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KUDRET
ERDEM
DÜNYAYI TİTRETEN
KORONAVİRÜS
“ Virüs”lü günler yaşıyoruz.
Tüm insanlık için zor günler.
Dünya diken üstünde...
124 ülkede binlerce ölü,on binlerce tanı...
Bizim kuşağın görmediği bir bu vardı, bunuda
gördük.
İnsanların yaşam düzeyi ne kadar iyileşirse iyileşsin,bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin,demek salgın
hastalıkları önlemek mümkün olmuyor.
Kim bilir,ülkeler arası ulaşım kolaylaştığından
hastalık eskiye göre daha hızlı yayılıyor..Baksanıza,Çin,de
başladı,bir ay içinde bütün dünyaya yayıldı.
İnsanlık tarihine baktığımızda,ilk “veba salgını”nı
görüyoruz. 14.Yüzyıl,da başlamış, dönem dönem ben
buradayım demiş, 400 yıl boyunca insanların canına
okumuş...
Kitaplar,”kara ölüm” adı verilen vebadan 100 milyon
insanın
hayatını kaybettiğini yazıyor..
Sonra 18. Yüzyıl,da “kolera salgını”nı yaşamış
dünya..
Milyonlarca insan ölmüş.
19. Yüzyıl,a gelince,1918-1920 yılları arasında İspanyol Gribi.
Ve “AIDS salgını”..Bunu çoğumuz hatırlarız. İlk 1976
yılında ortaya çıktı, 1980,li yıllarda dünyayı kasıp kavurdu, 31 milyon kişi hayatını kaybetti.
İnşallah dünya,”Koronavirüs” salgınını daha az
ölümle atlatır.
Bu salgın bize bir şeyler öğretmeli !..
Halk arasında güzel deyimler vardır...
Bir musibet bin nasihatten iyidir deriz.Bu deyimden
haraketle.
İster kabul edin ister etmeyin,hatalı selamlaşma
biçimimiz,bu tür hastalıklara vesile olabiliyor.
Bir düğün törenini düşünün...
Düğün sahibi,gelin ile damat;yüzlerce kişi tarafından
öpülüyor.
Böyle selamlaşma olur mu? Tokalaşmak ve öpüşmek
fiziksel temastır, karşındakin de ne varsa sana geçebilir.
İşte hastalıklar böyle yayılıyor. Bazı kimselerde
yanak yanağa öpüşmüyor onlarda kafa kafaya tokuşuyor.
Küt, küt...
Arkadan,da bana bir şey olmaz diye bir anlayışımız
var.
Bu anlayış,ülkemizde çok yaygındır. Şu”virüs”
salgınını fırsat bilip,bu anlayıştan kendimizi tamamen
kurtarmalıyız..
Bakın son günlerde korkuyu görünce kendimize ne
güzel çekidüzen vermeye başladık..Bu konuda ülkemizi
yönetenler halkımıza güzel örnek olmaya başladılar.
Yüzde yüz olmasada tokalaşmayın ve öpüşmeyin
önerisine çoğumuz uyuyoruz..
Bu durumu kalıcı hale getirmeliyiz.
Salgın geçtikten sonra da,bu günlerde kazandığımız
alışkanlığımızı sürdürmeliyiz.
En iyisi, merhabe diyerek baş sallayarak selamlaşmak !.
En fazla tokalaşmak olmalı. 17. 03. 2010 Dieburg.
Not:
Sevgili okurlarım, dünya tehlikeli bir virüs, karşısında titriyor.
Yetkilileri dinleyip ona göre tedbir almalıyız. Bunun
şakası yoktur.
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BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’ÜN
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 18 Mart
Çanakkale Zaferi dolayısıyla
bir mesaj yayımladı. Başkan
Küçük mesajında “Çanakkale
zaferi tarihimizin olduğu kadar yakın dünya tarihinin de
önemli savaşları arasında yer
almaktadır. 18 Mart 1915, Türk
tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç,
azim ve yiğitlikle örülmüş bir
destanın yaradılış tarihidir. Bu
tarih, gerek taarruz gerekse
savunma savaşlarının başarılarıyla dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur
verici ve en parlak sayfalarından biridir. Türk ordusunun
bu savaşta, çağın en modern
silah donanımına sahip olan
düşman kuvvetlerine karşı
kahramanlık destanı yazması,
şüphesiz ki Mehmetçiğin iman

