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İftar Çadırı Kurulmayınca Yemekler Evlere Dağıtılıyor

Korona virüs salgını dolayısıyla 
bu yıl İftar çadırları yerine Malat-
ya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, 
Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye-
leri, İnönü Üniversitesi ile Kızılay 

Malatya Şubesi tarafından ihtiyaç 
sahibi vatandaşların evlerine iftar 
yemeği ulaştırılacak.  İnönü Üni-
versitesi yemekhanesinde Rama-
zan Ayı boyunca günlük 2 bin ki-

şiye iftar yemeği hazırlanacak. Bu 
yemekler Büyükşehir ve ilçe bele-
diyelerinde görevli ekipler tarafın-
dan ailelere ulaştırılacak. 2’DE

Kızılay Yardımları Adreslere Ulaştırıyor
Sokağa Çıkma Yasağı 
23 Nisan ile 26 Nisan 
arasını kapsayınca 
ihtiyaç sahiplerine, 
Kızılay el vermeye 
devam etti. 3’TE

GÜRKAN: GENÇLİK MERKEZİ 
MALATYA’MIZA HAYIRLI OLSUN

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
Melekbaba Mahallesinde 58 dönümlük alan üzerinde inşaatı 
devam etmekte olan Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bu-
lunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 2’DE

BÜYÜKŞEHİR KAPI KAPI
DOLAŞIP MASKE DAĞITIYOR
Malatya Büyükşehir Belediyesi 4 günlük sokağa 
çıkma yasağı uygulamasının başladığı ilk gün-
den beri maske dağıtmaya devam ediyor.2’DE
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Eğer hayal edebildiğin bir şeyse, yapabilirsin. 
Onların peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün 
rüyaların gerçek olabilir.
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İftar Çadırı Kurulmayınca Yemekler Evlere Dağıtılıyor

Korona virüs salgını dolayı-
sıyla bu yıl İftar çadırları yerine 
Malatya Valiliği, Büyükşehir Be-
lediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi 
Belediyeleri, İnönü Üniversitesi 
ile Kızılay Malatya Şubesi ta-
rafından ihtiyaç sahibi vatan-
daşların evlerine iftar yemeği 
ulaştırılacak.  İnönü Üniversitesi 
yemekhanesinde Ramazan Ayı 
boyunca günlük 2 bin kişiye iftar 
yemeği hazırlanacak. Bu yemek-
ler Büyükşehir ve ilçe belediye-
lerinde görevli ekipler tarafın-
dan ailelere ulaştırılacak. 

Malatya Valisi Aydın Baruş, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, Battalgazi 
Belediye Başkanı Osman Güder, 
Yeşilyurt Belediye Başkanı Meh-
met Çınar, İnönü Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay 
ve Kızılay Denetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Umut 
Yalçın ve Kızılay Malatya Şube 
Başkanı Ramazan Soylu yemek-
lerin yapılacağı İnönü Üniversi-
tesi Yemekhanesini ziyaret et-
tiler ve kazanların başına geçip 
ihtiyaç sahipleri için kaplara ye-
mekleri doldur. 

VALİ BARUŞ: 
RAMAZAN AYININ 
RUHUNA YAKIŞIR 

BİR İŞBİRLİĞİ OLDU
İhtiyaç sahipleri için yardım 

stardı verildikten sonra açıkla-
mada bulunan Vali Aydın Baruş, 
“Ramazan ayının ruhuna yakışır 
bir işbirliği oldu” ifadelerini kul-
landı. Valilik Koordinasyonunda 
başlatılan bu kampanyada işti-
rakçi kuruluşların büyük katkı-
larının olduğunu belirten  Vali 
Baruş, açıklamalarına şu şekilde 
devam etti;” Bugün çok güzel 
bir çalışmanın ilk günündeyiz. 
Valiliğimiz koordinasyonunda, 
Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt 
ve Battalgazi Belediyesi ve Kızı-
lay Malatya Şube Başkanlığının 
çok büyük emekleri var. Bizle-
re sıcak yemek yapma imkânı 
sağlayan İnönü Üniversitemize 
çok teşekkür ediyorum. Burada 
çalışan arkadaşlarımız üniver-

sitenin görevlileri, bu sıcak ye-
mekleri dağıtımını yapacak bir 
ekibimiz var. 12 kişilik bir ekip-
ten oluşuyor. İhtiyaç duyuldu-
ğunda bu sayı artırılabilir. Sıcak 
yemeklerin ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza ulaştırılmasını sağ-
layacaklar.  

