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HÜSEYİN
KARAASLAN

Jandarma Teşkilatının
Kuruluşu

Osmanlı Dönemi
Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeni Çeri Birliği’nin 

1826’da kaldırılmasıyla, Asakir-i-i Muntazâma Mansure, 
Asakir-i-i Muntazâma Hassa ve 1834’te Asakir-i Redîfe 
askeri organları Anadolu ve Rumeli’nin bazı illerinde 
güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması 
amacıyla kurulmuştur. Bu birlikler Jandarma’nın te-
melini oluşturmakla beraber, Jandarma terimi ilk defa 
1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanını takip eden yıllarda 
yayımlanan tatbik kararnamelerinde görülür. Tanzimat 
Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-İ Zaptiye Ni-
zamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü)’nin yürürlüğe girdiği 
14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, 
Jandarma’nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir.

1879 yılında ise, Türk Jandarması günümüzde kulla-
nılan şekli ile Jandarma adını almıştır. 1908’de moder-
nleşmesine devam eden teşkilat, 1909’da Harbiye Ne-
zaretine bağlanmış ve Umum Jandarma Kumandanlığı 
adını almıştır. 1. Dünya Savaşı esnasında, iç güvenliği 
sağlamaya devam eden Jandarma, aynı zamanda ülke 
savunması için de cephelerde savaşmış, özellikle Ça-
nakkale Savaşları’nda büyük başarılar göstermiştir. 

 
Cumhuriyet Dönemi    
29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra,  Jan-

darma teşkilatında yenileştirme çalışmaları başlatıl-
mıştır. Bu kapsamda; Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve 
İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandı-
rılmış ve Seyyar Jandarma Birlikleri güçlendirilmiştir.

1937 yılında, dönemin jandarma teşkilatının yasal 
dayanağını oluşturan “Jandarma Teşkilat ve Vazife Ni-
zamnamesi” yürürlüğe girmiş ve bu kanunla emniyet 
ve asayiş görevlerine ilave olarak, cezaevlerinin korun-
ması görevi de Jandarmaya verilmiştir.  

1939 yılında jandarma teşkilatı; Sabit Jandarma 
Birlikleri, Seyyar Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim 
Birlikleri ve Okullar olmak üzere dört grup halinde ye-
niden düzenlenmiştir.

1956 yılında yürürlüğe giren bir kanunla, Gümrük 
Umum Kumandanlığı tarafından yürütülen sınır, kıyı ve 
karasularımızın, emniyet ve korunması ile gümrük böl-
gelerinde kaçakçılığı men, takip ve tahkik görev ve so-
rumluluğu, Jandarma Genel Komutanlığı’na verilmiştir.  
Bu görev 21 Mart 2013 tarihinden itibaren Kara Kuvvet-
leri Komutanlığı’na devredilmiştir.

Doğanşehir Belediyesinde
Çalışmalar Sürüyor

Doğanşehir Belediye Başkan Durali Zelyurt 'Suçatı mahallemizin Alt yapı, 
yol ve kilitli taş problemleri çözülmüş durumdadır' dedi.>3’TE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI JANDARMA TEŞKİLATININ
182. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYINLADI

Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt, vatanına, 
milletine ve bayrağına duy-
duğu sonsuz aşkla, bugün 
182. yaş gününü kutlayan 
Türk Jandarma Teşkilatı'nın 
kuruluş yıl dönümü nedeniy-
le bir mesaj yayımladı.2’DE

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİNDEN
İLÇE TARIM MÜDÜRÜNE ZİYARET

Doğanşehir İlçe 
Tarım ve Orman-
cılık Müdürlüğü-
ne Atanan Hem-
şerimiz İsmet 
Çılgın’a hayırlı ol-
sun ziyaretti.2’DE

40 Tam Altını Dolandırıcıya Götürmek İstedi
Doğanşehir ilçesinde bir 
kişi kendisini arayarak 
polis ve savcı olarak tanı-
tan dolandırıcıya teslim 
etmek üzere 40 tane tam 
altını alıp Şanlıurfa’ya 
götürüp teslim etmek is-
terken Adıyaman’da po-
lis ekiplerince durduru-
larak engellendi.2’DE
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI JANDARMA TEŞKİLATININ
182. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYINLADI

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, vatanına, mille-
tine ve bayrağına duyduğu sonsuz aşkla, bugün 182. yaş gününü 
kutlayan Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü nede-
niyle bir mesaj yayımladı.

 Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Mesajında; Jan-
darma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. “Yerde aslan, gökte kartal, vatandır tek tasası. 
Mazlumların yanında, korumaktır yasası. Vatan, millet, dirliktir, 
işte bütün çabası. Korur sizi gözü yaşlı anaların duası, Yaşa var ol 
daima, şanlı Türk Jandarması” mısralarıyla başlayan mesajında 
Başkan Güder, Türk Jandarma Teşkilatının vatanına, milletine ve 
bayrağına duyduğu sonsuz aşkla, bugün 182’nci yaş gününü kut-
ladığını ifade etti.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, mesajında; “Ül-
kemizin ve milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini, mesai 
mefhumu gözetmeksizin koruyan ve görevini büyük bir özveriy-
le yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü 
kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 
temel kurumlarından biri olan ve geçmişimizle aramızda köklü 
bir bağ oluşturan Jandarma Teşkilatımız, 182 yıldır vatandaşla-
rımızın huzur ve güvenliğini temin etmek için var gücüyle çalış-
maktadır. Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan 
Jandarma Teşkilatı; eğitimi, sahip olduğu modern donanımı ya-
nında yüreğinde vatan sevgisi ve görev anlayışıyla, hukuka, ada-
lete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlılığıyla dosta 
güven, düşmana korku salmaya devam etmektedir. Bu duygu 
ve düşüncelerle, Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü 
kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitle-
rimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Halen görevde 
bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, mutluluk ve başarılar 
diliyorum” dedi.

YENİ DOĞANŞEHİR GAZETESİNDEN İLÇE TARIM MÜDÜRÜNE ZİYARET
Doğanşehir İlçe Tarım ve Ormancılık 

Müdürlüğüne Atanan Hemşerimiz İsmet 
Çılgın’a hayırlı olsun ziyaretti.

Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz Sahibi 
Hüseyin Karaaslan İlçe Tarım ve Ormancı-
lık Müdürlüğüne Atanan Hemşerimiz İsmet 
Çılgına hayırlı olsun ve Hoş geldiniz ziyare-
tinde bulundu.

Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz Sahi-
bi Hüseyin Karaaslan yaptığı açıklamada; 
“ Bir Hemşerimizin Doğanşehir İlçe Tarım 
ve Ormancılık Müdürlüğüne atanması son 
derece bizleri sevindirmiştir. Doğanşehir e 
çok iyi hizmetler yapacağınıza inanıyorum. 
Kendi ilçenize hizmet etmen son derece çok 
güzel bir duygu olasa gerek, İlçemize hoş 

geldiniz.” Dedi.
Doğanşehir İlçe Tarım ve Ormancılık 

Müdürlüğüne atanan hemşerimiz İsmet Çıl-
gında yaptığı açıklamada,” Öncelikle Bizleri 
ziyaret ettiğiniz için sizlere Teşekkür ediyo-
rom. Ben Doğanşehir Reşadiye Mahallesin-
de doğdum, İlkokulu ve Ortaokulu Sürgüde 
okudum, Liseyi de Battalgazi Ziraat okulun-
da okudum. Üniversiteyi de Hatay Mustafa 
Kemal Ziraat fakültesinde okudum. Kırşehir 
Akpınar ilçe Müdürlüğü, İzmir Çeşme İlçe 
Müdürlüğü, İzmir Balçova Kurucu Müdürlü-
ğü Yaptım. Son on yılda da Tarım ve Orman-
cılık Bakanlığının Yurt dışı hayvan ithalatın-
da görev aldım. Şimdide Doğup Büyüdüğüm 
ilçeme hizmet etmeye çalışacağım.” dedi 

40 Tam Altını Dolandırıcıya Götürmek İstedi
Doğanşehir ilçesinde bir kişi kendisini araya-

rak polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıya tes-
lim etmek üzere 40 tane tam altını alıp Şanlıur-
fa’ya götürüp teslim etmek isterken Adıyaman’da 
polis ekiplerince durdurularak engellendi.

Doğanşehir ilçesinde bir kişi kendisini araya-
rak polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıya tes-
lim etmek üzere 40 tane tam altını alıp Şanlıur-
fa’ya götürüp teslim etmek isterken Adıyaman’da 
polis ekiplerince durdurularak engellendi.

 Olay, Doğanşehir ilçesinde yaşandı. A.K. adlı 
şahsı arayarak kendisini polis/savcı olarak tanı-
tan şahıslar, panik ve korku oluşturarak 40 adet 
tam altın alıp Şanlıurfa’ya getirmesini istediler. 
İlçenin Çobandere Mahallesi Köyünden ilçe mer-
kezine gelen A.K., kuyumcudan 40 tam altın ala-
rak Şanlıurfa’ya gitmek üzere yola çıktı.

 Yakınlarının olayı polise bildirmesi üzerine 
A.K., Adıyaman’da Şanlıurfa yolu üzerinde polis 
ekiplerince durdurularak, dolandırıcılık olayı en-
gellendi.