ve cesaretinden kaynaklanmaktadır.
Çanakkale; Bu destanı yazan kahraman Türk ordusunun savaşta dahi insanlığını
unutmadığını tüm dünya milletlerine gösterdiği bir yerdir.
İnsan olmanın, insana saygı
duymanın, vicdan sahibi olmanın zaman ve yer koşuluna
bağlı olmadığını, kahraman
Türk ordusu tüm dünyaya Çanakkale‘den göstermiştir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan
ve bizlere emanet edilen bu
kutsal toprakları, aynı şekilde sahip çıkarak korumak ve
bizden sonraki nesillere daha
güvenli bir şekilde devretmektir. Bu düşüncelerle, 18 Mart
Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl
dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah

arkadaşları olmak üzere, kazanılan zaferde, Anadolu'nun
her köşesinden Çanakkale'ye
gelen, , gözünü kırpmadan
ölüme giderken “Çanakkale

geçilmez” dedirten ve vatanı
uğruna canını feda eden tüm
şehit ve gazilerimizi bir kez
daha şükran ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Alınan Tedbirlerde Tarım Sektörü Göz Ardı Edilmemeli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yön.Kur.Üyesi Ortadoğu Anadolu Bölge Başkanı
Yunus Kılınç geçtiğimiz çarşamba günü Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Korona Virüs
(Cavid-19) ile ilgili tedbirlere
uyulması gerektiğini hatırlattı.
Toplantıya Çiftçi temsilcilerinin
çağrılmamasını eleştiren Kılınç, çiftçilerin borçlarının ertelenmesini ve alınan tedbirler

çiftçilere yönelik hiçbir tedbir
yoktu ve olmadığı için toplantıda her sektörün temsilcisi var
iken Türkiye'nin en büyük sivil
toplum kuruluşu olan beş buçuk milyon üyesi bulunan TZOB
nın başkanı çiftçilerin üreticinin temsilcisi Genel Başkan
Sn. Şemsi Bayraktar bu toplantıya çağrılmamıştı. Hâlbuki
ülkemizde istihdamın % 25 ini
sağlayan 85 milyon nüfusu doyuran 5 milyon mülteciyi doyuran gelen 40,50 milyon turisti
doyuran hükümete en büyük
desteği veren kitlenin temsilcisi seçilmiş Genel Başkanın
böyle önemli bir toplantıda bulunmaması tüm çiftçi ailesinin
aklında büyük bir soru işareti
bırakmıştır. Bu ekonomi paketinden sanayiciye kobiye esnafa, tüketiciye bu imkânlar sağiçinde çiftçilerin göz ardı edil- lanırken üretenlerin unutulup
hiç isimlerinin dahi anılmamamemesini istedi
18 Mart 2020 tarihinde Sn. sı çiftçilerimize biz nerede hata
Cumhurbaşkanımızın başkan- yaptık düşüncesine bizleri sevk
lığında yapılan Korona virüs- etmiştir.”
le(COVİD-19 Virüs) mücadele
için ekonomik istikrar kalka- GIDA SORUNU YOK
nı paketi açıklandı. Ancak bu
DEPOLAR DOLU
ekonomik istikrar kalkanı paYapılan
açıklamalarda gıda
ketinde sanayiciden ticaretçiden kobilerden Türkiye'de sorunumuz yoktur. Tüm depoher sektöre yönelik tedbirler larımız doludur. Kimse endişe
vardı. Sadece tarım sektörü ve etmesin diye açıklamalar yapılırken en zor şartlarda bu üre-

