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Doğanşehir Kaymakamı Polis Haftası Nedeniyle
Polis Memurlarını Makamında Kabul Etti

Doğanşehir Kaymakamı Halil 
İbrahim KÖROĞLU, Polis Haftası 
münasebetiyle polis memurları-
nı makamında kabul etti.

Türk Polis Teşkilatının Kuru-
luşunun 175. Yıldönümü ve Polis 
Haftası dolayısıyla İlçe Emni-
yet Müdürü Alparslan GÜVEN 
ve değerli polis memurlarımızı 
makamında kabul eden Kay-
makamımız Sayın Halil İbrahim 
KÖROĞLU, koronavirüs tedbirle-
ri kapsamında sosyal mesafe ku-
ralları çerçevesinde yaptığı açık-
lamada; yurdun dört bir yanında 
büyük bir özveri ile görevlerini 
yürüten tüm polis memurlarının 
polis haftasını kutlayarak, şehit 
olan ve ebediyete intikal eden 
polislerimize rahmet, gazilerimi-
zi minnet ile yad ettiğini belirtti 
ve çalışan tüm polis memurları-
na görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakamlık 65 Yaş Üstü Yalnız Yaşayan
Vatandaşlara Yemek Dağıtımına Başlandı

Kaymakamlığımız tarafından ilçemizde-
ki 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşla-
rımıza Öğretmenevi tarafından hijyenik 
şartlarda hazırlanan yemeklerin, günlük 
düzenli olarak dağıtımına başlandı. 3’TE

Doğanşehirde Sokak
Hayvanları İçin Mama Dağıtıldı

Doğanşehirde Faaliyet Gösteren
Esnaflara Koruyucu Siper Dağıtıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kaymakamlığımız bünyesinde yapı-
mına başlanan ve seri olarak üretimine geçilen koruyucu siperler ilçemizde 
faaliyet gösteren esnaflarımıza dağıtıldı.
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Doğanşehirde Sokak
Hayvanları İçin Mama Dağıtıldı

Koronavirüs tedbir-
leri kapsamında gerekli 
tedbirlerin en üst sevi-
yede alındığı ve bundan 
dolayı birçok vatanda-
şımızın evde kalarak 
tedbirlere uyduğu dö-
nemde sokak hayvanla-
rı da unutulmadı.

Kaymakamlığımız 
bünyesinde bu günler-
de sokak hayvanları-
nın aç kalmaması için 
mama alınarak, İlçe Ta-
rım ve Orman Müdürlü-
ğü ekiplerince İlçemizin 
değişik noktalarında 
hayvanların rahat bir 
şekilde beslenebilmele-
ri için özel yemlikler ya-
pıldı ve içlerine mama 
bırakıldı.

Doğanşehirde Faaliyet Gösteren
Esnaflara Koruyucu Siper Dağıtıldı

Ko r o n av i r ü s 
tedbirleri kapsa-
mında Kaymakam-
lığımız bünyesinde 
yapımına başla-
nan ve seri olarak 
üretimine geçilen 
koruyucu siperler 
ilçemizde faaliyet 
gösteren esnafla-
rımıza dağıtıldı.

Doğanşehirde Fırıncılar Ekmek Dağıtımına Başladı
İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan 

saat 24.00 itibariyle, 30 bü-
yük şehir ve Zonguldak'ta 2 
gün sokağa çıkma yasağı ilan 
edildiğini duyurdu.

Doğanşehir ilçesinde faa-
liyet gösteren fırıncılar 2 gün 
sürecek sokağa çıkma yasa-
ğında görev aldılar. 30 büyük-
şehir ve Zonguldak il ve ilçe-
lerinde sokağa çıkma yasağı 
olmasından dolayı evlerinden 
çıkamayan vatandaşlara Do-
ğanşehir ilçesinde faaliyet 
gösteren fırıncılar araçlarıy-
la ekmek dağıtımı yapıyorlar. 
Gece 24:00 itibariyle başlayan 
Sokağa çıkma yasağı 12 Nisan 
2020 gecesi 24:00'a kadar 
sürecek. 2 Gün sürecek olan 
sokağa çıkma yasağı sürecin-
de fırıncılar ekmek dağıtımına 
devam edeceklerdir.

