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Vali ve Kaymakam Kapanan Yolda
Malatya Valisi  Aydın 
Baruş Yoğun Kar Yağı-
şı Nedeniyle Kapanan 
Yoldaki Çalışmaları Ye-
rinde İnceledi.
Doğanşehir İlçe gene-
linde akşam saatlerin-
den itibaren başlayarak 
ilerleyen saatlerde etki-
si artıran yoğun kar ya-
ğışı nedeniyle kapanan 
ve buzlanan Malatya-A-
dıyaman karayolunda 
Karayolları ve Malatya 
Büyükşehir Belediye-
si ekiplerince yol açma 
çalışması başlatıldı.3’TE

Atatürk’ün Malatya’ya Gelişinin
89. Yılı Törenlerle Kutlandı

Cumhuriyeti-
mizin Kurucusu 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün Ma-
latya'ya gelişinin 
89. yılı nedeniy-
le Atatürk Anıtı 
önünde tören 
düzenlendi.2’DE

Yeni Cami Onarılacak
24 Ocak tarihinde meyda-

na gelen depremin ardından 
gazetemiz tarafından yayınla-
nan “İbadete Kapalı Olan Yeni 
Cami Onarımına Öncelik Veril-
sin” başlıklı haberimizin ardın-
dan Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşa-
virliği, Depremde zarar gören 
eserlerin onarımına ivedilikle 
başlayacaklarını duyurdu. 3’TE

Depremzedeler İçin 5 Bin Konut Yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ha-
san Suver, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya 
Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Beledi-
ye Başkanı Osman Güder, Pütürge Beledi-
ye Başkanı Mikail Sülük, Doğanyol Belediye 
Başkanı Hakan Bay ve Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Fikret Onhan’ın katımlıyla bir isti-
şare toplantısı düzenlenerek, 6.8’lik Elazığ 
depreminin ardından Malatya’da en fazla et-
kilenen Battalgazi, Pütürge ve Doğanyol il-
çelerindeki son durum masaya yatırıldı.2’DE
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Atatürk’ün Malatya’ya Gelişinin
89. Yılı Törenlerle Kutlandı

Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Malat-
ya'ya gelişinin 89. yılı nedeniyle Ata-
türk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenle-
nen çelenk koyma töreninde Malat-
ya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, 
Garnizon Komutanlığı ile Malatya 
Barosu, Siyasi Partiler, Sivil Toplum 
Kuruluşları tarafından çelenk su-
numlarının ardından saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra 
Malatya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Selahattin Gürkan Şeref Defterini 
yazarak, deftere yazdıklarını okudu.

Hava muhalefeti nedeniyle erte-
lenen Atatürk Evi ziyareti ve Şehit 
Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Mer-
kezindeki anma programı 17 Şubat 
Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Depremzedeler İçin 5 Bin Konut Yapılacak
Çevre ve Şehircilik Bakan 

Yardımcısı Hasan Suver, AK 
Parti MKYK Üyesi ve Malatya 
Milletvekili Öznur Çalık, Bat-
talgazi Belediye Başkanı Os-
man Güder, Pütürge Belediye 
Başkanı Mikail Sülük, Doğan-
yol Belediye Başkanı Hakan 
Bay ve Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Fikret Onhan’ın ka-
tımlıyla bir istişare toplantısı 
düzenlenerek, 6.8’lik Elazığ 
depreminin ardından Malat-
ya’da en fazla etkilenen Bat-
talgazi, Pütürge ve Doğanyol 
ilçelerindeki son durum masa-
ya yatırıldı.

Battalgazi Belediyesi Top-
lantı Salonunda yapılan ve 
yaklaşık 2.5 saat süren toplan-
tıda, depremden zarar gören 
ilçelerdeki yapılan çalışmalar 
ve yapılacak olan yatırımlar 
ele alındı.

Toplantıda konuşan Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardımcısı 
Hasan Suver, Elazığ’ı ve Ma-
latya’yı hiçbir zaman yalnız 
bırakmayacaklarını ifade ede-
rek, “Deprem 24 Ocak tarihin-
de ve 6,8 şiddetinde meydana 
geldi. Depremden bu zamana 
baktığımızda epey bir mesafe 
aldığımızı görüyoruz. Depre-
min ilk saatlerinden itibaren 
sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla bakanlarımızın 
buraya geldiler. Sayın Cum-
hurbaşkanımız da 24 saat son-
ra Elazığ ve Malatya’ya geldi. 
İlk çalışmalar can kurtarmay-
dı. Vatandaşlarımızı kısa za-
manda enkaz altından çıkar-
dık. Süreç içerisinde çadırlar, 
konteynerler, her türlü ilaç ve 
giysi destekleri sağlandı. Bu-
nun akabinde hızlı bir şekilde 
gerek Elazığ’da gerek Malat-
ya’da hasar tespit çalışmaları 
başlatıldı. Yıkım çalışmaları 
başlatıldı. Elazığ ve Malat-
ya’da çalışmalar tamamlan-
mış noktada. Şimdi biz bura-