timi yapan muhannet kapılara
ülkeyi muhtaç etmeyen, parası
olmayan kahraman üreticimize
bir teşekkür dahi edilmemiştir.
Üreten tüketenden üstündür.
Veren al alan elden üstündür.
Hep ezilen üretici çiftçilerimizdir. Çiftçi tatil yapmaz, çiftçi
ütülü takım elbise giymez ,çiftçi güzellik salonlarına gitmez,
eğlence mekanlarına gitmez
hep tarlasında ahırında çalışır
vatanı milleti uğruna canını
verir. Herkesin sofrasını şenlendirir. Âmâ her zaman mağdur her zaman böyle unutulur
bu haksızlığın bir an önce düzeltilip çiftçimizin ziraat bankası ve tarım kredi borçlarının
faizsiz ertelenmesi SGK prim
borçlarının ertelenmesi hayvan pazarına gidip hayvanlarını satamayan üreticilerimize
yem desteği sağlanması faizsiz
destekleme kredilerinin verilmesi tedaş elektrik borçları ve sulama borçlarının 1 yıl
ertelenerek destek sağlaması
cefakâr üreticilerimizin bu virüs krizinden etkilenmeden
üretimine devam etmesini bir
hak olarak görüyoruz. Rabbim
ülkemize, milletimize yardım
etsin. Bu tür krizleri, afetleri bir daha yaşatmasın diyor,
hepinize saygılar sunuyorum.”
A.Vahap Kaygusuz

Kaymakamlıktan Vatandaşa Duyuru
Doğanşehir kaymakamlığından yapılan duyuruda,
“Dünyada yaşanan COVİD-19
Pandemisi sürecinde gerekli açıklamalar resmi kanallar
üzerinden zaman zaman yapılmaktadır. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde bazı

sosyal medya ve basın organlarında , Yeni Koronavirüs
(Covid-19) Hastalığı hakkında
kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız
bilgiler yayınlanmaktadır.
Virüsün bulaşmaması ve
ilçemizde salgın haline gelmemesi için tüm tedbirler ti-

tizlikle alınmakta, çalışmalar
en yoğun şekilde yürütülmektedir.
Yazılı ve görsel medya,
basın mensuplarımız ve halkımızın T.C. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, resmi
makamlarımızın yapmış ol-

dukları paylaşımları dikkate
almaları, yetkili makamlar
haricinde yapılan halkı yanlış
yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara
itibar etmemeleri hususu,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

GÜLİZAR
ÖZGÜR
Şair-Yazar
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KAYMAKAM BAŞKANLIĞINDA
CORONAVİRÜS TOPLANTISI YAPILDI

Dili Benden

MEHMET
KAYABAŞI

Gül ektim ben yücelere

Şair ve yazar

Koku senden dalı benden

SORAN GÖNÜL

Koku versin her bir yana
Aşkı senden dili benden

Karlar yağar, diz boyunda
Sır saklanır yaz ayında
Sular akar, göz çayında
Beni benden soran gönül

Bülbül renge ırka bakmaz
Aradaki farka bakmaz

Yaram acır, görmez o yar
Hasret çektim dalda bir nar
Yara sarar ince bir zar
Beni benden soran gönül

Döner alem çarka bakmaz
Derdi sende halı benden

Zaman geldi, günler geçmez
Dağlar benim, seni itmez
Kuşlar konar, konan göçmez
Beni benden soran gönül

Her gerçeğe yüzüm döndüm
Özüm ile doğru gördüm
Arı gibi çeçi ördüm
Çiçek sende balı benden

Fani dünya döner boştur
Sefasını süren hoştur
Gülizar sa garip kuştur
Kanat sende teli benden

Doğanşehir de Vatandaşlarımızın Coronavirüs (Kovid-19)
salgınından korumak ve salgının yayılmasını engellemek
amacıyla Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu
Başkanlığında, Hıfzısıhha Kurulu Toplantısı yapılmış olup
toplantıda, vatandaşlarımızı
önemle ilgilendiren kararlar
alınmıştır.

Alınan kararlar içerisinde;
Doğanşehir de bulunan
bankalarda temizliğe üst seviyede dikkat edilmesi ve ATM
tuşlarının 15 dakika ara ile dezenfekte edilmesi,
-Fırınların temizliği ve dezenfekte çalışmalarının sık sık
yapılarak kontrol edilmesi,
-Eczanelerin dezenfektan
satış fiyatlarının denetlenmesi

ve eczanelerce muhtaç vatandaşlara dezenfektan ihtiyacının giderilmesi konusunda
yardımcı olunması,
-Vatandaşlarımızın yoğun
olarak işlem yaptığı kamu
kurumlarının günlük sürekli
olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi konularında
kararlar alınmıştır.