Doğanşehir Esnaf ve Sa-

natkarlar Odası Başkanı Rıfat 
Topal sosyal medya hesabın-
dan yağtığı açıklamada; gerek 
fırınların açık olacağını gerek-

se de ekmek dağıtımı yapan 
araçların mahalle mahalle 
gezerek vatandaşın ekmek 
ihtiyacının karşılanacağını be-

lirtti.
Başkan Rıfat Topal, "Do-

ğanşehir ilçe halkımız 11 ve 
12 Nisan 2020 Cumartesi Pa-
zar sokağa çıkma yasağı ilan 
edilmiştir. Ekmek ihtiyaçları 
fırıncı esnaflarımız tarafından 
cadde, sokak, mahalle olarak 
fırıncı esnaflarımızın araçları 
ile satış yapacaklardır." dedi.

Doğanşehir ilçesinde faa-
liyet sürdüren Fırıncı esnaf-
larından işletme sahibi Önder 
Akbıyık; "Ülkemizde etki gös-
teren Koronavirüs nedeniyle 
30 büyükşehir ve Zonguldak 
İlimiz ve ilçelerinde sokağa 
çıkma yasağı olduğundan do-
layı Doğanşehir ilçemizde va-
tandaşlarımıza ekmeklerini 
araçlarımız ile dağıtıyoruz. 
Bu süreçte vatandaşlarımızın 
dışarıya çıkmamaları ve Evde 
Kalmalarını istiyoruz." dedi.

Sağlık 
Çalışanlarına
Gül Hediyesi

Koronavirüs salgınında Hastanelerde 
mesai gözetmeksizin çalışan sağlıkçılara 
moral desteği için Kuluncak Belediyesi 
personelleri ellerine gül aldı ve Hastane 
yolunu tuttu

 Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona 
virüs salgınına karşı hastanelerde görevi 
başındaki sağlık çalışanlarını unutulmadı. 
Kuluncak Belediyesi personelleri ellerinde 
güllerle Sağlık çalışanlarına moral ziyare-
tinde bulundu. Sağlık çalışanlarını gönül-
den desteklediklerini söyleyen Kuluncak 
Belediye Başkanı Erhan Cengiz şu sözleri 
kullandı; “Bugün ailelerinden sevdiklerin-
den uzaklaşmış ülkemizi virüs belasından 
kurtulması için mücadele eden sağlık ça-
lışanlarına gönülden desteklerimizi sunu-
yorum. Onlar için ne yapsak azdır. Allah 
her daim yardımcıları olsun. Kuluncak Be-
lediyesi olarak yapabilecek ne varsa tüm 
ekiplerimizce sahada çalışma halindeyiz. 
Temizlik, dezenfekte, vefa faaliyetlerimiz-
le milletimizin hizmetindeyiz.”
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Medet Senden

Hak nurundan nurlar katmış özüne

Medet senden medet Üryani Hızır

Hakikat güneşi vurmuş yüzüne

Medet senden medet Üryani Hızır

Erenler şehrinden alıp gül satar

Ali nin ilminden üstüne katar

Gönüllere kurmuş mekanı yatar

Medet senden medet Üryani Hızır

Cihanı süzerek turlar dururdu

Yeri göğü sarmaş dolaş uyurdu 

Cümle alem yedi karnın doyurdu

Medet senden medet Üryani Hızır

Turna olup semah tutsam gönlünde

Yeniden can bulup açsam gönlünde

Bugünün yarının canan elinde

Medet sende medet Üryani Hızır

Kerameti Hak tan getirdi dile

Hiçbir işe katmaz zerrece hile

Gülizar gözlerim çağladı sele

Medet senden medet Üryani Hızır

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü... 

İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için 

yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerekti-

ren iş, sınaat... “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme sözü... 2. 

Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü (eski)... Bir 

doğru ile ilgili olan... 3. Bantlamak işi... Atlamak işi... 4. Rütbe-

siz asker, nefer... Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi 

bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap, manuel... Mikros-

kopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, uzun cam 

parçası... 5. Genellikle domates, zeytin, peynir, mantar, çeşitli et 

ve sebze türlerinin üzerine konulmasıyla hazırlanıp fırında pişi-

rilen pide... Memeyi andıran, memeye benzeyen, meme gibi... 