 Başlatılan soruşturma sürüyor. 
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Soldan sağa
1. Etkisiz... Günü gününe yazılmış olayları içine alan 

eser, kronik (eski)... 2. Ezberleyerek, bir yerden okumaya-
rak, bir yere bakmayarak... Alev alev... 3. Dokuzdan sonra 
gelen sayının adı... Tekkelerde, dervişler ayin sırasında sü-
rekli olarak hu demek... Kadın veya erkeğe verilen genel 
ad, şahıs, zat, nefer... 4. Görünüm... Isırgangillerden, Çin, 
Vietnam ve Malezya’da yetişen değerli bir bitki... İlaç, mer-
hem (halk ağzı)... 5. Yüreklendirmeye yarayan bir seslenme 
sözü, yaşa... Yolcu yükü... Dişi tutsak (eski)... 6. Kayak... İlk 
satırın ilk harfinin büyük puntoda ve süslü yazılarla dizil-
me işlemi... 7. Kutulamak işi... Karada, denizde, gölde veya 
akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakala-
ma işi... Ansızın ortaya çıkan... 8. Biraz diri... Elek yapan 
veya satan kimse... 9. Havada buğu durumundayken akşa-
mın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan 

küçük su damlaları, şebnem... Koyun, kuzu vb. hayvanların 
çıkardığı ses... Alışılmak işi... 10. “Sergilemek, gözler önü-
ne sürmek” anlamındaki “.... etmek” birleşik fiilinde geçen 
bir söz... Üzme, sıkıntı verme, üzgü... 11. Meme başı üze-
rine yerleştirilip sütün alınmasına yarayan araç... “Bir şe-
yin olmasına çok az kalmak” anlamına gelen “.... kalmak 
deyiminde” geçer... Satranç oyununda taraflardan birinin 
yenilgisi... 12. Lorentiyum elementinin simgesi... Bir el işini 
veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapıl-
mış nesne... Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk... 13. Os-
manlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önce-
ki güvenlik görevlisi (eski)... Eğlendirici, sevimli, güldürücü, 
sevimli, soytarı, hoş... Manganez elementinin simgesi... 14. 
Maliye işlerinde uzman olan veya devletin maliye kuruluş-
larında çalışan kimse... Kir... 15. Alakalanmak işi... Soğuğa 
karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü...

Yukarıdan aşağıya
1. Üçüncü ve dördüncü zamanla ilgili... Çatlamak işi... 

2. Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeği-
ne değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsi, 
subjektif, nesnel karşıtı... Ut çalan çalgıcı, utçu... Gönderme 
(eski)... 3. Terbiyum elementinin simgesi... Otel, lokanta vb. 
yerlerde veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bı-
rakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık... Gözde sarıya 
çalan kestane rengi... 4. Kurtuluş, kurtulma (eski)... Yabancı 
paraların ulusal para cinsinden değeri... Eski Yunan, Roma 
ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser... 5. 
Ruh bilimi ile ilgili olan, ruhsal, psikolojik, psişik... “Ey, hey” 
anlamlarında bir seslenme sözü... 6. Saklanılması, korun-
ması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet 
(eski)... Acaba... Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek... 7. 

Ergimek işi, zeveban... Muğla iline bağlı ilçelerden biri... 8. 
Şaman... Çocuğu olan kadın, anne... Üye... Ölü gömülen yer, 
gömüt, mezar, kabir, metfen, makber (eski)... 9. Birtakım 
yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne hastalık derecesinde göste-
rilen aşırı tepki... Elek yardımıyla ayıklamak veya incesini 
kabasından ayırmak, elekten geçirmek... 10. Giysilerin boy-
na gelen, boynu çeviren bölümü... Pazartesi ile çarşamba 
arasındaki gün... İlgi... 11. Bir şeyin geçtiği veya önce bulun-
duğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare... Balda 
ve birçok meyvede bulunan bir tür şeker, levüloz, fruktoz... 
12. Eksiklik, kusur (eski)... Dişi çocuk... Aynı gerilimdeki bes-
leme hattı veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya 
iletken çubuk veya lama... 13. “Kurnazca ve haince düzen” 
anlamında “... Cengiz oyunu”, “çok zorba” anlamında “... 
kıran baş kesen”, “bir kimse birinden aldığını ötekine, öte-
kinden aldığını bir başkasına vererek işini yürütmek” anla-
mında “... külahını Veli’ye, Veli’nin külahını ...” giydirmek 
deyimlerinde geçen bir söz... İlaçlamak işi... Platin elemen-
tinin simgesi... 14. 
İnsan topluluğu, 
toplum (eski)... 
Yarı(eski)... Yük-
sek, uzak veya 
geçilmesi güç bir 
yerin öte yanına 
geçmek... 15. To-
humların ezilip 
yağ çıkarıldığı yer 
(halk ağzı)... Altı-
nı andıran, altına 
benzeyen, altın 
gibi, altınımsı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