Resim çizdim, benzer sana
Bir gül aldım, verdim cana
Sevdim seni döne döne
Beni benden soran gönül
Garip naçar, göz görüyor
Sevgi aşka yol arıyor
Gönül benden yar soruyor
Beni benden soran gönül

HAFTALIK KARE BULMACA

Soldan sağa
1. Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde
veren yazı veya söz, hülasa, fezleke, ekspoze... Yalnız düşünce
alanında kalmayıp işe dönüşen, kılgılı, tatbikî, pratik, amelî, kuramsal karşıtı... 2. Klasik Türk müziğinde, dizisi bir sekizli içinde
gösterilebilen basit görünüşlü bir birleşik makam... Bol bol, pek
çok... 3. Usanç, bezginlik, tiksinti vb. duygular anlatan bir söz...
Onama işine konu olmak... Yeşil ile turuncu arasında bir renk,
limon kabuğu rengi... 4. Dallamak işi... Havada pek az olarak bulunan, asal gazlar sınıfından bir element (simgesi Ne)... Çinko
elementinin simgesi... 5. Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi,
zeybek... Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, ısrar bekleyen, işveli, edalı... Lahana (halk ağzı)... 6. Baş derisini kaplayan
kıllar... Bir kimseye, mirasçılara veya bir kuruluşa satılmamak
şartı ile verilmiş mülk (eski)... 7. Az denmeyecek kadar, olduk-

ça, hayli, epeyi, epeyce, epeyice... Gece (eski)... İşaret... Uzak
Doğu’da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk... 8. Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb... Bir kişiye, benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen ad, özel
isim... 9. Verme, ödeme (eski)... Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı,
yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz... “Ey, hey” anlamında kullanılan bir seslenme sözü (eski)... Destansı... 10. Sadrazamlık... İşte (halk ağzı)... 11. Enemek işi... Olgunlaşmış, ergin...
Ani bir değişiklik sonucunda ortaya çıkan şaşkınlık... 12. Anlam
bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir
söz... Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil... Yabancı kimse... 13.
Mine çiçeğigillerden, Akdeniz çevresinde yetişen, mavi, beyaz
veya menekşe renginde çiçekler açan, 1-2 m boyunda bir ağaççık, hayıt... Çalkamak işi... Lorentiyum elementinin simgesi...
14. 1609 m uzunluğundaki bir ölçü birimi... Özellikle her türlü
yiyecek maddesinin, ev, büro, mağaza vb. yerlere ait gereçlerin
satıldığı dükkân... 15. Azalttırmak işi... Toplama işleminde + işaretinin adı, zait...

Yukarıdan aşağıya
1. Bir alacağın gerçekleşmesinden önce verilen belirli bir
miktar, pey akçesi... Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek, zorla...
2. Gerdek... Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya
kıvrım... Yalvarma, yakarma... 3. Bir şeyin eksiğini tamamlamak
için ona katılan parça... Bir sınırdan geçebilmek için verilen yazılı
izin... Karakter... 4. Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı... Elin parmak dipleriyle
bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi... Metal olmayan element...
5. Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma... Yükler... Metneryum elementinin simgesi... 6. Uzamak durumu... Bedensel veya
ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma...

İçilecek şey (eski)... 7. Şiir olarak... Roma halkından olan kimse... 8. Atı yönlendirmek için ağzına takılan demir araç... “Daha
söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak”
anlamındaki “....demeden leblebiyi anlamak” deyiminde geçen
bir söz... İşaret (halk ağzı)... Kaynağı mitolojik çağlara dayanan
kirişli bir çalgı... 9. Utanma işi... Korumak, görünmez duruma
getirmek veya gizlemek için üstüne bir şey koymak... 10. Kirliliği
gösteren iz... Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Ulamak işi... 11. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Afrika’da
yetişen, kerestesi parlak, öz odunu mor, dış odunu pembe renkli bir ağaç... Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir
sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye... 12. Dayanak
(eski)... Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse...
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı... 13. Baba...
Edirne iline bağlı ilçelerden biri... Kripton elementinin simgesi... 14. Titreme, titreyiş (eski)... Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir
özelliği olmayan... Çırpılmış yumurtayla sade olarak yapılabilen
veya içine peynir,
kıyma vb. katılarak ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
tavada pişirilen bir
yemek... 15. Herhangi bir nedenle
soluğunu
içinde
tutarak
kendini
zorlamak... Kuru
şeylerin birbirine
sür tünmesinden
veya kırılmasından
çıkan sesin adı...
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HEKAYE MEMMET ve OĞLU(1)