6. Ok yapan veya satan kimse... Bir sözleşmede taraflardan bi-

rinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden 

verdiği güvence parası... Turnusolün mavi rengini kırmızıya çe-

virmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine ma-

den alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız... 7. Eğreti, 

ödünç (eski)... Şarkı... Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde 

yapılan... 8. Skandiyum elementinin simgesi... Sakağı (eski)... 

O kadar... Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama... 9. 

Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos... Tavla 

oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun ol-

mayan zar... Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, 

yassı, demirden, üstten tahta saplı sıvama aracı... 10. Engel, 

uymazlık (eski)... Saçı dökülmüş olan (kimse)... Gereğinden çok 

yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)... 11. Yıkandıktan sonra 

kurulanmak için kullanılan büyük havlu, hamam havlusu... Son-

radan olan, dıştan gelen (eski)... 12. Dökme demir... İta amiri 

(eski)... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... 13. Genellikle bazı çiğ ot 

ve sebzelerle yapılan, yağ, limon vb. maddeler konulan, yemek-

lerle birlikte yenen yiyecek... İmzalamak işi... 14. “Sürekli ola-

rak inlemek, çok sıkıntıda olmak” anlamlarındaki “... inlemek” 

ve “birini büyük sıkıntıya sokmak” anlamındaki “.... inletmek” 

deyimlerinde geçen bir söz... Porselen yapmakta kullanılan bir 

çeşit ak ve gevrek kil, kaolin... 15. Türk alfabesinin yirmi doku-

zuncu harfinin adı, okunuşu... Canlıcılık... Bir erkeğin evlenmiş 

olduğu kadın, eş, refika, zevce...

Yukarıdan aşağıya
1. Hiçbir dayanağı yokken, sebebi olsun veya olmasın... 2. 

Yönetimsel... Medine’de yetişen, koyu renkli, tombul çekirdekli 

iyi cins bir tür hurma... Yardım (eski)... 3. Giysi kolu... Sıkıntı, 

güçlük, rahatsızlık... Riski olan... 4. Avcılara verilen izin belge-

si... Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan 

bir söz, amma, lakin... 5. Yünü, pamuğu yay veya tokmak gibi 

bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, atımcı... Öğütü-

lerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri... 

İtalya’da Latium bölgesi halkından olan kimse... 6. Tahta vb. bir 

şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses... 

Muğla iline bağlı ilçelerden biri... Alaturka müzikte keman çalan 

kimse (eski)... 7. Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı 

(eski)... İmgeyi öne alan, imgeye önem veren (kimse, düşünce 

vb.)... İşaret... 8. Genellikle tropikal bölgelerde görülen ve çevre-

sindeki alçak alanlar üzerinde dik yamaçlarla bir ada gibi yükse-

len, aşınımdan dolayı ortaya çıkmış tepe... Çok uzakta olmayan, 

elin ulaşabileceği uzaklık (halk ağzı)... 9. Nobelyum elementi-

nin simgesi... Metal olmayan element... “Hangi kişi?” anlamın-

da cümlede, özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan 

bir söz... 10. Büyük erkek kardeş, aka... Ne var, ne oluyor?... Bir 

kimseyi gönderme, yollama (eski)... 11. Artış (halk ağzı)... Ak-

tinyum elementinin simgesi... Zatürre (halk ağzı)... 12. Boylam 

(eski)... Salamura yapmaya elverişli... 13. Saniyenin altmışta biri 

olan zaman biri-

mi... Temiz, münez-

zeh... Ağabey (halk 

ağzı)... 14. Delik ve 

yırtığı uygun bir 

parça ile onarma, 

kapatma... Kendisi-

ne inanılan kimse... 

Kişi, dönüşlülük, 

gösterme, soru ve 

belirsizlik kavram-

ları vererek varlık-

ların yerini tutan 

söz, adıl... 15. Ala-

metifarikası olan...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞRU SÖZ

Cem’e girsen arınırsın,

Hak divandan görünürsün,

Güneş doğar barınırsın,

Doğru sözle Hakk’ın özle…

Doğru yola giden erer,

Fikir veren ekin derer,

Döven süren çeci serer,

Doğru sözle Hakk’ın özle…

Cem’e varan dara kalkar,

Doğru olan günah paklar,

Sevgi bilen yolu aklar,

Doğru sözle Hakk’ın özle…

Garip bilir bakmaz bile,

Bir doğruya bir aşk ile,

Sırrı saklar bir gül ile,

Doğru sözle Hakk’ın özle…

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Kaymakamlık 65 Yaş Üstü Yalnız Yaşayan
Vatandaşlara Yemek Dağıtımına Başlandı

Kaymakamlığımız 
tarafından ilçemizdeki 
65 yaş üstü yalnız yaşa-
yan vatandaşlarımıza 
Öğretmenevi tarafın-
dan hijyenik şartlarda 
hazırlanan yemeklerin, 
günlük düzenli olarak 
dağıtımına başlandı.