FİDAN
Fidan uzar baş üstüne

Su akarmış dost testine

Yiğit koşar yar sesine

Sen geliyor uzaklardan

Ben ağlarım ırmaklara

Özüm dönmüş yapraklara

Güller açmış topraklara

Sen geliyor uzaklardan

Göç başladı bu konakta

Zülüf şahlar o yanakta

Yerim varmış o kucakta

Sen geliyor uzaklardan

Garip koşar aşk peşine

Gülü koyar yar döşüne

Gönül vermiş Hak işine

Sen geliyor uzaklardan

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir Belediyesinde Çalışmalar Sürüyor

Doğanşehir Belediye Başkan 
Durali Zelyurt 'Suçatı mahallemi-
zin Alt yapı, yol ve kilitli taş prob-
lemleri çözülmüş durumdadır' 
dedi

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt Mahallelere yöne-
lik yapılan kilitli taş çalışmalarının 
hızla devam ettiğini belirterek, 
Suçatı mahallesinin alt yapı, yol 
ve kilitli taş problemlerinin çözül-
müş durumda olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı DuraliZel-
yurt beraberinde AK Parti Beledi-
ye Meclis Üyesi Nafiz Aktan, Şirket 
Müdürü Mehmet Ormancı ve Ma-
halle Muhtarı Koray Ülgen ile bir-
likte Suçatı mahallesinde yapılan 
kilitli parke taşı çalışmalarını ye-
rinde inceleyerek çalışmalar hak-
kında bilgi aldı. 

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali  Zelyurt; “Vatandaşları-
mızın Memnuniyeti bizleri ayrıca 
memnun etmiştir” dedi.

Suçatı mahallesinde yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi veren 
Belediye Başkanı DuraliZelyurt; 
“Bugün İlçemiz Suçatı mahalle-
mizdeyiz. AK Parti Belediye Mec-
lis Üyemiz, Mahalle muhtarımız 
ve hemşehrilerimiz ile bir araya 
geldik. Yapılan çalışmaları yerin-
de inceliyoruz.  Suçatı muhtarı ve 
hemşehrilerimizin talepleri vardı. 
Mahalleli Milli Eğitim’den devir 
olan okulu taziye evine çevirerek 
burayı çok amaçlı kullanıyorlar.

 Geniş bir alana mevcut yak-
laşık 2 bin metrekare gibi.  Bura-
nın kilitli taş olmasını istemişlerdi 
bizde bu taleplerini yerine geti-

riyoruz şuanda, 2 bin metrekare 
kilitli taş çalışmasını personelimiz 
ile birlikte yapıyoruz. Çalışanları-
mızın emeklerine ellerine sağlık. 
Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz ile 
birlikte sokak yollarımızın yol ça-
lışmalarını bitirdik. Önemli ölçüde 
Suçatı mahallemizin alt yapı,yol 
ve kilitli taş gibi problemleri çö-
zülmüş durumdadır.

 Vatandaşlarımızın memnu-
niyeti bizleri ayrıca memnun et-
miştir. Bu sıcak karşılamaların-
dan dolayı kendilerine teşekkür 
ediyorum ve yol yapımında emeği 
geçen Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Selahattin Gürkan’a ve yol 
daire ekibine teşekkür ediyorum. 
Ayrıca Suçatı mahallemizin sakin-
lerinden İsmet Ören beyefendinin 
Taziye alanı bölgesine kapalı alan 
yapımından dolayı kendisine te-
şekkür ediyorum.” dedi. 

Muhtar Ülgen; “Mahallemizin 
sorunları bitti bir sıkıntımız kal-
madı”

Suçatı Mahalle Muhtarı Koray 
Ülgen ise yapılan çalışmalardan 
dolayı teşekkür ederek, Mahalle-
sinin sorunlarının bittiğini ve bir 
sıkıntılarının kalmadığını söyledi.

Mahalle Muhtarı Ülgen sözle-
rine şöyle devam etti; “Mahalle-
mizin sorunları bitti bir sıkıntımız 
kalmadı, mahallemizin yolları as-
falt yapıldı, taziye evimizin önün-
de bulunan açık alan kilitli taş 
yapıldı. Yapılan bu çalışmalardan 
dolayı Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Selahattin Gürkan’a, Doğan-
şehir Belediye Başkanı Durali-
Zelyurt’a ve ekibine çok teşekkür 
ediyorum. “dedi.
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Hasan OKÇU
Öğretmen(Merhum)

