağmen  bitip tükenme-

yen bir enerji ile durmadan çalışıyordu. Ay so-nunda hak 

ettiği ücreti alırken de, hiçbir zaman görmediği bu kadar 

para karşı-sında ‘ Aboooov  bu ne kadar para böyle!’ diye 

şaşıp kaldı. Artık kendini güçlü hissediyor, bir işe yarar 

olmanın ve bir kazanç temin etmenin gururunu yaşıyor-du. 

Sırf emeği ile kazanmış olduğu paraları her akşam tek tek 

sayıyor, kağıt pa-raları katlayıp ne olur ne olmaz diye de 

uygun bir yerde saklıyordu. Sonra elle-rini başını altına 

koyarak uzunca bir süre tatlı hayaller kuruyordu. Şu anda 

mem-lekette olmayı, paralı olmanın ayrıcalığını herkese 

hissettirmeyi çok isterdi…  Bu hayali mutluluğu fazla uzun 

sürmedi. Zeki ağabeyi ‘ paranı kaybedersin ya da çaldırır-

sın’ diye, bin bir mutluluk ve hayallerle, emeğinin karşı-

lığı kazandığı para-lara el koyuyordu. Bir süre surat asıp 

durdu. Artık eskisi gibi iştahla çalışmıyor-du. Bu durum 

müteahhit Rıza dayı’nın da dikkatini çekmişti. Sebebi-

ni sorduğun-da hiç cevap vermedi. Daha sonra Zeki’ye 

sordu, neden böyle diye. O da açıklık-la anlattı gerçeği. ‘ 

Kazandığı paraları kaybetmesin diye elinden aldığım için 

böy-le yapıyor kerata’ dedi. Rıza dayı “ Yeğen sen ver onun 

parasını ki, doğru düzgün iş yapsın” dedi. Bunun üzerine 

parasına tekrardan kavuşan çocuğun, eski şevki, neşesi ve 

çalışma hırsı tekrardan yerine geliyordu … 

     Çocuk, hayatından oldukça memnundu. Ne iyi etmiş 

de buralara gelmişti. Bu arada kendini bu işe teşvik eden 

kasabalısı Fehim dayıyı  da yad etmeden ede-miyordu. 

Öyle ya kendisi olmasaydı, kendisine böyle bir yol çizme-

seydi buralara kadar nasıl gelip ve burada emeği ile, bu 

kadar çok para kazanabilirdi? Özellikle de ona, bu son du-

rumundan bahsedip, kendisine teşekkür etmek istiyordu …

     Günler, aylar geçiyor, kazandığı para oranınca 

çalışma hırsı da o oranda artı- yordu. Epeyi para biriktir-

mişti. Beş parasız olduğu ve canının istediği bir şeyleri alıp 

yiyemediği ve bir şeyler içemediği günler aklına geliyor, 

şimdiki haline şük-rederek kendi kendine gülümseyip 

duruyordu. Şimdi memlekette olsa, nasıl da şişinip gezerdi 

ortalıkta.  Çocukluk arkadaşlarına bolca ikramlarda bu-

lunarak on-ların dikkatlerini üzerine çekerdi. Kapısından 

içeri dahi giremediği Kristal kahve-hanesine şöyle gururla 

girip ‘Herkese benden çay’ demeyi çok çok arzu ediyor-du. 

En azından insanlar arasında, bundan böyle kendinden 

emin, göğsünü gere-rekten dolaşırdı. Parasızlık insanı ne 

kadar ezik hissettiriyorsa, paralı olmak da aksine, dimdik 

ve kendinden emin, gururlu olmayı sağlıyordu. Her iki 

durumu da yaşamış ve yaşayacak olma hissi, onda böylesi 

bir duygu uyandırıyordu …

     Epeyi bir zaman geçmişti. Kazanmış olduğu para da 

epeyce birikmişti. Bir an, memleketini, annesini, kardeş-

lerini, yeğenlerini ve arkadaşlarını özlediğini his-setti. Bu 

durum öyle bir hal aldı ki, artık bu isteğine fazla direnemi-

yordu. En çok da paralı olarak gitmenin yarattığı ayrıcalığı 

yaşamak, bu konumunu herkese göstermek istiyordu …  

Nihayet bir gün Rıza dayısının bürosuna girip ona dü-

şün-cesini açıverdi.  Rıza dayı “ Evlat, etme tutma, bu dü-

şüncenden vazgeç. Bak bu-rada ve güzel, çalışarak paralar 

kazanmaktasın. Ben senden son derece memnu-num. 