Mehmet, Anadolu’nun bir köyünde ( Pervari) bıyıkları
henüz terlemeye başlayan genç bir delikanlı idi. Gençlik
hayallerini henüz yaşayamadan kendini, yaşanmakta
olan büyük ve yıkıcı bir harbin içinde buldu. I. Dünya
Harbi nede-niyle Osmanlı taraf olmuş, itilaf devletlerinin
yanında saf tutmuştu. Ülkede se-ferberlik ilan edilmiş
eli silah tutan herkes silah altına alınıyordu. Dolayısı ile
Mehmet de, bu isteğe kayıtsız kalamazdı. Vatan ve millet
söz konusu olunca boynu kıldan inceydi… Hayatta annesinden başka kimsesi yoktu. Babası çok daha önceleri
bu dünyadan geçip gitmişti … İçi yanarak kendisini yolcu
eden annesinin ellerini öpüp helallik aldıktan sonra birliğine katılmak üzere, köylerini, evlerini ve biricik annesini terk ediyordu. Acaba sağ salim tekrardan kendi köyü-ne dönebilecek, kendi evlerine ve kendisini doğurup
bu günlere getiren annesi-ne kavuşabilecek miydi? ...
Harp bu, vatan ve millet uğruna şehit düşmek de vardı,
gazi olup tekrardan sevdiği yerlere ve sevdiği insanlara
kavuşmak da. Allah ne gösterir bilinmezdi. Kendisi ile
birlikte binlerce asker, doğu cephesine, Rus ve Ermenilere karşı durmak üzere gruplar halinde gönderiliyorlardı.
Yeterli oranda silah, cephane, yiyecek ve giyecek
bir şeyleri yoktu. Düşmanın her bakımdan üstün olan
gücüne ve doğanın o acımasız soğuğuna karşı pek faz-la
direnemiyorlardı. Bu arada, bütün karşı durmalarına
rağmen Mehmet ile bir-likte bir çok silah arkadaşı, düşman kuvvetlerine esir düşüyorlardı. Mehmet de, diğer
tüm esirlerle birlikte Rusya topraklarına sürüldüler.
Orada taş ve maden ocaklarında aylarca, yıllarca çalışmaya mecbur bırakıldılar. Kendilerine, ölmeye-cekleri
kadar su ve yemek veriliyor, ha bire çalışmaya zorlanıyor
ve icabında zor kullanmaktan da geri kalınmıyordu. Bazı
esirler bu zor koşullarda çalışmaya faz-la direnemiyor,
hastalanıyor ve sonunda ölüp gidiyorlardı. Ölmemek için
çalış-mak zorunda idiler … Önlerinde sadece üç seçenek
vardı. Ya var güçleri ile çalı-şarak hayatta kalmaya devam edecekler, ya firar edip başarabilirse özgürlükle-rine kavuşacaklar, ya da ölüp telef olup gideceklerdi …
Bir gün Mehmet bir dinlenme anında, birçok
esirin kendi aralarında bir ko-nuda gizlice fısıldaştıklarını fark etti. Belli ki önemli ve gizli bir şeyler konuşuyor-lardı. Hemen kulak kabartı ve neler düşündüklerini
anlamaya çalıştı. Evet, onlar kendi aralarında gizli bir
plan kuruyorlardı. Bu bir firar planı idi. Mehmet hemen sezdirmeden onlara yaklaştı. “ Neler düşünmekte
olduğunuzun farkındayım. Ne olur, yalvarırım beni de
aranıza alın. Sizlere zorluk çıkarmam, üstelik sizlere
fay- dam da dokunur” diyordu rica ve minnetle. Düşüncelerinin başkaları tarafından fark edilmesine her ne
kadar canları sıkılmış olunsa da bir iki fiskostan sonra
Mehmet’in isteği kabul görüyordu. Onlar için, madem
ki işin farkına varılmış, bu kişiyi de aralarına almaktan
başka da çareleri yoktu. Aksi halde yapılacak firar olayı
sekteye uğrayabilirdi. Böylece Mehmet’in de iştiraki ile
firar planı işlemeye başlamış oluyordu … Her gün bir
araba ile kampa erzak getiren kişi, erzakı bıra-kıp çıkarken sessizce enterne edilecek ve arabaya binilip oradan
çabucak uzak-laşılacaktı. Bu iş sessizce ve ustalıklı bir
şekilde yapılmalıydı. Aksi halde neler o-lacağını kestirmek hiç de güç olmasa gerekti. Bu riski göze almak
durumunda idiler. Zira burada bulundukları müddetçe,
bu çekilmez ağır esaret hayatına kat-lanmak durumunda
kalacaklar, sonunda da yok olup gideceklerdi. Oysa firar
du-rumunda, başarırlarsa, özgürlüklerine ulaşacak belki
de memleketlerine dönüp sevdiklerine kavuşacaklardı.
Eğer başaramazlarsa da sonucuna katlanacaklardı. Bu
işin başkaca da bir alternatifi yoktu …
Mutat olduğu üzere erzak arabası kamp alanına
gelip, erzakları boşaltıp geri-sin geri dönerken, saklanmış olan firariler, hemen, fazla gürültü koparmadan
arabacıyı etkisiz hale getirip içine doluşarak son sürat