İnsanlık timsali olarak gördüğüm de-
ğerli ilkokul öğretmenim Yaşar Okçu’ dan 
yeterince bilgi sunmuştum. Şimdi de ailenin 
diğer değerli evladı meslektaşım ve çocuk-
luk arkadaşım Hasan Okçu’dan bahsetmek 
isterim. Babası Yusuf’un bir erkek evladına 
sahip olmak adına üç evlilik yaptığı, son evli-
lik yaptığı Emine’ nin ilk doğumunda yine bir 
kız çocuklarının olması üzerine, onun adını 
‘ artık bu kadarı da yeter’ anlamına gelecek 
şekilde ‘ YETER’ koyduğunu, zira bu uygula-
manın muhacir kesimde bir gelenek haline 
geldiğini, devamlı kız çocukları olan ailelerin 
en son dünyaya gelen kız çocuklarının adını 
Yeter olarak koydukları bilinen bir gerçekti. 
Bilahare ‘ En son doğan kızımızın adını Yeter 
koyduk, Yüce Yaratan da arzu ve isteğimizin 
yerine gelmesi için bu kadarını yeter bulup 
bundan sonra doğacak çocuğumuzun erkek 
olmasına onay verir düşüncesiyle çocuk 
yapmaya karar vermeleri üzerine de Yüce 
Yaratan’ın inayetiyle bir erkek çocuğuna 
sahip olduklarını, bunun sevinç ve mutluluğu 
ile yeni doğmuş olan bu erkek çocuğun tüm 
ailece bağırlara basıldığından, onun sağlıklı 
bir yaşam sürmesi için de isminin YAŞAR 
koyulduğu ile ilgili bilgi sunmuştuk …

Şimdiki konuğumuz; Yaşar’ın kendisinin 
dünyaya gelmesine bir şekilde vesile olan 
ablası Yeter’in, dünyaya getirmiş olduğu bir 
birinden değerli evlatlarından biri, aynı za-
manda onun yeğeni olan HASAN OKÇU’ dur. 
O da aynen dayısı Yaşar Okçu gibi, yaşantısı 
ve insani ilişkileri ile, dürüst, namuslu, ahlak-
lı, hiçbir kötülüğün semtine dahi uğramadığı 
iyilik ve insanlık timsali biri olarak kendini 
gösterdi. Hiçbir zaman bir art niyet taşımadı. 
Dolayısı ile de, hayatı boyunca hiç kimseye 
en ufak zararı dokunmadı ve hiç kimse de 
kendisine bu özelliklerinden dolayı zarar 
vermeyi aklından bile geçiremedi. Zaten her-
kesle içli dışlı olmayı pek istemez az da olsa 
güvendiği insanları tercih ederdi. Yaşamı bo-
yunca, hayatında en ufak bir lekenin kendisi-
ne bulaşmasına fırsat tanımadı. Süt kadar ak 
ve temiz bir insan olarak kaldı hep …

Hasan Okçu’ yu en yakinen tanıyanlardan 
biriyim. Çocukluğumuz hariç, okul hayatla-
rımız ve yaptığımız görevler sırasında her 
zaman birbirimize yakın olduk.

İlk çocukluk yıllarımızda birbirimize pek 
yakın değildik.

O sakin bir çocuktu, hey hengame içinde 
pek olmaz, çocuk oyunlarına pek katılmaz 
uzaktan uzağa seyrederdi.

Benim çocukluğum ise ona göre biraz 
daha hareketliydi. Özellikle yaz gecelerinde 
geç vakitlere kadar arkadaşlarla çeşitli oyun-
lar oynar, gündüzleri ise istasyon sahasında 
futbol oyunu asla ihmal etmez ve vaktin nasıl 
geçtiğinin farkına bile varamazdık.

O ise asla bizlerin arasına katılmazdı ama 
bir çocuk olarak bizleri gıpta ile takip ederdi. 
Onun da bizlerle birlikte olmak istediğini dü-
şünür fakat niye bizlerden uzak durduğunun 
nedenini bir türlü çözemezdik. Acaba onu 
böyle bir davranış içine iten ruhsal yapısı mı, 
yoksa bilmediğimiz bir sağlık nedeni miydi? 
…

Onun ile birlikteliğimiz ilk okul sıraların-
da başladı. Ben dördüncü sınıfta iken o be-
şinci sınıftaydı. Sınıfımız birleşikti. Yani dört 
ile beşinci sınıf aynı sınıfta ders işliyorduk. O 
zamanki öğretmenimiz Gölbaşı- Pervarili Ali 
Yücel idi. Anımsadığıma göre onunla birlikte 
Ferit Pehlivan, Gültekin Yücel, Necati Kara-
man v.s. gibi arkadaşlar da aynı sınıfta idiler. 
Bizim sınıfta ise okumak- ta pek gözü olma-
yan Hilmi Özbey, Güzel Senem gibi yaramaz 
öğrenciler vardı. Yaramazlıkları taa üçüncü 
sınıftan beri sürüp geliyordu.