Tüm dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de 
koronavirüs salgınını 
önlemek amacıyla ve-
rilen ulusal mücadele 
gereğince, sokağa çık-
ma yasağı kapsamın-
da bulunan ve yalnız 

yaşayan 65 yaş üstü 
vatandaşlarımıza, Kay-
makamlığımız tarafın-
dan Öğretmenevi ye-
mekhanesinde hijyenik 
şartlarda hazırlanan 
yemekler günlük dü-
zenli şekilde dağıtıl-
maya başlanmış olup 
ayrıca bu vatandaşla-
rımızın yine oluşturu-
lan vefa sosyal destek 
grubu ekiplerince sü-
rekli olarak ihtiyaçları 
sorulmakta ve gerekli 
ihtiyaçları karşılan-
maktadır.

Kurucaova Mahallesi Karantinaya Alındı
M a l a t y a 

V a l i l i ğ i n d e n 
yapılan basın 
açıklamasında; 
"Doğanşehir İl-
çesi Kurucuova 
Mahallesi ’nde 
Covid-19 vakası 
tespit edilmesi 
nedeniyle İlçe 
Hıfzıssıhha Ku-
rulu Kararıyla 16 
Nisan 2020 tari-
hinden itibaren 
karantina kararı 
alınarak uygu-
lanmaya başlan-
mıştır. Kamuo-
yunun bilgisine 
sunulur."
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 HEKAYE MEMMET ve OĞLU(4)

     Uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılıyordu. 

Bundan böyle sevgili eşi ve oğlu ile gailesiz bir yaşam sür-

mek istiyordu. Bir süre bu hayata alışması zor oldu. Zira 

mesleğini çok sevmişti. Mahkumlarla ve çalışma arkadaş-

ları ile çok iyi bir iletişim içinde olmuştu. Çalışma arkadaş-

larından biri de memleketlisi Vezir Yıl-mazdı.  Kendisinin, 

bu iş için, savcıya salık verilmesinde onun rolü de  olmuş-

tu. Zira o bu işe çok daha önceden başlamıştı… Kendisi çok 

seviliyor ve sayılıyordu. O da onlara karşı sımsıcak bir ilgi 

duyuyordu. Sık sık gidip mahkumlar ve çalışma arkadaşları 

ile temas kuruyordu. Onun emekliye ayrılıp kendilerinden 

ayrı düş-mesini bir türlü kabullenemiyorlardı. O kendi-

lerini ziyarete gelince seviniyor, ay-rılınca da sanki kara 

yaslara bürünüyorlardı. ‘ Ne olur sık sık gel bizlerin yanına, 

sensiz buranın kahrı çekilmiyor’ diyorlardı … Cezası bitip 

de salıverilen mahkum-lar, onu ziyaret etmeden ve helal-

leşmeden asla kasabadan ayrılmıyorlardı. Ne-reye gider-

lerse gitsinler onu asla unutmayacaklardı …

     Oğlunun okul masrafları üzerine binince, bir emekli 

maaşı ile bunun altından kalkamazdı. Kendini ek bir iş yap-

makta mecbur hissetti. O yanda bu yanda bir çok işe girdi 

çıktı. Yeter ki oğlu okusun da adam olsundu. Çalışmaksa 

çalışmak, fedakarlıksa fedakarlık. Hepsini çekinmeden ve 

üşenmeden yapardı, Allah ken- disine sağlık, güç ve kuvvet 

verdiği müddetçe … Oğlunu böylelikle okuttu. Öğ-retmen-

lik mesleğine de başladı. Tamam dedi artık. Bundan böyle 

evimin önün-deki küçük bahçe ile meşgul olmalıyım. İçki 

bilmem, kumar bilmem, kahve haya-tı bilmem. Eşim ile 

birlikte huzur içinde yaşamalıyım diye düşünüyordu. Ara 

sıra evlendirdiği oğlunun yanına gidip birkaç gün kalıyor 

sonra gerisin geri dönüp, bahçedeki işlerine yoğunlaşıyor-

du. Bu arada nefes almak için çarşıya çıkmayı da ihmal 

etmiyordu. samimi arkadaşlarından biri rast gelirse biraz 

sohbet edip tek-rar evin yolunu tutuyordu. Böylece günler 

geçip gidiyordu …      

    Kendisi ile son zamanlarda çok birlikteliğimiz oldu. 