o mahalden uzaklaşmaya çalıştılar. Bulundukları mahal
Osmanlı sınırına fazla uzak değildir. Şayet fark et-tirmeden son sürat ilerlerlerse sınıra yaklaşabilirler, sınır
aşılınca da özgürlükle-rine kavuşup bu ağır esaret hayatından kurtulabilirlerdi… Bir müddet sonra kal-makta
oldukları kampın ışıklarının yandığını, siren seslerinin
ve bağırış çığırışla-rının farkına vardılar. Eyvah, firar
olayı fark edilmişti!... Son sürat ilerleyip sınırı aşmaları gerekti. Başkaca da kurtuluşları yoktu. Ellerinden
geldiğince buna gay-ret gösteriyorlardı. Ancak, aksilik,
önlerine dik bir yamaç çıkıvermişti. Arabayı çeken at
zorlanıyordu. Hemen arabadan inip ata yardımcı olmaya
çalıştılar. Ken-dileri önden ata yardım edelerken, Mehmet’in de, arabayı arkadan itelemesini söylediler. Bütün
gayretlerine rağmen bir türlü arabayı hareket ettiremiyorlardı. Araba, adeta oldukları yere çakılıp kalmıştı.
Oysa Rus askerlerinin an be an yak-laşmakta olduklarını hissediyorlardı. Şayet yakalanırlarsa, bu her şeyin
sonu de-mekti. Son bir gayretle arabaya yüklendiler,
ancak netice almak mümkün değil-di. Hem atın, hem
de kendilerinin güçleri tükenmişti. Bir süre sonra araba,
at ile beraber aşağıya doğru kaymaya başladı. Bir türlü
arabayı zapt edemiyorlardı. Öndekiler ümitsizce arabayı
kendi kaderine bırakmak zorunda kaldılar. Ancak Mehmet, arabanın arkasında direnmesini bütün gayreti ile
sürdürüyordu. Ara-ba, bayır aşağı gerisin geri son sürat
kaymaya devam ediyordu. Onu durdur-mak artık imkansızdı. Kısa bir müddet sonra araba, önde koşulu at ve
arkadan durdurmaya çalışan Mehmet ile birlikte dereye
uçuverdi. Hava soğuk, derenin suyu ise buz tutmuştu.
Yukarıda kalan askerler “ Artık yapılacak bir şey kalmadı. Hiç değilse kaçıp canımızı kurtarmaya bakalım” diyorlar, ancak, arabayla dereye uçan arkadaşları Mehmet
için de üzülmeden edemiyorlardı. Bir kısmı “ O ora-dan
artık sağ çıkamaz, yapılacak bir şey yok, bari biz kendi
canımızı kurtaralım ” derlerken, lider durumunda olan,
bu fikre karşı çıkıyor ve “ Madem ki kader bir-liği etmiş
bulunuyoruz, onu orada kendi kaderine terk edemeyiz”
diyordu… Neticede, aşağı dereye inip Mehmet’e ulaşmaya karar verdiler. Aşağıya indikle-rinde, Mehmet buz
gibi suyun içinde kaskatı kesilmişti. Ölü yada sağ olduğuna bakılmaksızın sırtlayıp tepenin üzerine çıkardılar.
Bu arada köpek havlamaları ve insan bağrışları çok daha
yakından hissedilmeye başlanmıştı. Belli ki Rus asker-leri çok yaklaşmışlardı. Sırtlarında Mehmet olduğu halde
soluklanmadan süratle yol almaya başladılar.