Hiç unutmam, üçüncü sınıfta okurken 
derslerimize geçici olarak Vahap Doğan 
abimiz girmekte idi. Kendisinin sinirli bir 
yapısı vardı. Hilmi Özbey ve Güzel Senem’ in 
yaramazlıklarına çok sinirlenir hemen her 
gün döverdi onları … Yine böylesi bir anda 
onları döverken onlar ise hiç durmaksızın 
gülüyorlardı. Vahap abi bu sefer daha da 
sinirlenip adeta üzerlerinde tepinir, onlar 
ise hala gülmeye devam ederlerdi. Böylesi 
öğrencilerin arasında kendimizi derslerimize 
vermemiz mümkün olamazdı. Neticede o 
sene sınıfta kalmış, bu durum çok zoruma 
gitmişti. Sonradan öğrendiğime göre güya 
öğretmen daha iyi yetişmem için beni kasıtlı 
olarak sınıfta bırakmıştı. Her ne kadar bu 
durum beni çok üzmüş olsa da, sonraki okul 
yaşamıma çok olumlu bir etki sunduğu bir 
gerçekti. Ertesi yıldan başlayarak, o hınç 
ve azimle okul hayatım başarılı bir şekilde 
sürüp gidiverdi …

Hasan Okçu ile bu şekilde, bir süre ayrı 
düştük. O, Öğretmen Okulunda eğitim- öğre-
time devam ederken, ben ortaokulu Doğan-
şehir’de, liseyi ise Elazığ’da okuyordum. Son-
rasında hayatlarımız tekrardan kesişmeye 
başladı. Ben Erzurum Atatürk Üniversitesine 
devam ederken, o da Akçadağ Öğretmen 
Okulunu bitirmiş, bununla yetinmeyerek Eği-
tim Enstitüsü sınavlarını kazanıp Erzurum’a 
gelmişti. Buradaki tahsilimizi tamamladıktan 
sonra öğretmen olarak ben Gaziantep- Nizip 
Lisesinde göreve başlarken o da, bir zaman 
lise tahsilimi yaptığım Elazığ Lisesinde göre-
vine başlıyordu. 1970 yılın-da ben tayinimi 
kendi ilçem Doğanşehir’ e aldırırken o da 
tayini Malatya’ ya aldırıyor ve idareci olarak 
göreve başlıyordu. Bir kaç sene sonra kendisi 
de tayinini Doğanşehir’e aldırıyor ve tekrar-
dan bir araya geliyorduk …

1980 öncesi siyasi çalkantılar ve onun 
olumsuz yansımaları ilçemizde ve hatta 
okulumuzda da sürüyordu. Öğrenciler ve 
hatta öğretmenler arasında sağ sol fikir 
mücadelesi bazen çatışmaya dönüşüyor 
ilçe insanlarında huzur bırakmıyordu … 
Sonunda, okulda sağ- sol çatışmaları önü 
alınamaz bir boyuta ulaşıyordu. Bu durumlar 
biz öğretmenleri, özellikle de sakin tabiatlı 
Hasan Okçu’ yu doğal olarak rahatsız ediyor-
du. Okulda meydana gelen idari boşluğun 
doldurulması adına, ilçe Kaymakamının, ilçe-
nin yerlisi olup idari tecrübeye az çok sahip 
biz öğretmenler üzerinde ısrarı sonucunda 
bir neticeye ulaşılıyordu. İlk önceleri geçici 
olarak bu görevi üstlenmiş az çok mesafe 
almış olan Cebrail Uçar’ın bu görevi bundan 
böyle artık sürdüremeyeceğini, bu göreve en 
layık olacak olan Hasan Okçu’ nun hastalığını 
ileri sürmesi ve Sabahattin Bal’ın da mazeret 
beyan etmesi üzerine, görev ihalesi benim 
üzerime kalmış oluyordu. Her ne kadar 
kendimi bu görev için hazır hissetmeme ve 
de başkalarının bu görevi asla sürdüremeye-
ceğim imalarına rağmen Bismillah deyip işe 
başlıyordum.

Şunu biliyordum ki bu sağ-sol fikir 
tartışması belirgin bir şekilde devam ettiği 
sürece okuldaki düzen asla rayına oturma-
yacaktı. Bundan hareketle herkesin fikir ve 
düşüncesine saygı duymakla birlikte, bunun, 
okul ve özellikle de öğrencilere yansıtılma-
sının yanlış olacağından ve zararlı sonuçlar 
vereceğinden hareketle bu duruma asla izin 
vermeyeceğimi bildirmem ve bu durumun 
sıkı takipçisi olmam üzerine okulumuz yavaş 
yavaş toparlanmaya başlamıştı. Sabahattin 
Bal, Sabri Uçar ve Ömer coşkun’ u müdür 
yardımcıları olarak ve Hasan Okçu’ nun da 
manevi desteğini yanıma almam üzerine de 
okul kısa zamanda tam istediğim kıvama 
gelmiş oluyordu. Bundan sonra artık verim 
almak zamanıydı. Kolları sıvayarak çalış-
malara başlamış ve kısa süre sonra da bu 
çalışmalarımızın semeresini almaya başla-

mıştık. Eğitim- öğretime dair tüm detaylar 
göz önüne alınarak öğrencileri bu çalışmala-
ra yönlendiriyorduk.