da Battalgazi Belediyemizde, 
Battalgazi, Doğanyol ve Pütür-
ge Belediye başkanlarımızla 
birlikte bundan sonra daha iyi 
ve güvenilir bir Malatya’da ya-
şayabilmek için şimdiye kadar 
neler yapıldı, yapılan çalışma-
ları sahadaki beklentilerle kı-
yasladık ve tartıştık. Karşılıklı 
görüş teatisinde bulunduk. 
Edindiğimiz bilgiler bundan 
sonraki çalışmalara çok fayda 
sağlayacaktır. İnşallah süreç 
böylece devam edecek. Bizler 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
olarak Malatya ve Elazığ’ımı-
zı hiçbir zaman yalnız bırak-
mayacağız. Bu süreç inşallah 
2020 yılının sonuna kadar bi-
tecek. Çalışmaları her zaman 
yakından takip edeceğiz. Hal-
kımızın istediği şekilde onların 
daha güvenilir yaşayabileceği 
şekilde ve onların temennileri 
karşılayacak şekilde ve talep-
leri doğrultusunda çalışılacak-
tır” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başka-
nı Osman Güder de, ilçeye 2 
bin 350 tane konut yapılacağı-
nı ve Gelincik Tepesine yapıla-
cak konut sayısının artırıldığı-
nın altını çizdi. Başkan Güder, 
“Çevre ve Şehircilik Bakan Yar-
dımcımız, Milletvekilimiz, Pü-
türge, Doğanyol Belediye Baş-
kanlarımızın iştiraki ve Çevre 
Şehircilik İl Müdürümüz ile bir 
toplantı düzenledik. Biliyor-
sunuz 24 Ocak’ta Elazığ mer-
kezli olan bir deprem yaşadık. 
Depremin yaralarını çok şükür 
devletimizin büyük desteğiyle 

milletçe sardık ve sarmaya da 
devam ediyoruz. Deprem son-
rası Malatya’mızda ağır, orta 
ve hafif hasarlı binalarımız 
var. Yıkılan ve acil yıkılması 
gereken binalarımız var. Bat-
talgazi ilçesi olarak bin 860 
tane ağır hasarlı binamız var. 
Şu an tetkikler devam ediyor. 
Bin 680 orta hasarlı binamız 
var. 80 tane de yıkılmış ve acil 
yıkılması gereken binamız var. 
Toplamda ağır ve orta hasarlı 
3 bin 620 tane binamızı şuana 
kadar tespit ettik. Şuan yap-
mış olduğumuz planlama ne-
ticesinde Battalgazi bölgemi-
ze 2 bin 350 konut yapılacak. 
İnşallah bin 500 civarında ko-
nutun Orduzu Gelincik tepesi 
bölgesine yapılacak. Gelincik 
Tepesi’ne yapılacak olan ko-
nut sayısı artırıldı. Bu konuda 
başta AK Parti MKYK Üyesi ve 
Malatya Milletvekili Öznur Ça-
lık hanım efendi başta olmak 
üzere Milletvekillerimizin giri-
şimleri neticesinde konut sayı-
sı 526’dan, bin 500’e çıkarıldı. 
500 konutumuz Eskimalatya 
Meydanbaşı mahallesine yapı-
lacak. 350 konutumuzda köy 
statüsünden mahalle statüsü-
ne geçen yerlerde yapılması 
planlanıyor. Tabi buradaki ra-
kamlarda farklılıklar olabilir. 
Bazı bölgelerde yıkılan bölge-
lerin yerlerinde dönüşümler 
uygulanabilir. Bunları Çevre 
Şehircilik Bakanlığı ve Bele-
diye olarak değerlendirerek 
doğru olan ne ise onu uygula-
maya çalışacağız” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve 
Malatya Milletvekili Öznur Ça-
lık ise “ Evlerimiz planlanır-
ken, özellikle merkezde 2+1 ve 
3+1 ve Tarım Köy Projesinde de 
2+1 şeklinde evle birlikte ahır-
lar projelendirilmiş vaziyette. 
TOKİ aracılığıyla da TOKİ baş-
kanımız ve ilgili bakanlıklar 
yerinde tespitler yapıyorlar. 
Bu vesile ile Doğanyol’da 250 
tane yeni bir merkez oluştu-
ruluyor. 2+1 ve 3+1 konutları-
mız Doğanyol merkeze, aynı 
zamanda 200 tanede Tarım 
Köy Projesi kapsamında 2+1 
çelik konstrüksiyon’lu yanın-
da da ahırları olan evlerimiz 
Doğanyol’da inşa edilecek. Bi-
lindiği üzere en fazla evlerin 
yıkıldığı ve hasar gören bölge-
miz Pütürge ilçemiz. Özellikle 
Tarım Köy projemiz ile 750 
konutumuz mahallelerimizde 
özellikle uzakta kırsalda ka-
lan mahallelerimiz de dahil 
olmak üzere Pütürge’de inşa 
edilecek. Toplamda 208 tane 
konutumuz da ilçe merkezi-
mizde 2+1 ve 3+1 olmak üzere 
inşa edilecek. Kale İlçemizde 
de sayın bakan yardımcımızla 
birlikte dün toplantılarımıza 
yaptık. 324 tane 2+1 ve 3+1 ko-
nutlarımız inşa edilecek. 350 
tane de kırsal mahallelerimiz-
de Tarım Köy Projesi ile evle-
rimiz yapılmış olacak. Sosyal 
konutlarımızı da dahil ettiği-
mizde 5 binden fazla evi dep-
rem sonrası Malatya’mızda 
inşa etmiş olacağız” şeklinde 
konuştu.