Nihayet sınırı geçmeye muvaffak olmuşlardı. Artık bundan sonra ölseler de gam yemezdiler. Derin derin
nefes aldılar. Kendi ülkelerinin temiz mis gibi hava-sını
ciğerlerine çektiler. İşte o zaman özgürlüğün ne kadar
değerli bir şey oldu-ğunu anladılar. Biraz dinlendikten
sonra ayağa kalktılar, bir an evvel sıcak bir ye-re ulaşmaları gerekti. Hem kendileri çok yorulmuş ve üşüyorlardı, hem de en ö-nemlisi, arkadaşları Mehmet kaskatı
ölü gibi yatıyordu. İlerde bir evin cılız ışığı fark edilebiliyordu. Hemen o eve doğru yöneldiler.
Evde sadece oldukça yaşlı bir kadın yaşamakta idi.
Kocası önceleri ölmüş, biri- -cik oğlu ise harbe katılmış
ve geri dönmemişti. Belki de şehit düşmüştü. Evin kapısı
kuvvetlice dövülüyordu. Kimlerdi acaba bunlar? Eşkıya
falan olmasınlar-dı? Kim bilir belki de biricik oğlu, pek
umudu olmasa da çıkıp gelmiş olamaz mıy-dı? Birden
içini bir sevinç dalgası kaplayıverdi. Önceleri kapıyı açıp
açmamakta tereddüt etmişti. Ama sonra, her şeyi göze
alarak kapıyı açmaya karar verdi. Kapıyı açınca da üç
beş kişi ve sırtlarında yaralı biri ile karşılaştı. Hemen kapıyı üstlerine kapamaya çalıştı. Öyle ya, kimlerdi bunlar?
Kim oldukları bilinmeden her kapıyı çalana açılır mıydı,
üstelik böyle bir zamanda … Liderleri olan “ Sevgili anacığım korkmana gerek yok. Bizden sana zarar gelmez.
Bizler Ruslara esir dü-şen Türk askerleriyiz. Kamptan
firar ederek buraya kadar kendimizi zor attık. Ne olur
bizlere kapını aç. Çok yorgun düştük ve çok üşümekteyiz. Üstelik ölmek ü-zere olan bir arkadaşımız var. Belki
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ölmüştür bile” … Bir sessizlikten sonra yaşlı kadının,
harbe iştirak edip de şimdiye kadar eve dönmemiş olan
oğlu aklına gel-di. Ve bu duygu ile hemen kapıyı ardına
kadar açıverdi. Firariler, hemen evde sönmekte olan sobanın başına üşüşüverdiler. Yaşlı kadın sobaya çalı çırpı
ne bulduysa atıverdi. Belli ki çok üşümüşlerdi gelenler.
Odaya tatlı bir sıcaklık yayı-lıverdi. Askerler keyifle ısınmaya çalışırlarken, Mehmet, boylu boyunca hare-ketsiz
yatıyordu yerde. Yaşlı ev sahibi kadın, Mehmet’in sağını
solunu yokladı. Umutsuzca “ Ula oğulcanlar, bu arkadaşınız buz kesmiş, kaskatı olmuş. Bunun buzu kolay kolay
çözülmez” dedi. Diğer esirler peki ne yapmalı dercesine
yaşlı kadına baktılar. Yaşlı kadın “ Alın getirin bakayım”
diyerek bir yöne doğru iler-lemeye başladı. Onlar da
sırtladıkları Mehmet ile birlikte onu takip ettiler. Gel-dikleri yer, evin ahırı idi. Hayvanların teneffüsü ile adeta
sımsıcaktı ahırın içi. Bir tarafa yığılmış hayvan zibilinden