Özellikle benim şu anda ikamet ettiğim Tokat’a geldiğinde. 

Zira o sıralar oğlu burada görev yapmakta idi. O anlat-

maktan çok hoşlanıyordu bense dinlemekten. Bir araya 

geldiğimizde durmaksızın ve yorulmaksızın anlatıyor ben 

de zevkle dinliyordum kendisini. Ö-zellikle babasından, 

kardeşlerinden, sonraki üvey kardeşlerinden, ablasının 

ço-cuklarından  bahsederdi. Kardeşi Nazif Doğan’dan bah-

sederken boğazına bir şeyler düğümlenirdi sanki. Çünkü 

onu çok genç yaşta yitirmişti. O, çok okuyan, çok bilen, 

yaptığı her işi mükemmel bir surette yapan, çok iyi bir 

Cumhuriyet öğretmeniydi ki, benim de çok çok sevdiğim 

takdir ettiğim bir meslektaşım ve birlikte futbol oynadığı-

mız iyi bir futbolcu kardeşimdi … 

      Bütün bu usanmadan anlattıkları babasından 

kalma bir özellik olsa diye dü-şünüyordum. Zira babasın-

dan bahsederken, onun, konuşkan ve söyledikleri zevkle 

dinlenen bir insan olduğunu, bulunduğu Sürgü Kasabasın-

da, bu yönü ile tanınıp sevildiğini ve bu nedenle de kasaba 

halkı tarafından Hekaye Memmet olarak anıldığından 

bahsetmişti bana daha önceleri. Birbirimizden ayrı düş-

tüğü-müzde de telefonla haberleşiyorduk. Bazen aradı-

ğımda, anında farkına varamaz ama sonradan mutlaka 

bana dönüş yapardı. En son aradığımda dönüş yapmadı. 

Darıldım kendisine. Bir süre ben de kendisini aramadım. 

Bir ay kadar sonra kı-zım “ Baba sana kötü bir haberim 

var” dedi üzüntülü bir şekilde. Merakla “ ney-miş o haber? 

dedim, büyük bir endişeyle. “ Baba çok üzüleceksin biliyo-

rum ama söylemek zorundayım… Cafer abi vefat etmiş!”… 

İnanamadım bir türlü. Nasıl o-lur, nasıl olur? Sapasağlam 

bir insandı. Sadece ayaklarından, rahat yürüyeme-mekten 

şikayet ederdi. Başkaca da bir sıkıntısı yoktu. Daha kaç 

gün olmuş ken-disinden ayrılalı … Bu karmaşık duygularla, 

hemen kardeşi Nazmi Doğan’ı ara-dım. Maalesef haber 

doğru idi. Sinsi bir hastalık aniden baş göstermiş ve onu 

kı-sa bir zaman içinde alıp götürmüştü aramızdan. Meğer 

benim telefonuma ce-vap vermemesinin çok önemli bir 

nedeni varmış. Meğer ağır bir hastalığın pen-çesinde kıv-

ranırken ben, ‘niye bana dönmedi’ diye darılmışım kendisi-

ne. Yazık-lar olsun bana!...

    Benim kendisinden bahsetmiş olduğum insan, tah-

min ettiniz biliyorum, Cafer Dulkadir’den başkası değildir. 

O, bir o kadar mert, yeri geldiğinde bir o kadar sert ve yeri 

geldiğinde de bir o kadar hoşgörülü  ve merhametli bir in-

sandı. Dos-tu azdı. Ama bu dostluk ölümüne bir dostluktu. 

Dostu ile, elindeki son lokmayı bile paylaşır, icabında dostu 

için ölümü bile göze alabilirdi. Dost için sadakat ve vefa, 

onun için en büyük öncelikler idi. Şükretmeyi, tevekkülü, 

sabırla ve inatla hayatla mücadeleyi kendince iyi bilirdi. 