Kan Stokları Azaldı
Son zamanlarda havaların soğumasıyla 

birlikte kan bağışında düşüş yaşandığını be-
lirten Malatya Türk Kızılayı Malatya Kan Ba-
ğış Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Barış Turan, 
kan bağışı çağrısını tekrarladı

Dr. Ahmet Barış Turan, Merkez binasın-
da yaptığı basın açıklamasında ise şunları 
söyledi. “Kış aylarındaki soğuk ve yağışlar 
nedeniyle kan bağışlarının azaldığı görül-
mektedir. Mevcut kan stoklarımızın hastala-
rımızın kan ihtiyacını karşılayacak düzeyde 
tutabilmek için Malatya Kızılay Kan Bağışı 
Merkezi olarak çalışmalarımıza devam et-
mekteyiz. Bu kapsamda Tüm değerli hemşe-
rilerimizi kan bekleyen hastalar için Fuzuli 
caddesinde bulunan Kan Merkezimize haf-
ta içi saat 09:00 ile 18:00 arasında, Sağlık 
Müdürlüğü önündeki Kan Alma Biriminde 
hafta içi her gün saat 10:00 ile 17:00 arasın-
da, Eski Belediye Meydanında bulunan Kan 
Bağışı Konteyner’de ise haftanın her günü 
saat 10:30 ile 18:30 arasında kan bağışı için 
bekliyoruz” diye konuştu. A.Vahap Kaygusuz
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Bunu Bilesin

Çıktım yücelere seyran eyledim

Kara kura heves bunu bilesin

Daldım ummana birlik diledim

Hak gönül içinde bunu bilesin

Varılmaz ki hakikatin sırrına

Fikir bağışlamış senin varına

Arı balı toplar saklar yarına

Derdinin dermanı bunu bilesin

Gönülden gönüle bir yol bulursan

Dostun bahçesine mihman olursan

Eğer bilmediğin diller duyarsan

Duyduğun dil haktır bunu bilesin

Sevdanın çeşnisi dolar mekana

Orda keder gelmez canla canana

Gülizar ne yana dalı ne yana

Gönül sır içinde bunu bilesin

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Fermiyum elementinin simgesi... Savıp kurtulmak...2. 

Leş (eski)... Metal olmayan element... Muğla iline bağlı il-

çelerden biri...3. Yavaş yavaş... Kap, kılıf, sarma (eski)...4. 

Baş, kumandan, amir (eski)... “İlgisi yok, ne ilgisi var” 

anlamlarında kullanılan bir söz (argo)... Genellikle uzun 

bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası...5. Otel, 

pansiyon vb. yerlerde çalışan hizmetli... Kötü yazıldığına 

inanılan alın yazısı, kara talih, kara baht...6. Neptünyum 

elementinin simgesi... Konuşması çok iyi anlaşılmayan 

(kimse) (halk ağzı)... Cıva elementinin simgesi...7. Kırşehir 

iline bağlı ilçelerden biri... Elektronik posta... Safra...8. Va-

kit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence... Ateş 

(eski)... Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... 

Hiç olmazsa, hiç değilse, o hâlde, öyleyse...9. İçgüdüsel 

(eski)... Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapka-

larının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç...10. İtici 

güç, ilham verici... Kızılkantarongillerden, hekimlikte iş-

tah açıcı olarak kullanılan bir tür bitki...11. Söyleşi, sohbet 

(eski)... Ermiş...12. Toryum elementinin simgesi... Döl ya-

tağı... Ben...13. Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük... 

Yalan, uydurma söz, palavra (argo)...14. Boş ve yararsız, 

saçma (eski)... Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılma-

sıyla yapılan bir içki, arpa suyu...15. Anne gibi kabul edilen 

(kadın)... Disprosyum elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Endülüs halk müziği... Türetme (eski)... 2. Geçmiş 

(eski)... Başşehir, başkent (eski)... 3. Doğu (eski)... Alışılan, 

alışılmış, yabancı olmayan... Dolaylı olarak anlatma, üstü 

kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... 4. 

Dünya... Atak... Harman kaldırıldıktan sonra yerde kalan 

toprak, çöp ve samanla karışık tahıl taneleri, harman dö-

küntüsü (halk ağzı)... 5. Bozulmamış, saf, temiz... Özenli... 