Kazandığın para çabuk biter bunu bilesin, sonra yine aynı 

durumlara dü-şersin. Bu imkanları bir daha bulamayabilir-

sin. Henüz çocuk sayılırsın. Daha ö-nünde uzun yıllar var. 

Hayat insana ne gösterir bilinmez … Bunun yanında, seni 

burada tutmaya da hakkım yok. Çok istiyorsan tabii ki çe-

kip gidebilirsin. Ama doğrusunu istersen gitmene taraftar 

değilim, iyi yapmıyorsun” demesine rağ-men kararından 

vazgeçmedi. Başta Rıza dayısına kendisine sahip olduğu, 

koru-yup kolladığı için teşekkür etti. Memlekettekilere 

diyeceğin bir şey var mı? diye sormayı da ihmal etmedi. 

Müteahhit Rıza dayısı üzgün bir ifade ile “ Bak evlat, olur 

ki pişman olur da buraya tekrar dönmek istersen, işim 

devam ettiği müd-detçe kapım sana açıktır” dedi … Daha 

sonra, Rıza dayısı ve orada çalışanlarla vedalaştı. Ağabeyi 

Zeki kendisine son derece kızgındı. Bu her halinden belli 

olu-yordu. Kendisine “ Niye geldin ve neden gidersin?” 

diye kızıyordu.  Ona “ Bir şey diyon mu ağabey? diye sordu 

yüzüne doğru bakmaksızın. O da surat asık ve kız-gın bir 

şekilde omuz silkti. Ve böylece  memleketin yolunu tutu-

verdi.

     Bindiği posta treninde hayaller kurarak yol alırken 

‘ Ne çok para kazandığını, bir an önce annesine, kardeş-

lerine, yeğenlerine sonra da mahalle arkadaşlarına gös-

termek istiyordu. Paralı olmak gibi var mı? Paralı olmanın 

ne güzel bir şey ol-duğunun, insana çok büyük rahatlık ve 

sevinç sağladığının farkına varıyordu … Kasabaya varın-

ca, daha önce yaşamış olduklarına inat, kendi emeği ile 

kazanmış olduğu paraları bol bol harcayacaktı. Özellikle 

de küçük kardeşlerine ve yeğenle-rine her istediklerini alıp 

onları çokça sevindirecek, arkadaşlarına da kıyak yapa- 

caktı … 

    Nihayet uzun bir tren yolculuğundan sonra kasabası-

na, sevgili annesine ve ablasına, çok çok özlediği kardeşle-

rine ve yeğenlerine, daha sonra da sevdiği ar-kadaşlarına 

kavuşuyordu. Parasal konudaki düşüncelerini hiç ertele-

meden he-men uygulamaya koydu. Kasabada su gibi para 

harcıyor, ihtiyacı olanlara bol bol dağıtıyordu. Annesinin 

uyarılarına aldırmıyordu bile. İnsanlar arasında gururla 

gezmenin verdiği haz ona yetiyordu ve başka hiçbir şey 

düşünemiyordu … Gü-neşe kar dayanmazdı? Bol keseden 

harcamaya da para dayanmayacaktı kuşku-suz. Nitekim 

kısa sürede parası suyunu çekmişti. Sıkıntılı günler tekrar 

başlamış-tı. Bir ara tekrardan müteahhit dayısının yanına 

gidip çalışmaya başlamayı dü-şündü. Sonra birden vaz-

geçti. Her ne kadar Rıza dayısının ne zaman gelirsen işin 

hazır demiş olmasına rağmen, ona karşı mahcup duruma 

düşmek istemiyordu. Zira o, olabilecek durumlarla ilgili 

kendisini çokça uyarmıştı.