Korona virüs salgını baş-
ladığından beri bazı tedbirler 
uygulamaya geçirildi. Hüküme-
timiz ve Valiliğimiz tarafından 
bu tedbirlerimiz arasında 65 yaş 
ve üzeri sokağa çıkarılma yasağı 
getirildi. 

65 yaş üzeri bazı vatandaş-
larımızın yakınları çevrelerinde 
olmadığından dolayı kendi ye-
meklerini kendilerinin yapma 
noktasında ihtiyaç sahibi insan-
larımızı da düşünerek, bunun 
farkında olduğumuz için, bunu 
yapamayan insanlarımızda var. 
Bunu düşünerek yola çıktık. Ye-
şilyurt ve Battalgazi ilçelerimiz-
de şimdilik 690 ailemizi tespit 
ettik.”

 

Gürkan: Birlik ve 
beraberliğin en güzel 

fotoğrafı burada 
sergilendi

Malatya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Selahattin Gürkan, 
“Değerli hemşerilerimizin, mil-
letimizin ve âlemi İslam’ın Ra-
mazan-ı şeriflerini kutluyorum. 
Hayırlı Ramazanlar diliyorum. 
Ramazan’ın kelime anlamı bir-
lik, beraberlik, rahmet ve bere-
ket ayıdır. Burada da bu fotoğraf 
Ramazan’ın ruhuna uygun şekil-
de güzel bir fotoğraftır.  Birliğin 
beraberliğin dirliğin, düzenin, 
birlikte olmanın ve birlikte in-
sanlara hizmet etmenin en güzel 
fotoğrafı burada sergilenmiştir.  
Sayın Valimizin önderliğinde, 
bizler Büyükşehir Belediyesi 
olarak, Battalgazi ve Yeşilyurt 
Belediyemiz ve İnönü Üniversi-
temiz ve Kızılay’ımız ile birlikte 
Türkiye’de öncülük anlamında 
güzel bir fotoğrafı ve bu fotoğraf 
ile birlikte memleketimizde ih-
tiyaç sahibi insanlarımıza sıcak 
yemekleri götürme noktasında 

bir program yapıldı.  690 aileye 
yaklaşık 2 bin kişiye biz günlük 
hem iftar, hem de sahur yemeği-
ni personellerimizle gönderece-
ğiz. Tüm emeği geçen paydaşla-
rımıza teşekkür ediyorum. 

İçinde bulunduğumuz ko-
rona virüs salgının ülkemizi ve 
milletimizi bir an önce terk et-
mesini ve kurtulmayı temenni 
ediyorum. Tüm hemşerilerimi-
zin rahmet, bereket ve bağışlan-
ma ayı olan Ramazan aylarını 
tekrardan kutluyorum” ifadele-
rine yer verdi.  

YALÇIN: MALATYA 
İÇİN BİRLİK VAKTİ 

DEDİK
Kızılay Denetim Kurulu Baş-

kan Yardımcısı Mustafa Umut 
Yalçın, “Malatya Valiliği, Bü-
yükşehir Belediyesi, Battalgazi 
ve Yeşilyurt Belediyeleri, İnönü 
Üniversitesi ile birlikte Türk Kı-
zılay’ı tarafından bu yıl Malatya 
için birlik vakti dedik. 

Hep birlikte el birliğiyle İnö-
nü Üniversitesi aşevinde hazırla-
mış olduğumuz sıcak yemekleri 
günlük 2 bin kişilik kapasite su-
narak Belediyelerimizin desteği 
ile birlikte Malatya’daki kendi 
başına yemek pişiremeyen, yar-
dıma muhtaç olan vatandaşları-
mıza sunulması için araçlarımız-
la dağıtım gerçekleştireceğiz. 
Araçlarımıza sıcak yemeklerimi-
zi hazırladık. Ramazan ayı bo-
yunca devam ettireceğiz” dedi. 

GÜDER: EMEĞİ 
GEÇEN HERKESE 

TEŞEKKÜR 
EDİYORUM 

Battalgazi Belediye Başkanı 
Osman Güder, “Malatyalı hem-
şerilerimizin Ramazan-ı şerif-
lerini tebrik ediyorum. Korona 
virüs salgını sebebiyle sokağa 
çıkamayan 65 yaşı üzerindeki 
vatandaşlarımız, kendi yemek-
lerini kendi ihtiyaçlarını gidere-
meyen vatandaşlarımızın ihtiya-

cını karşılamak üzere Valiliğimiz 
koordinasyonunda Büyükşehir 
Belediyesi, İnönü Üniversitesi, 
Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi 
Belediyesi ve Kızılay ile birlikte 
ortaklaşa olarak, birlik ve be-
raberliğin had safhada olduğu 
bu dayanışmayı Ramazan ayın-
da hep birlikte bugün burada 
gerçekleştiriyoruz. İhtiyacı olan 
ailelerimize üniversitemizde ha-
zırlanan yemekleri 12 aracımızla 
görevli arkadaşlarımız ailelere 
ulaştıracaklar. Bu birlik ve bera-
berlik tüm Türkiye’ye örnek olur. 
Emeği geçen herkese teşekkür-
lerimi sunuyorum” ifadelerine 
yer verdi. 