6. Sütte bulunan protein maddesi... Bir toplantıya katılan-

ların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etme-

si, rey... Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde genellikle davul 

ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu... 

7. İşler, işlemler (eski)... Özverili... Türk alfabesinin yirmi 

sekizinci harfinin adı, okunuşu... 8. Hemen arkasından 

(eski)... Mürekkep balığının bir türü... 9. Binme, yük çekme, 

taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Ya-

pağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, 

sarımtırak renkte bir yağ... “Nerede, ne oldu, nerede kal-

dı” anlamlarında kullanılan bir söz... 10. Belli kimselerde 

bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldı-

ğında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere 

kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz... Selenyum 

elementinin simgesi... Tekrarlatarak alıştırma (eski)... 11. 

Seçmeli yemek... Birçok doğal maden sülfürü ve özellikle 

demir ve bakır sülfürü... 12. Tren, tramvay vb. taşıtlarda 

tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol... Gece 

kıyafeti... Özellikle Rumeli’de seslenmek ve dikkati çekmek 

için kullanılan bir söz (halk ağzı)... 13. İki elektrik borusunu 

uç uca eklemekte kullanılan küçük boru parçası... İlenme, 

beddua... Geleneğe dayanan, geleneksel (eski)... 14. Alü-

minyum elemen-

tinin simgesi... 

Uzgörür... Eskrim, 

boks vb. oyunlar-

da korunmak için 

alınan durum... 

15. Kat görevlisi... 

Anlatılması kolay 

ancak yapılması 

veya katlanılması 

çok güç...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

SÖZÜM VAR
Gah ağlarım kuzu meler
Gah severim gönül güler
Gah eserim zülüf yalar
Benim dosta bir sözüm var

Güzel geldi, acım geçti
Bu ovaya konan göçtü
Hayal kurdum, rüyam uçtu
Benim dosta bir sözüm var

İlim olur, irfan olur
Gönül derler, mekân olur
Hakikatten divan olur
Benim dosta bir sözüm var

Güneş batar, gökte ışık
Küfe sırtta, elde kaşık
Bebem ile ağlar beşik
Benim dosta bir sözüm var

Gülü sevdim, donu beyaz
Bazen sevgi bazen bir naz
Dertli dertli çalınca saz
Benim dosta bir sözüm var

Garip ağlar, dostlar ağlar
Gece gündüz nehir çağlar
Sıra sıra çetin dağlar
Benim dosta bir sözüm var

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Vali ve Kaymakam Kapanan Yolda
Malatya Valisi  Aydın Baruş 

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ka-
panan Yoldaki Çalışmaları Ye-
rinde İnceledi.

Doğanşehir İlçe genelinde 
akşam saatlerinden itibaren 
başlayarak ilerleyen saatlerde 
etkisi artıran yoğun kar yağışı 
nedeniyle kapanan ve buzlanan 
Malatya-Adıyaman karayolunda 
Karayolları ve Malatya Büyük-
şehir Belediyesi ekiplerince yol 
açma çalışması başlatıldı. Böl-
geye gelen Malatya Valisi  Aydın 
BARUŞ, beraberinde Doğanşe-
hir Kaymakamı  Halil İbrahim 
KÖROĞLU ile birlikte yapılan ça-
lışmayı yerinde inceledi.

Yetkililerden yol açma ça-

lışması hakkında bilgi alan  Vali 
Baruş, çalışmaların bitmesini 
bekleyen vatandaşlar ile sohbet 
ederek geçmiş olsun dilekle-

rinde bulundu. AFAD ve Kızılay 
ekiplerince yolda kalan vatan-
daşlara ikramlık dağıtıldı.

Yeni Cami Onarılacak
24 Ocak tarihinde meydana gelen depremin 

ardından gazetemiz tarafından yayınlanan “İba-
dete Kapalı Olan Yeni Cami Onarımına Öncelik 
Verilsin” başlıklı haberimizin ardından Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşa-
virliği, Depremde zarar gören eserlerin onarımı-
na ivedilikle başlayacaklarını duyurdu

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklama-
da; Vakıflar Genel Müdürlüğünün Mülkiyetinde 
olan ve Depremde hasar gören camilerin onarım-
larının süratle yapılması için; “Söz konusu yapı-
larımızdaki hasar tespitleri zamanında yapılmış 
ve raporları hazırlanarak yapıların onarımlarına 
yönelik çalışmalara süratle başlanılmıştır” denil-
di. Geçtiğimiz Cuma günü Cuma Namazı sonrası 
Camilere yardım adı altında toplanan paraların 
Vakıf bünyesindeki eserlerle ilgisinin olmadığı 
dile getirilen açıklamada ise şu ifadeler yer aldı. 
“Yardım toplanması talebinin Genel Müdürlüğü-
müz sorumluluğundaki vakıf eserlerle hiçbir ilgi-

si yoktur. Depremden hasar gören vakıf ve kültür 
varlıklarımızın restorasyonları doğrudan Genel 
Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanacaktır.”