Öğrencilerin de büyük bir şevkle bu 
çalışmalara iştirakleri okulumuzun yıldızını 
parlatıyor ve yapılan her türlü aktivite de 
ön plana çıkarıyordu. Bu çalışmalara fırsat 
tanıdığım ve bu uğurda çok yorulduğum ve 
yıprandığım bir tarafa, başta Hasan Okçu 
olmak üzere çoğu arkadaşımın özverili 
çalışmaları, başarıların peş peşe gelmesinde 
etken oluyordu …

Hasan Okçu belli ki ta çocukluğundan 
beri bir hastalıktan dolayı sıkıntılar yaşıyor-
du. Ancak bu durumunu asla kimseye ve 
hatta okula yansıtmıyordu.

Öğrencilerin başarısı için adeta kendisini 
helak ediyordu.

O insancıl ve yumuşak yapısı ve de 
öğrencilerle yakından ilgileniyor olması, 
arıların çiçeklere dadanıp bal üretmesi gibi, 
öğrencilerin de onun etrafında toplanıp ken-
disinin engin bilgisinden yararlanmalarına 
fırsat tanıyordu.

Hiç erinmeden öğrencilerin yazmış 
oldukları hikayeleri ve şiirleri okuyor, analiz 
ediyor ve onları yazmaya ve daha çok bilgi 
sahibi olmaları için de okumaya yönlendiri-
yordu.

Onun bu yaklaşımı sayesinde öğrenciler 
okuma yazma yarışına girmişlerdi adeta. 
Okul duvar gazetesine konulan hikaye ve 
şiirleri ile öğrenciler, okul müdürü olarak ben 
ve Türkçe öğretmenimiz Hasan Okçu tarafın-
dan yazmaya ve okumaya özendiriliyorlardı. 
Ona, başta okul müdürü olarak ben, tüm 
öğretmen ve öğrenciler büyük saygı duyuyor 
onu üzmemek ve mutlu olmasını sağlamak 
için adeta seferber oluyorduk.

O okulumuzun saygı duyulması ve onur-
landırılması gereken bir gurur abidesiydi. 
Ancak, kendisi, o zamanlar başarılarından 
dolayı her sene Milli Eğitimce ödüllendiri-
lenler listesine benim ısrarla taleplerime 
rağmen ne yazık ki sokumluyordu. Her 
konuda, başarı göstergesiyle öne çıkan 
okulumuz ve persone-linin başarıları hep göz 
ardı ediliyordu. Her türlü ayırımcılığı okulu-
muzdan söküp atmıştık ama, bu ayırımcılık 
ve kayırmacılık siyasi açıdan ülke çapında 
hala devam ediyordu. Diğer okul müdürleri 
ve öğretmenleri teşekkür ve takdirnamelerle 
ödüllendirilirken okulumdaki başarılı olan 
öğretmenlerin adından bile bahsedilmiyor, 
özellikle benim dosyam uyarma ve kınama 
cezalarıyla kabarıp duruyordu. Bütün bu 
uygulamalar bizlerin ve özellikle de benim 
psikolojik yapımda kırılmalara sebep olu-
yorsa da çalışmalarımıza yansımasına fırsat 
vermiyor, çalışmalarımızı hiç aksatmadan, 
hiçbir sorun yaşamıyormuşcasına devam 
ettiriyorduk. Bizler için mühim olan öğren-
cilerimizin geleceğini düşünmek ve onların 
başarılarının devamını sağlamaktı …

Hasan Okçu ile beraberliğimiz sadece 
okulda değil, aynı binada ikamet ediyor 
olmamızla da devam ediyordu. Kendisinin 
yaptırdığı binadaki dairenin birini kiralamak 
istemem memnuniyetle kabul görüyordu. 
Kendime ait evimize taşınıncaya kadar iki- üç 
sene aynı binada birlikte oturduk. Bu zaman 
zarfında dostluğumuz, aile bireylerimizle 
daha da pekişti. Eşi Nuriye hanım, birbirin-
den değerli çocukları Zeynep, Bahadır ve 
Levent ile beraber karşılıklı sevgi ve saygıya 
dayalı ailevi ilişkilerimiz devam etti.