     Kahvehanelerde ocakçılık yapmaya başladı. Özel-

likle memurlar kulübünde çalışırken, gözünde büyüttüğü 

memurların bazen ne kadar basitleştiklerine şaş-kınlıkla 

şahit oluyordu. İnsani ilişkilerin, durumlara göre nasıl 

şekillendiğini göz-lemledi. Bütün bunları anlamakta zorluk 

çekiyor, ancak yaşı ilerledikçe ve olgun-laştıkça, bütün 

bunların doğal şeyler olduğunu, kendisine ters düşmesine 

rağ-men kabullenmek durumda kalıyordu. Ancak bütün 

bunların, kendi özünde, as-la yeri yoktu ve olmayacaktı 

da. Dürüstlükten, doğruluktan, dik durmaktan ya-na kendi 

adına taviz, asla söz konusu olamazdı. Kendi felsefesine 

uygun insanla-rı bulmakta zorluk çekiyordu. Zamanla pek 

ender arkadaşlıklar kurabiliyordu. Turan Karatepe, Nevzat 

Aydoğan, Remzi Kaya bunlardan bazıları idi. Bunlar en 

sıkıntılı anlarında hemen yanında bitiyorlardı. Bu  ar-

kadaşlarını ölümüne seviyor ve destekliyordu. Onlar da 

hiçbir konuda yardımlarını kendisinden esirgemiyor-lar-

dı… Haksızlıklar karşısında susmuyor, direnç gösteriyordu. 

Dini inançlarını hiç saptırmaksızın yaşatmaya çalışıyordu. 

Samimi arkadaşı az olmasına ve ortalıkta pek fazla görün-

memesine rağmen  hiç kimse onun aleyhinde bir durum 

takına-mıyordu. Biliniyordu ki o dürüst, namuslu, adam 

gibi adamdı.

      Bir ara inşa aşamasında olan Sürgü Barajında iş 

buldu. Aşçılık yapacaktı. Ça- lışanların yeme içmelerini 

temin edecekti… Pişirdiği yemekler, çaylar, kahveler zevkle 

tüketiliyordu.  İşini asla ihmal etmiyor, en iyisini yapma 

hususunda  özel gayret gösteriyordu. Kısa sürede çalışan-

lar ve mühendisler tarafından takdir gö-rüyor, çalışma 

sahasında hiçbir olumsuzluğa da fırsat vermiyordu. Kişiler 

kim o-lurlarsa olsunlar, daima haklının yanında yer alıyor, 

haksızlar karşısında direnç      gösteriyordu. Kavga ve gü-

rültü olursa da onu ustaca hallediveriyordu. Baraj in-şaatı 

bitince de herkes gibi yine boşta kalıyor, sıkıntılı günler 

tekrardan baş gös-teriyordu.         

     Kasabadaki hapishane için bir gardiyana ihtiyaç 

hasıl oldu. Savcı tarafından bu işe layık olabilecek bir insan 

soruşturuluyordu. Hemen onu salık verdiler. He-yecan 

duymaya başladı. Demek böylesi ağır işlere kendisi layık 

görülebiliyordu öyle mi? Evvel Allah her işin hakkından 

gelebilirdi. Yazma, okuma işleri hariç. Şimdiye kadar ne 

bir iş yaptı ise başarılı olmuş ve takdir edilmişti. Kendine 

gü-veni tamdı. Ama yine de, olur mu, olmaz mı diye kaygı 

duyuyordu. Savcı onu sorguladı. Evet genç, dinamik, cesur, 

tuttuğunu koparır biri gibi görünüyordu. Bu iş için uygun-

du, ancak önemli bir durum engel teşkil ediyordu. Zama-

nında ilk okula başlayamamıştı. Ev işleri nedeni ile çok 

arzu etmesine rağmen okula gön-derilmemişti. Oysaki gar-

diyanlık için en az bir ilkokul diploması şart koşuluyor-du.  

Savcı, bu durumda bu iş olmaz diyordu … Bütün umutları 

bir anda suya düş-müştü. Her çocuk gibi okula başlatıl-

saydı, mutlaka başarırdı. Şansına küsüyor ve üzülüyordu. 