Açıklamanın devamında ise 19-20 Şubat tarih-
lerinde Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy baş-
kanlığında bir çalışma toplantısı düzenleneceği, 
toplantıda depremde zarar gören 17 vakıf esere 
müdahale çalışmaları ile ilgili süreç sonuçlandı-
rılarak ivedilikle çalışmalara başlanacağı bilgileri 
yer aldı.
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EMEKLİLİKTE YAŞAM II

FATİH 
DULKADİR

Gelinim sinemayı, tiyatroyu seven, sosyal medyayı yoğunluk-
lu kullanan akıllı bir kadındır. Gösterimde olan tiyatro oyunlarını, 
yeni vizyona giren sinema filmlerini, sosyal ve kültürel faaliyet-
leri takip eder, fırsat buldukça da oğlumla birlikte bu etkinliklere 
katılırlar. İlginç veya benim için uygun bulduğu ya da ilgimi çeke-
bileceğini düşündüğü etkinliklerin yer, zaman ve saatini bana da 
bildirir, benim de bu etkinliklere katılmamı sağlar. Bu etkinliklere 
katılmak, katılımcıları izlemek, resim sergilerinde ressamlarla 
yaptıkları tablolar hakkında konuşmak, yeni yeni fikirler edinmek 
beni daha zinde tutuyor. 

Yine gelinimin önerdiği bir paneli dinlemek üzere evimize yü-
rüme mesafesindeki bir Kongre ve Kültür Merkezine etkinlik saa-
tinden biraz erken gittim. Orası sıcaktır oturur dinlenir, çay kahve 
içer, gazetelere dergilere göz gezdiririm dedim. Gittiğimde etkinlik 
saati olmadığı için fuaye çok da kalabalık değildi, benim yaşlarım-
da iki üç kişi daha vardı. 

Fuayeyi karşılayan giriş kapısının hafif çaprazındaki iki koltuk-
lu bir oturma grubuna oturup etkinlik saatini beklediğim esnada 
Kongre Merkezinin döner kapısından giren bir adam dikkatimi 
çekti. Adam beni çok eskiden beri tanıyormuşçasına bana doğru 
yöneldi. Fuayeyi şöylesine bir göz taramasından geçiren adam çok 
kısa olmasa da fazla da uzun boylu sayılmazdı. Yaşına göre göbeği 
biraz fazla irileşmiş görünüyordu ama siyah ve kendinden gri çiz-
gili kruvaze yakalı ceketinin içerisinden hafifçe şişen göbeği çok 
da rahatsız edici görünmüyordu. Takım elbisesinin altına giydiği 
gıcır gıcır boyalı siyah kundurası, kırlaşmış saçları, günlük sakal 
tıraşı dikkatlerden kaçmıyordu. Elbisenin içerisine gök mavisi bir 
gömlek giymiş, gömleği ve elbisesi ile uyumlu verevine çizgili bir 
de kravat takmıştı. Ceketinin sol yakasında bir lira büyüklüğünde 
bronz renkli Atatürk rozeti bulunan, sol elinde siyah renkli, deri bir 
evrak çantası taşıyan, sarı renkli tel çerçeveli gözlüğüyle entelek-
tüel bir derinliğe sahip olduğu her halinden belli olan bu adam se-
lam verdi ve izin isteyerek yanımdaki boş koltuğa oturmak istedi. 
Ben de hafiften kalkar gibi yaparak “Ne demek? Tabii ki,” diyerek 
yanımdaki boş koltuğu işaret ettim. Oturduğu koltuğun kol da-
yama yerine koyduğu sağ elinin yüzük parmağındaki sade minik 
altın yüzük harc-ı âlem bir yüzük gibi durmuyordu, özel siparişle 
yapıldığı açıkça belli oluyordu. 

Aramızda karşılıklı tanışma faslı başladı, birbirimize isimle-
rimizi söyledik. Ben bir kamu kurumundan genel müdür olarak 
emekli olduğumu, bu etkinliğe gelinimin tavsiyesi üzerine geldi-
ğimi anlattım. 

Adam da bana: Bir yüksek lisans öğrencisiyle konuşurcasına 
tane tane ve mikrofonik bir ses tonuyla; kendisinin Sosyoloji ve 
Ekonomi Profesörü olduğunu, üniversitede hocalık yaptığını, iste-
se beş yıl daha çalışabileceği halde iki yıl önce ve daha emeklilik 
yaşı dolmadan üniversitelerdeki eğitim düzeyinin getirildiği duru-
mu ve bilimsel niteliklerin göz ardı edilerek tek yönlü bir kadrolaş-
manın yapıldığını, bu durumun da kendisini oldukça rahatsız ettiği 
için ayrıldığını; üniversitelerin bu gidişatını çok kötü bulduğunu, 
bu yüzden kendi isteğiyle emekli olduğunu anlattı. 