Hasan Okçu bir ara girdiği sınavı kazana-
rak yurt dışına gitti. Döndüğünde okuldaki 
çalışmalarımız kaldığı yerden aynı doğrultu-
da devam etti. Ara sıra, kendisinde eskiden 
beri var olan hastalığı nüksediyor, buna 
rağmen okuldaki çalışmaların aksamasına 
fırsat vermiyordu. Tedavisini ihmal etmez-
ken okuldaki çalışmalarını da aksatmadan 
devam ettiriyor, öğrencilerine yararlı olma 

adına hastalığını bile hiçe sayıyor ve ona 
inatla direniyordu …

Çekmekte olduğu hastalık önemli bir 
hastalıktı. Bütün dikkatine ve titizliğine 
rağmen ilerleme kaydediyordu. En son ki 
rahatsızlığında, Kayseri Erciyes Üniversite 
Hastanesine naklediliyor ve kısa bir süre 
sonra yapılan müdahaleler sonuç vermiyor 
hayata gözlerini yumuyordu.

Kaybedilen her hayat insanlara, az ya da 
çok bir şekilde acı verir. Ancak Hasan Okçu 
gibi iyilik-ten, ülke ve halkına hizmet etmek-
ten başka hiç bir şey düşünmeyen, gerekti-
ğinde hayatını ortaya koyabilen, üzerinde 
en ufak bir leke bile barındırma-yan insanlık 
timsali birinin, hele bir de bizlerle ortak bir 
hayat yaşamış, sevgi ve saygı duyduğumuz, 
insanların takdirine mazhar olan böylesi bir 
insanın kaybına üzülmemek, onu ve yaptık-
larını bir çırpıda unutmak mümkün olabilir 
mi? …

Genellikle her ölüm kısa bir zaman içinde 
unutulursa da Hasan Okçu’ nun aramızda ar-
tık olmayışı, bizleri, özellikle değerli evlatları 
Zeynep, Bahadır, Levent’i ve de başta kendisi 
olmak üzere, tüm öğretmenlerine değer 
veren sonraki yaşamlarında ülke çapında 
başarılara imza atmış Hasan Erkek, Suat 
Taşpınar gibi öğrencilerle birlikte o döne-
min tüm öğrencileri,” Hasan Okçu’ ya Anma 
Günü “ düzenleme kararı alıyorlardı. Tarihi 
de belirlenmiş ve o dönemin öğretmenleri 
ve öğrencileri haberdar edilmişti. Bizler de 
o güne hazırlık yaparken Corona Virüs, bir 
kara kedi gibi araya girmiş ve bu düşünce 
o sene gerçekleşmemişti. Ne ise, herhalde 
kısa sürede bu virüs belası sona erer de bir 
sonraki yıl bu düşüncemizi gerçekleştiririz 
umudunu taşırken, bu planın öncülüğünü 
yapan Hasan Okçu’ nun sevgili evladı ve 
bizlerin de değerli öğrencisi Bahadır Okçu 
ne yazık ki, Corona virüs’ün pençesine düşüp 
hayatını kaybediyordu …

Hasan Okçu’ nun acısını unutmamış ve 
onun anısını yaşatmaya çalışırken hiç bek-
lenmedik bu acı bizlerin kalbine bir köz gibi 
oturmuş, içimizi kavurup durmuştu. Hayat 
denen bu acımasız süreç, bizlere böylesine 
bir acıyı yaşatırken, bundan sonraki süreçte 
daha ne gibi acılarla karşılaşacağımızın bir 
şekilde ipuçlarını veriyordu. Evet bütün bu 
türden unutulmaz acılar ya-şanmış ve yaşan-
maya da kuşkusuz devam edilecektir. Mü-
him olan bütün bu büyük gerçeğe rağmen, 
üşenmeden, yorulmadan, tüm engellere 
rağmen ülke ve insanlık yararına bir şeyler 
yapabilmektir. İşte, gerek sevgili dostum ve 
meslektaşım Hasan Okçu ve gerekse kısa 
bir süre önce aramızdan ayrı-lan vefalı bir 
evlat ve vefalı bir öğrencimiz Bahadır Okçu, 
yaşamları süresin-e bütün bu üstün ve güzel 
hasletleri üzerlerinde taşımışlardır. Hasan 
okçu kardeşimize, kendisinden sonra kay-
bettiğimiz değerli eşi Nuriye Hanıma ve pek 
yakın bir süre önce bizleri üzüntüye boğan 
Bahadır Okçu’ya Allah’ tan rahmetler diler-
ken, onları asla unutmayacağımızı, yaşadı-
ğımız süre içinde hep iyiliklerle anacağımızı 
beyanla, geride kalan çocuklarına ve her 
zaman için sevgi ve saygı duyduğum tüm aile 
bireylerine en içten duygularla baş sağlığı 
diliyorum. Bu arada yine bu ailenin bir evladı 
olan çocukluk ve okul arkadaşım, meslekta-
şım, kadim dostum Kadir Okçu’ yu da sevgi 
ile anmak isterim…
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