ÇINAR: HALKIMIZA 
HİZMET ETMEYE 

DEVAM EDİYORUZ
Yeşilyurt Belediye Başkanı 

Mehmet Çınar, “Bütün Malat-
yalıların Ramazan ayını tebrik 
ediyorum. Bu yıl korona virüs 
salgını nedeniyle daha farklı 
tedbirlerle ve farklı çalışmalar-
la halkımıza hizmet etmeye de-
vam ediyoruz. Ramazan ayının 
birinci günü Malatya Valiliğimiz 
koordinatörlüğünde Büyükşehir 
Belediyemiz, İnönü Üniversite-
miz, Kızılay ve Battalgazi Bele-
diyesi ile Yeşilyurt Belediyemiz 
‘Biz bize yeteriz’ dedik. İnönü 
üniversitemiz tarafından yapı-
lan yemekleri, belediyemiz vası-
tasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
racağız” dedi. 

KIZILAY: 2 
BİN KİŞİYE 

İFTAR YEMEĞİ 
DAĞITACAĞIZ 

İnönü Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “On bir 
ayın sultanı başı rahmet, orta-
sı mağfiret, sonu da cehennem 
azabında kurtuluş olan mübarek 
Ramazan ayına ulaştık. Bütün 
şehrimizin, ülkemizin ramazan 
ayı mübarek ve bereketli olsun. 

Ramazan ayında daha önce 
bizim hasta yakınları konuk evi 
programımızı bu sene daha da 
büyüterek Sayın Valimizin or-
ganizasyonu ile, Büyükşehir 
Belediyesi, Battalgazi ve Yeşil-
yurt Belediyemiz katılımıyla 
Kızılay’ın sponsorluğunda, üni-
versitemizin yemekhanesinin 
hazırlığında bu yıl 2 bine yakın 
aileye iftar yemeği dağıtacağız” 
şeklinde konuştu. 

GÜRKAN: GENÇLİK 
MERKEZİ MALATYA’MIZA 
HAYIRLI OLSUN

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan, Melekbaba Mahallesinde 58 dönümlük 
alan üzerinde inşaatı devam etmekte olan Gençlik 
Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, yetkililer-
den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Gürkan: Büyükşehir Belediyesi olarak 
yoğun bir çalışma içerisindeyiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan, “Buranın temelinin atılması noktasında 
Gençlik Spor Bakanlığımız ile görüşmeleri yakın-
dan takip ettik. Arsanın incelenmesi noktasında 
da o dönemdeki ve şu anki Valimiz ile birlikte bu-
ranın incelenmesi ve temelinin atılması noktasın-
da Gençlik Spor Bakanımız ile yapmış olduğumuz 
görüşmeler neticesinde Gençlik Merkezi çalışma-
ları başlatıldı.

Dün akşam Gençlik Spor Bakanımız ve Bakan 
Yardımcımız ile yapmış olduğumuz görüşmede, 
devam eden inşaatın eksiklikleri ile ilgili Sayın 
Bakanımız bir inceleme yapmamızı ifade ettiler. 
Bizlerde bugün buradaki inşaatın yerinde görü-
lüp incelenmesi ve yapılan çalışmaları takip etme 
noktasında buradaki proje yöneticileri ile temas-
larda bulunduk. Yapılan çalışmalar hakkında biz-
lere bilgiler verdiler.

Gençlik Merkezi toplam 58 dönüm arazi üze-
rinde yapılan ilk bina, bu alan içerisinde 2 bin 500 
kişilik spor salonu, tam kapasiteli yaklaşık 2 bin 
500 seyircili tam olimpik açık çim saha, kapalı halı 
sahalar olacak.

Spor Kompleksi olma noktasındaki çalışmala-
rımızı yürütüyoruz. Bu konudaki bölgenin ihtiyaç 
duyacağı spor alanlarının oluşturulması ve spor 
branşlarının rahatlıkla kendilerini ifade edeceği 
alanların oluşturulması noktasında Büyükşehir 
Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 
Buranın yolunun yapılması için ilçe belediyesi ile 
görüşüp, eksik kaldığı takdirde ekiplerimizin tak-
viye etmesi noktasında gerekli talimatları verdik. 