Giyim kuşamı, nezaketi ve anlattıklarıyla entelektüel derinliği 
konusunda yanılmadığımı anladım. Güzel bir Türkçe ile kendisi-
ni ifade eden adamın sözünü kesmeden ve onu ilgiyle dinlerken 
benim yerime adamın sözünü fuayeye yayılan anons kesmişti.Her 
ikimiz de kulak kabartarak hoparlörden gelen “Sayın konukları-
mız, il dışından gelecek olan konuşmacılarımızdan iki tanesinin 
hava muhalefeti nedeniyle uçakları rötar yapmıştır. Konuşmacıla-

rımız ancak yarım saat bir gecikmeyle salonumuzda olacaklardır. 
Yaşanan bu gecikmeden dolayı tüm konuklarımızdan özür diliyo-
ruz.” Anonsunu dinledikten sonra sohbetimize kaldığımız yerden 
devam etmeye başladık. 

Ben adamdan daha önceden orada bulunduğum için kendimi 
ev sahibi konumunda görerek büfedeki delikanlıdan kulplu fin-
canla iki tane şekersiz çay getirmesini rica ettim. Profesör araya 
girerek garsona, “Lütfen benim çayımın yanına bir parça da limon 
bırakabilir misiniz?” deyince ben de, “Benim çayımın yanına da 
limon istiyorum. Tansiyon hastasıyım da…”diyerek çay siparişle-
rimizi vermiş olduk. Az sonra çaylarımız geldi. Bir yandan sıcak 
çaylarımızı yudumluyor, bir yandan da sohbete devam ediyorduk. 
Ben adama emekli olduktan sonra zamanımı nasıl değerlendirdi-
ğimi, çocuklarımı ve onların iş durumlarını anlattım. Daha sonra 
da “Aslına bakarsanız bir takım sosyal ya da kültürel faaliyetlerin 
içerisinde bulunmak istiyorum ama açıkçası nasıl bir faaliyet içe-
risinde olmam gerektiğine bir türlü karar veremiyorum.” dedim. 
Benim bu sözlerim üzerine nasırına basılmış gibi oturduğu yerden 
doğrulan Profesör vücudunun her hangi bir yerindeki kendisine 
sıkıntı veren bir apseyi boşaltıyormuşçasına nefes almadan anlat-
maya başladı. 

“ Azizim kariyeriniz ve geçmişte yaptığınız hizmetler ne olur-
sa olsun emeklilikten ve yaşınız biraz ilerledikten sonra maalesef 
toplumda çok da karşılık bulmuyorsunuz. 

Sonuçta insanız, her birimizin farklı bir geçmişi, farklı bir ya-
şamı, yaşamdan da farklı bir beklentimiz var. Ben de emekli olun-
ca çalıştığım dönemlerde fırsat bulup da yapmayı çok istediğim 
bazı şeyleri yapmayı istiyordum. Yaşayınca gördüm ki, hiçbir şey 
dışarıdan göründüğü gibi değil. Benim çok şükür geçim sıkıntım 
olmadığı gibi devletten aylık, Allah’tan sağlık dışında kimseden 
bir beklentim de yok. Bir oğlum bir de kızım var, her ikisi de aka-
demisyen oldular. Kızımız Doçent, oğlumuz da geçen yıl profesör 
oldu.

Üniversiteden emekli olduktan sonra yaşamımın son dönem-
lerinde elim ayağım tutuyor, gözüm görüyor, iyi kötü dilim de dö-
nüyor diyerekten kafa yapıma uygun bir siyasi partiye kaydolup 
bir süre de bu topluma orada hizmet vermeyi düşündüm ve gidip 
o partiye kaydımı yaptırdım. Önceleri bana çok değer verdiler, 
hatta partiye kaydolurken ilin sevilen milletvekillerinden biri ‘Ho-
cam ekonomi üzerine yazdığınız son kitabınızın tamamını okuma-
ya zamanım olmadı ama şöyle bir göz gezdirdim. Sizi kutluyorum, 
çok önemli konulara değinmişsiniz. Sizin gibi deneyimli, birikimli 
ve kültürlü insanlara partimizin ihtiyacı var, deneyimlerinizden 
yararlanmak isteriz, sizi her gün partimizde görmekten onur du-
yarız.” diyen ve partiye kaydolduktan iki ay sonra bir salon toplan-
tısında yakama parti rozetini takan da o milletvekili oldu. 

Bir süre takıldım partiye, bazı konularda yazı yazmamı istedi-
ler, onlara istedikleri konularda yazılar yazdım. Yazdığım yazıları 
kendileri yazmışçasına kalabalıklar önünde okudular, alkışlan-
dılar. İki defa da kendim “Kent Varoşlarında Siyasete Bakış ” ve 
“Ekonomimiz Nereye Gidiyor” konulu konferanslar verdim. Her 
iki konferansıma da ilgi oldukça yoğundu, hele ikincisinde üç yüz 
kişilik salon tamamen dolmuş, dinleyiciler dışarıda kaldık diye si-
nirlenerek izleyemeden gitmişlerdi.