sıcak buğular yükseliyordu. Ev sahibi yaşlı ka-dın “ Alın
şu küreği de bir çukur açın bakayım” dedi. Adamlar
birbirlerini yüzle-rine bakarak ‘ Bu da niye ki?’ der gibi
idiler. Bir mana veremeseler de yığılı hay-van pisliğinden
derince bir çukur açtılar. Yaşlı kadın “ Yatırın bakalım
çukura ar-kadaşınızı. Kafası dışarıda kalacak şekilde de
üzerini sıkıca kapatın” dedi. Akılları yatmasa da söylenenleri harfiyen yerine getirdiler. Mehmet hayvan dışkılarının içinde gömülü bir vaziyette, kendinden habersiz
bir şekilde yatarken, diğerleri tekrardan sobanın olduğu
odaya doluştular. Oda sıcaklığında yorgunluğun da etkisi
ile kendilerinden geçerek uyuya kaldılar. Yakalanma
korkusu, firarda çe-kilen sıkıntılar ve yorgunluğun etkisi
ile ne kadar uyuduklarını farkına bile vara-madılar.
Uyandıklarında yaşlı kadın ekmek pişirip sofrayı
hazırlamıştı bile. Sıcak ekme-ğin kokusu etrafı sarmış, ta
burunlarına kadar gelmişti. Büyük bir keyifle gerneş-meye başladılar. Esir kampının o çok ağır kabus dolu ortamından kurtulmuş, öz-gür bir hayata yelken açmışlardı.
Derin bir uykudan sonra şimdi de, çoktandır midelerine
arzuladıkları bir şeyin girmediği bir durumda, sıcacık
ekmekle birlikte peynir, çökelek ve tereyağından oluşan
kahvaltı sofrası, önlerinde hazır bekli-yordu. Yaşlı kadın
henüz odada yoktu. Biraz sonra o da geliverdi odaya. “
Ahırda arkadaşınızla ilgileniyordum. Yaptığımız işlem
bayağı işe yaramış. Buzları çözülü-vermiş arkadaşınızın”
dedi. İçeridekiler, bu habere çok sevindiler, yaptıkları
bu insani davranışlarından ötürü ona çok çok teşekkür
ettiler. “ Sen Hızır gibi yetiş-tin bizlere anacığım. Sen
olmasaydın bizler ve özellikle arkadaşımız telef olup
gitmiştik. Hem bizlere kapını açtın. Hem karnımızı doyurmaktasın ve hem de en önemlisi arkadaşımızı hayata
döndürdün. Allah sizden razı olsun. İnşallah senin biricik
oğlun da bir gün çıkar gelir de huzura kavuşursun”
dediler …
Mehmet de artık kendine gelmişti. Yaşlı kadının
uygulaması işe yaramış, hiç umut yokken hayata tekrardan merhaba demişti ama, tamamen iyileşememiş,
iyileşmesi de mümkün gibi görülmüyordu. Buna da
şükür etmek gerekti. En a-zından ölmemişti, ve şimdi,
arazlar olmakla birlikte hayatta idi … Mehmet önce-ki
çok kötü durumundan habersiz, ancak şimdiki durumu
ile kendini hiç yoktan iyi hissedebiliyordu. Her şeyden
önce kendi ülke topraklarında ve de özgürdü. Bunun ne
kadar önemli ve güzel bir duygu olduğunu, geçirdikleri o
korkunç esir kamp hayatını, yaşamayanlar asla bilemezlerdi kuşkusuz …