Bu çalışmaların Malatya’mıza, bölgemize ve 
mahallemize hayırlı uğurlu olmasını temenni edi-
yorum” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan Gençlik Merkezi inceleme gezisinin ardından 
bölgedeki vatandaşlarla da bir süre sohbet edip, 
Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

BÜYÜKŞEHİR KAPI KAPI DOLAŞIP MASKE DAĞITIYOR
Malatya Büyükşehir Belediyesi 

4 günlük sokağa çıkma yasağı uy-
gulamasının başladığı ilk günden 
beri maske dağıtmaya devam edi-
yor.

Malatya Büyükşehir Belediye-
sine bağlı 200 kişilik ekip kapı kapı 
gezerek, maskeleri vatandaşlara 
ulaştırıyorlar. Yüzde yüz pamuk-
tan üretilen maskeler paketler ha-
linde vatandaşlara teslim ediliyor.

Ekipler vatandaşlara Evde Kal-

maları konusunda da uyarılarda 
bulunurken, sokağa çıkma duru-
munda kalanlar içinde hijyen, me-
safe kuralları ve maske takmaları 
konusunda çeşitli uyarılarda bulu-
nuyorlar.

Büyükşehir Belediyesi kent ge-
nelinde 170 bin haneye toplamda 
1 milyon 500 bin maske dağıtımı 
yapacak. Vatandaşlar, 444 51 44, 
153 ve 185 hattını arayarak maske 
taleplerini iletebilirler.
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Kalmamış Senin

Devran çarkın yalan ile dönüyor

Tutunacak yanın kalmamış senin

Ne baharın beline yazın güzün

Ekilecek tohumun kalmamış senin

Felek merhametsiz sevdası yalan

Duygu sömürüsü amacı talan

Açının dıramı elimde kalan

Tutunacak sözün kalmamış senin

Vurulmuşum solum kanar yaralı

Çok aradım derman derdim sıralı

Bulanık ırmağın oldum olalı

İçilecek suyun kalmamış senin

Devran dilin yalan elin kanlıdır

Varsıllara dosttur ondan yalandır

Gülizar ım der ki bu nasıl haldır

Eğlenecek yurdun kalmamış senin

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Fısıldama imkânı veya olasılığı bulunmak... 2. Başkaldırı-

cı... Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş 

dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi... 3. Üzerinde 

veya içinde sirke oluşmuş olan.... Bağlanma (eski)... 4. Araçla-

rın arka düzeninde yer alan tekerlek... -den -e kadar (eski)... 5. 

Tanrı’ya şükretme... Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı... 

Gösteriş, çalım, caka... Sezyum elementinin simgesi... 6. Deniz 

veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire... Sıkıntı, 

bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz... 

Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu... 7. Boş, içinde 

kimse bulunmayan... Cinsiyet... Haber (halk ağzı)... 8. Henüz 

olgunlaşmamışken kuru ot, silo yemi, kıyılmış yeşil yem olarak 

kullanılmak üzere biçilen veya biçilmeden otlatılan tahıllar... 9. 

Zayıf, ince, uzun boylu kimse... En çok, en üst, en büyük, en yük-

sek (derece, nicelik), maksimum, maksimal... 10. Ilık duruma 

getirmek... Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde 

hareket ettiği demirden yol... 11. Ferace giymiş olan... Ayak-

kabıcılıkta kullanılan küçük eğe... 12. Bir işi ustalıkla yapan... 

Atom numarası 33 olan, atmosfer basıncı altında 450 °C’de süb-

limleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünü-

münde basit element, sıçanotu, zırnık (simgesi As)... 13. Delik 

ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, kapatma... Eni boyuna 

göre daha fazla olarak... 14. Etme işine konu olmak, yapılmak... 

Eski Rumen para birimi... 15. Dört tekerlekli, hafif, bir tür gezin-

ti arabası... İpilemek işi...

Yukarıdan aşağıya
1. Kurallı, etkileyici, heyecan verici, inandırıcı, sanatlı söz 

söyleme... “Akıl, düşünce yok” anlamında kullanılan bir söz... 2. 

İstenççi... Davranış, tavır... 3. Aşağıya doğru uzamak veya uzan-

mak... Eritilmiş ve birazı yakılmış şekerle yapılan şekerleme, ka-

ramela... 4. Düşürme, aşağı atma (eski)... İtici güç, ilham verici... 