Zaman zaman parti genel merkezinden gelen konukların kar-
şılanması ve ağırlanması sırasında çağırdılar, gece gündüz deme-
den arabamla giderek onların karşılanmasında ve uğurlanmasın-
da bulundum, birlikte genel ve yerel siyasetten konuştuk. Partide 
değer gördüğümü sanıyor ve bana uygun görülen bu görevlerden 
de çok zevk alıyordum. 

Öyle bir zaman geldi ki, affedersiniz yıllardan beri o partiye 
çöreklenmiş asalak yapılı – buna partinin il başkanı da dâhil- par-
tililer tarafından kullanıldığımı anladım. Kendi arabaları olduğu 
halde her gün bir bahane yaratarak arabalarını evlerinden çı-
kartmıyorlar, gidecekleri ilçe ve köylere benim arabamla gitmek 
istiyorlar, benim para harcamamı istiyorlardı. Gerektiğinde harca-
yacağım elbette ki, ama enayi yerine konulmam neden? Ayıptır 
söylemesi bir mola yerinde toplu yemek yenecek olsa kimsenin eli 
cebine varmıyor, hesabı benim ödemem için sözde partililer ken-
dilerince bahane uydurarak her biri bir tarafa dağılıyorlardı.

İlçe ve il kongreleri oluyor “siz partide daha yenisiniz” diyerek 
beni sıradan bir mahalle delegeliğine dahi layık görmüyorlardı. 

Bu durumu parti rozetini yakama takan milletvekiline anlatıyo-
rum “üzülmeyin ben arkadaşlarımla konuşurum” diyor, aradan 
bir süre daha zaman geçiyor yine değişen hiçbir şey olmuyordu. 

Hele o yönetim kadrosuna kene gibi yapışanların kadınlara 
bakış açısını görseniz bu partide bunlar da mı oluyormuş diyerek 
şaşar kalırdınız. Kendileri gitmeye cesaret edemedikleri için ka-
dınları sadece seçim kampanyaları döneminde kapı kapı broşür 
dağıttırmak için kullanıyorlardı. Kadınları insandan saymadıkları 
gibi onlara söz hakkı dahi tanımıyorlar sözde kota doldurmak adı-
na usulen bir yerlere yazdıkları kadınları yok hükmünde sayıyor-
lardı.

Hele o İl başkanı denen adamın kılık kıyafeti, evlere şenlikti. 
Her gün partiye son zamanların moda deyimiyle kirli sakal diye 
tabir edilen bir sakalla geliyordu. Bu tür sakalı kimlerin hangi 
amaçla bıraktıklarını da biliyorum ya, neyse ona girmemeyim. 
Kravat takma alışkanlığını edinemediği gibi açık yakalı beyaz bir 
gömlek ve sokak kabadayıları gibi sivri burun bir ayakkabıyla do-
laşması dikkatlerden kaçmıyordu. Fırsatını bulsa fayton sürücü-
leri – lütfen bu sözlerimden onları aşağıladığım anlaşılmasın- gibi 
ayakkabısının ökçesini yatırarak giyecekti ayakkabısını. Sen köklü 
bir siyasi partinin il başkanısın, giyiminle kuşamınla, konuşmanla 
nezaketinle; kısacası her halinle örnek bir davranış sergilemelisin. 
Yazılı ve görsel basın önüne çıktığında anlattıklarından senin par-
tine oy veren seçmenlerin dışındaki seçmenler de etkilenebilmeli. 
Kameralar önünde konuşurken üç dakikada bir dilini olabildiğince 
çıkartarak alt dudağını ve üst dudağını yalamak sana yakışır mı? 
Sen bu davranışlarınla mı partinin oylarını artırıp iktidar olacak-
sın!” diye anlatan Profesör “ Özür diliyorum kusuruma bakmayın 
lütfen, öylesine dolmuşum ki, sizin de başınızı ağrıttım.” deyince 
benim “Lütfen anlatın sizi zevkle dinliyorum.” diyerek Profesörü 
rahatlatmam üzerine aynı heyecanla anlatmaya devam etti. 

“Partiden iki üç kişi bir odaya kapanıyor üye ve delege kayıt-
larını gizli saklı masa başında yapıyorlardı. Partinin yetkili kurul-
larını belirleyecek delegeleri ve partinin yetkili kurullarına alınan 
kişilerin büyük bir çoğunluğunu toplumda sevilip sayılmaları bir 
yana, hiçbir yönüyle ele alınacak tarafı olmayan, kendi ailesini 
dahi yönetmekten aciz kişilerden seçiyorlardı. 