Her şeyi kendi meşrebine ve ahlak yapı-sına uygun olarak 

halletmeye çalışırdı. Hiçbir zaman muhannete muhtaç ol-

ma-mış, kimselere el avuç açmamış,  çocukluk yıllarından 

başlamak üzere, kah yıl-larca hayvan gütmüş yazı yaban-

da, kah kazma kürek sallamış elin garip memle-ketlerinde, 

kah yıllarca ocakçılık yapmış elin kahve köşelerinde. Ve de 

kah dev-let hizmetinde bulunmuştu gururla, hiçbir yanlış-

lığa meydan vermeden. Zayıf-ların, çaresizlerin yanında, 

ancak, zalimlerin karşısında durmasını bilmiş. Büyük-leri-

ne saygı, küçüklerine sevgisini esirgememiş, asla doğru-

luk ve dürüstlük gibi özelliklerinden ödün vermemiş. Ve 

sonunda da hiç kimseyi fazla rahatsız etme-den ve de hiç 

kimseyi usandırmadan, kısa bir hastalık süresi içinde kayıp 

gidiver-di aramızdan. Kendisine ne kadar üzülsek azdır. 

Yapacağımız tek şey ona Allah’ tan rahmet dilemektir. Me-

kanın Cennet olsun inşallah, benim can dostum. Sev-dikle-

rin olarak bizler, seni asla unutmayacağız, bunu bilesin … 

M ü n i r    T a ş t a n 

       İnsan, bazen bulunduğu mahalde, bazen yurdun, 

hatta dünyanın bilmem neresinde olsun, bazı olaylara, 

ya bizzat şahit olur, ya da gazete ve televizyon kanalı ile 

haberdar olabilir. Basit gibi görünen olaylar hemen kısa 

bir sürede  unutulup giderken, önem arz eden olaylar ise 

ehemmiyetine göre akıldan çık-maz, insanın yüreğine mıh 

gibi çakılır. Öyleleri de var ki, insanın yüreğinin telle-ri-

ni titretir, acıların, duyguların  en derinini yaşatır. Onun 

etkisinden asla kendini kurtaramazsın… Gerçek manada 

insan olanlar için, bu tür olaylar, ibret alınması gereken 

birer ders niteliğindedir. Haliyle benim de ders alabile-

ceğim, üzüldü-ğüm, kahrolduğum, bunun yanında coşku 

ile sevindiğim, duygu seline kapıldı-ğım anlar ve olaylar 

oldu kuşkusuz. Ama öyleleri var ki, insan, hayatı boyunca 

unutamıyor onları … Beni son derece etkileyen, okuyunca 

kendimi tutamayıp hıçkırıklara boğulduğum bir gazete 

haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki sizler de oku-

muş olabilirsiniz. Bu, ders niteliğinde, insanı duygu seline 

kaptıran ve asla unutamayacağı olayı, okumuş olanların 

tekrar yaşaması, okumamış o-lanların da, o anları an be 

an yaşaması adına gündeme getirmek istiyorum. O haberi 

veren gazete kupürünü, itina ile saklıyordum, ancak bütün 

arama ve ta-ramalarıma rağmen bulamadım. Bu; onurlu, 

insanın canını içten içe yakan, kar-maşık duygular içinde 

kaybolup gitmesine neden olan olayı sizlere aktarırken 

aynı havayı verebilir miyim? Ne derecede ve ne kadarını 

doğru bir şekilde ak-tarabilirim, onu da bilemiyorum …

A  D  A  L  E  T       H  A  N  I  M
       Egenin büyükçe bir ilçesi ( Söke), tarihi bir gün ya-

şıyordu. Herkes hummalı bir gayret içerisinde adeta didi-

nip duruyordu. Sokaklar, caddeler, itina ile temiz- leniyor, 

görülen aksaklıklar giderilmeye çalışılıyordu. Belli ki büyük 

biri gelecekti ilçeye. Bütün bu hummalı hazırlıklar onun 

içindi. İlçenin tüm insanları büyük bir heyecan ve coşku 

içinde, gelecek olan büyük insanı bekliyordu.  O kişi, öyle-

sine biri değildi. Tüm ulusun, coşku ile,  saygı ve sevgi seli 

ile bağrına bastığı ulu ön-der Atatürk’ten başkası değildi. 