Öz babası Hekaye Memmet sağ olsaydı kendisini mutlaka 

okutur-du, diye düşündü.  Elinden de bir şey gelmiyordu 

… Savcı, baba adamdı. Onun üzülüp, çaresizlik içerisinde 

boyun bükmesine dayanamadı. “ Bak evlat, belli bir süre 

bu kadroya kimseyi almayacağım. Bu zaman zarfında 

bir diploma uydurabi-lirsen iş senindir. Ben öğretmen 

ve idarecilerle görüşür, sana bir kolaylık sağla-malarına 

çalışırım. Sen de sakın ihmal etmeyip  gerekli girişimlerde 

bulunmalı-sın” diyordu.                                                                         

    Bitirme sınavlarına girip başarması gerekiyordu. 

Ancak bu şekilde, bir ilkokul diplomasına sahip olabilir-

di. Okur yazarlığı bile yoktu. Nasıl başarılı olabilecekti? 

Kasabalı tanıdık ilkokul öğretmenlerinden  Ahmet Eroğlu, 

Cevri Özlü, Nuran Taş-tan vardı. Boynunu bükerek onlara 

durumunu anlattı. “ Sen yeter ki müracaatını yap, biz sana 

elimizden gelen yardımı esirgemeyiz” dediler. Biraz olsun 

rahatla-mıştı…  Müracaatını yaptı ve sınavlara girmeye 

başladı. Öğretmeler, sınavda bu-lunan müfettişin gör-

mez tarafından ona kopya vermeye çalışıyorlardı. Doğru 

düzgün yazısı bile yoktu. Söylenenleri anlayamıyor, anlasa 

bile yazıya dökemi-yordu. Ve sonunda bir şekilde işi hal-

lediliyordu … En son gün tanıdık öğretmen-ler “ Sana bu 

diplomayı vereceğiz vermesine de ancak, bir isteğimizi var, 

yerine getirmen gerek” dediler. Sevinçten yüzünde güller 

açmıştı. Demek bu iş gerçek-leşecekti  öyle mi? Gür sesle 

“ Ne derseniz yaparım, yeter ki bu işim hallolsun ” dedi 

büyük bir sevinç ve rahatlıkla …  Kendisinden bir türkü 

söylemesi isteniyor-du. Türkü söylemekten kolay ne var 

diye düşündü. Zaten dağda, kırda, bayırda ve her ortam-

da türkü çağırıp duruyordu kendi kendine. Bu gibi şeyler 

onun için, çocuk oyuncağı idi. Gırtlağını temizleyip türküyü 

okumaya başladı ama, o da ne!  Heyecandan olsa gerek, 

bütün çabasına rağmen sesi bir türlü çıkmıyordu. Ikındı. 

Hı, hı hı!  Kendisine bir haller olmuştu. O güçlü sesi bir 

türlü çıkmak bilmiyordu. Utandı. Sıkıntıdan boncuk bon-

cuk terlemeye başladı. Öğretmeler işin farkına va-rarak  “ 

Tamam, tamam haydi kazandın. Hayırlı olsun” dediler.

    Büyük bir şevkle gardiyanlık mesleğine başlıyordu. 

Ayrıca bir evlilik de yap-mıştı. Hayatından memnundu. 

Şimdiye kadar çekmiş olduğu sıkıntılar sona er-miş olu-

yordu. Artık kimseye muhtaç duruma düşmeyecekti. Zaten 

çocukluğun-dan beri kimseye avuç açmamıştı, samimi 

olduğu arkadaşlarının dışında. Kendi gücü ve iradesiyle 

ayakta durmayı başarmıştı. Bundan sonra ise gailesiz bir 

ha-yat kendisini bekliyordu … Çok kısa zamanda kendini 

kabul ettirdi. Amirleri ol-sun, çalışma arkadaşları olsun ve 

de özellikle mahkumlar olsun kendisini çok se-viyor ve ona 

saygı duyuyorlardı. Oysaki mahkumların gözünde gardi-

yanlar acı-masız ve zalim insanlardır… Mahkumlara karşı 

özel bir itina gösteriyordu. Sorun-ları varsa hallediyor, 

şikayetleri varsa gideriyordu. Ancak yamukluk yapanlara 

da asla müsamaha göstermiyordu. Mahkumların gözünde 

o, güvenilmesi, sevgi ve saygı duyulması gereken büyük 

bir insandı.

MÜNİR
TAŞTAN