Bir seçimde yetkili kurullar için ön seçim takvimi belirlendi. 
Mensubu olduğum parti ülkenin en köklü siyasi partisidir, nasıl 
olsa demokratik bir seçim olur seçilirim, alınacak bazı kararlar-
da söz sahibi olurum diyerek ben de aday oldum. Azizim seçim 
sonucu ne oldu biliyor musunuz? Devleti dolandırmaktan, vergi 
kaçakçılığı yapmaktan hüküm giymiş, üç kere üst üste alkollü araç 
kullandığı tespit edilerek sürücü ehliyeti elinden alınmış birisi be-
nim dört katım fazla oy alarak listede ikinci sıraya geldi. Ben liste-
ye bile giremedim. Parti içinde yaşananları ve şahsıma yapılanları 
onuruma yediremedim, o seçimden sonra bastım istifamı ayrıldım 
partiden. Partinin Genel Başkanına da partide yaşananları teker 
teker anlatarak son paragrafta da:

“Üzülerek belirtmeliyim ki, şahsımın ve toplumun büyük bir 
kesiminin umut olarak gördüğü partinizde yaşananlar bunlar, 
benim yaşımdaki insanlar geri kalan yaşamlarını iyi kötü tamam-
larlar ama çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğinden ben ve be-
nim gibi düşünen ve yaşayan bir çok insan kaygı duyuyor. Sadece 
sizin ve etrafınızdaki bir avuç insanın çabaları, dürüstlüğü ve iyi 
niyeti bazı şeyleri düzeltmek için kâfi gelmiyor. Bu tür örgütlen-
melerle ve partinize yakışmayan sözde yöneticilerinizle bize umut 
olma özelliğinizi ne yazık ki, günden güne yitiriyorsunuz.” diye bir 
mektup yazdım. 

Eminim genel başkan bu mektubumu görmemiştir. Görmüş 
olsa bu yazdıklarıma duyarsız kalmaz mutlak surette bana bir şe-
kilde cevap yazdırırdı. Mektubumu okuyanlar “Yaşlı bunak, bunun 
da beyni sulanmış!” diyerek mektubumu yırtıp çöpe atmışlardır.

Değerli dostum sözün özü: 
Ne yaparsak yapalım yaşlandık artık, hiçbir yere yakışmıyo-

ruz, ardımızda uzun bir hayat, önümüzde de çok sınırlı bir ömrü-
müz kaldı. Bu yüzden bazı şeyleri kendimize dert etmeden sağlıklı 
bir şekilde geri kalan ömrümüzü tamamlamanın yollarını arama-
lıyız.” diyerek konuşmasını tamamlayan Profesör saatine baktı 
ve panelin başlama saatinin geldiğini görünce “ Ooo! Panel saati 
gelmiş.” Dedi. Yaklaşık iki saattir oturduğumuz koltuklarımızdan 
kalkarak paneli izlemek üzere salondaki yerlerimizi aldık.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel 
Başkanı Nuri Kolaylı, gazetecilerin yıpranma 
hakkı için konulan ‘basın kartı sahibi olma’ şar-
tına ilişkin kanun maddesini iptal eden Anayasa 
Mahkemesinin tarihi bir karar verdiğini söyledi. 

Yıllardır her fırsatta “yıpranma hakkının” sa-
dece basın kartı olanlara değil, 5953 Sayılı Basın 
İş Kanunu’na göre sektörde çalışan tüm basın 
emekçilerine verilmesi gerektiğini vurguladık-
larını söyleyen TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 
“Anayasa mahkemesi, gazetecilerin basın kartı 
sahibi olmasalar da yıpranma hakkından fayda-
lanabilmesine karar verdi. Bu yıllardır dile ge-
tirdiğimiz emeklilikte eşitsizlik sorununun çözü-

münü sağlayacaktır” dedi.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), gazetecilerin 

yıpranma hakkını düzenleyen Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki “sarı ba-
sın kartı şartı aranır” hükmünü kaldırarak, sarı 
basın kartı sahibi olmasalar dahi gazetecilerin 
yıpranma hakkından yararlanabilmesine karar 
verdiğini kaydeden TGK Genel Başkanı Nuri Ko-
laylı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Anayasa Mahkemesi,  basın kartı sahibi olan 
ve olmayan gazeteciler şeklinde ikili bir ayrımın 
olamayacağına karar vererek, sektörümüzde 
kanayan bir yara olan uygulamaya son vermiş-
tir. Bu ayrım, basın kartı sahibi gazeteciler ile 

basın kartına sahip olmayan gazetecilerin aynı 
işi yapmalarına rağmen emeklilik bakımından 
farklı düzenlemelere tabi olmaları sonucunu do-
ğuruyordu.

Anayasa Mahkemesi, yıllardır dile getirdiği-
miz gibi; gazetecilerin fiziksel, ruhsal ve fizyolo-
jik bakımlardan insan sağlığını olumsuz etkile-
yen ağır ve yıpratıcı koşullar altında çalıştıklarını 
ve yıpranma payı hakkından yararlandırılmala-
rının yasalarca kabul edildiğini onaylamış oldu. 

İptal hükmü, Resmi Gazete'de yayınlanma-
sından 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu tarihi 
karar için tüm meslektaşlarım adına Anayasa 
Mahkemesi’ne teşekkür ediyorum.”

Yıpranma Payında Basın Kartı Zorunluluğu Kalktı