Onu yakından görmek, ona dokunmak,  onun sesini duy-

mak, alıp verdiği nefesini solumak; sevinçlerin ve hazların 

en büyüğü idi. Bundan daha büyük bir olay, bundan daha 

büyük bir heyecan olabilir miydi? 

    Biri vardı ki o, herkesten daha çok heyecanlanıyor, 

adeta yerinde duramıyor- du. Bu Söke Lisesinin kız öğren-

cilerinden biri idi. Kendisine okul idaresince, Ata- türk’ü 

karşılama esnasında, kendisine çiçek sunma görevi veril-

mişti. Kendisi için bu görev, görevlerin en büyüğü olacak 

ve hayatının en önemli bir kesitini oluş-turacaktı. Bundan 

dolayı da, büyük gurur ve coşku duyuyordu.  Hata yap-

mama-lıydı. Tüm gece boyunca hiç ama hiç uyumadan 

hazırlıklarını yaptı. Siyah önlü-ğünü ve beyaz yakalığını 

yıkayıp, daha sonra önlüğünü bir güzelce ütüledi, düz-gün 

durması için de yakalığını kolaladı … Çiçeği Ata’ya nasıl 

sunacağı, sunum ya-parken nasıl hareket edeceği ve neler 

diyeceğinin provalarını sık sık yapıverdi. En ufak bir aksak-

lığa meydan vermemeliydi. Karşısındaki alelade bir insan 

de-ğildi. Bu ülkenin yoktan var olmasında, tüm silah arka-

daşları birlikte hayatını ortaya koyup, ülkeyi ve insanlarını 

özgürlüklerine kavuşturan, büyük bir kah-ramandı o. Onun 

ve silah arkadaşları ve Türk ulusunun seceati sayesinde 

in-sanlarımız; kendi öz topraklarında özgürce yaşıyor, 

semalarında al bayrağı gu-rurla dalgalanıyor, minarelerin-

de ezanlar susmacasına okunuyordu. Böyle birisi için ne 

yapılsa  tabii ki azdı …   

    Sabah olduğunda tüm ilçe halkı ayakta idi. Bütün ilçe 

halkı, bu arada okul öğ-rencileri,  öğretmenler ve idare-

ciler onun  geleceği güzergah üzerinde sıralan-mış büyük 

bir heyecanla Ata’sını bekliyordu … Bir süre sonra büyük 

bir dalgalan-ma oldu. Biri avazı çıktığı kadar bağırıyordu “ 

Geliyooor, geliyor!”… Nihayet si-yah bir araba ilçe meyda-

nında duruverdi. Korumaların eşliğinde arabasından inen 

Ata, halkı selamlamaya başladı. Önce büyük bir sessizlik 

arkasından büyük bir coşku ile, alkış ve sevgi sesleri orta-

lığı çınlatıverdi. Talimat üzerine elinde bir demet çiçekle 

bir kız öğrenci, Ata’ya doğru düzgün adımlarla ilerleyerek 

çiçeği ona nezaketle takdim etti. Bütün bunlar olurken kız 

öğrenci, adeta kalbinin du-racağını hissediyordu. Çakmak 

çakmak gözleri, heybetli duruşu ile karşısındaydı Ata. Ve 

ona bizatihi çiçeğini sunarken, içinde fırtınalar kopuyordu 

… Ata, neza-ketle kız öğrencinin takdim ettiği çiçeği gü-

lümseyerek aldı ve “ Senin adın ne ba-kayım? diye sordu. 

“ Adım, Adalet efendim” dedi kız öğrenci. “ Çok güzel ve 

an-lamlı bir isim. Peki, okuyup sonunda ne olmak ister-

sin?” diye sordu Ata. Kız öğ-renci   “ Doktor olup hastalara 

derman olmak isterim efendim” dedi. “ Güzel, gerekli ve 

de  önemli bir meslek ama, madem senin adını adalet 

koymuşlar, in-sanlara derman yerine adalet dağıtsan daha 

iyi olmaz mı? Bu sana, ismine izafe-ten daha da iyi yakışır” 

diyen Ata, yanındakilerle birlikte kaymakamlık binasına 

giriverdi … 

MÜNİR
TAŞTAN