Hazır (eski)... 5. Şarkı... Onarma işini yapan kimse... Dumanın 

değdiği yerde bıraktığı kara leke... 6. Damarlarda dolaşan kanla, 

doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plazması ve lenfo-

sitten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan, lenfa... Birini 

aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyu-

nu, alavere dalavere, desise, entrika... Kuzey Avrupa’da yaşayan, 

geniş dallı boynuzları olan, iri bir tür geyik... 7. Geminin, zinciri 

toplayıp demirini kaldırmaya hazır olması... Sıkılanmak duru-

mu... 8. “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme sözü... Ete ait... 

Meme başı üzerine yerleştirilip sütün alınmasına yarayan araç... 

9. Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse... İzmarit, istavrit, 

uskumru vb. balıkların beyaz etinden yapılan ve oltada kullanı-

lan yem... Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan 

set (halk ağzı)... 10. Sıkıntı... Çıban... Minare, kubbe, sancak di-

reği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış 

ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça... 11. Yetinme (eski)... Ma-

kinesi olan, makine ile işleyen... 12. İliği olmayan... Koloit iyon-

larında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin 

bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm... 13. Ayaklar veya 

bir destek üzerine oturtulmuş tabladan oluşan mobilya... Gam 

dizisinde “sol” ile 

“si” arasındaki 

ses... Dervişlerin 

giydikleri, tiftikten 

yapılmış ince külah 

(eski)... 14. Cıvık 

duruma gelmek... 

15. Etle pişirilmiş 

lahana yemeği... 

Rize iline bağlı ilçe-

lerden biri...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

AYNI RÜYA
Seni sırla taşıyorum,
Zoru gülle aşıyorum,
Derdi dertle deşiyorum,
Rüyam olur aynı rüya.

Dilden akar bir bilmece,
Cümle cümle gece hece,
Ne güneş var ne de gece,
Rüyam olur aynı rüya.

Uyan uyan uykulardan,
Sen hep ara kalmam dardan,
Habbe habbe dalla nardan,
Rüyam olur aynı rüya.

Derdim var da derman nerede?
Heybe olmaz emek yerde,
Neler gördüm ben bu serde,
Rüyam olur aynı rüya.

Garip koşar dağdan dağa,
Bazen büyür bazen çağa,
Hasret kaldım dal yaprağa,
Rüyam olur aynı rüya.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Kızılay Yardımları Adreslere Ulaştırıyor
Sokağa Çıkma Yasağı 23 Ni-

san ile 26 Nisan arasını kapsa-
yınca ihtiyaç sahiplerine, Kızı-
lay el vermeye devam etti

Türk Kızılayı Malatya Şube 
Başkanlığı ekipleri sokağa 
çıkma yasağı süresince ihti-
yaç sahiplerini tespit etti ve 
yardım paketi ile ekmek dağı-
tımlarını sürdürdü. Geçimini 
yevmiye usulü ile sağlayanlar 
ve ihtiyaç sahipleri için tespit 
ve yardım çalışmalarını sür-
düren Kızılay ekipleri mahal-
le mahalle dolaşarak ihtiyaç 
sahiplerine ulaştı. Kumanya 
paketinin yanında ek olarak 
da ekmek dağıtımı sağlayan 
Türk Kızılayı yine varlığını his-
settirdi. Her alanda mazlum-
lara ses vermek için çalıştık-
larını aktaran Kızılay Malatya 
Şube Başkanı Ramazan Soylu, 
“Dertler Paylaştıkça Bitecek 
Yeter ki İnan Buna” sloganı ile 
bu zor günlerde vatandaşın 
yanında olmaya çalıştıklarını 
aktardı. Başkan Soylu sözle-
rine şu şekilde devam etti;” 
Ramazan aynın gelmesiyle 
birlikte ihtiyaç sahiplerine her 
alanda ve her anda ulaşmaya 
çalışıyoruz. Ülkemizin kan ih-
tiyacında önemli konumdayız 
ama bunun yanında kendimize 
asli görev edindiğimiz ihtiyaç 
sahiplerine ulaşma gayemiz 
sürüyor. Bu süreci hep birlik-
te atlatacağımıza, birlik ve 
beraberliğimizi herkese gös-
tereceğimize canı gönülden 
inanıyorum. Türk Kızılayı ola-
rak ‘Sensiz Olmaz’ sloganı ile 
yola çıktık. Bu süreçte Rama-

zan ayında daha çok ihtiyaç 
sahibine ulaşarak, daha çok 
sofrada hayırları buluşturmak 
istiyoruz. Kampanyamıza ve 
çalışmalarıma destek olmak 
isteyen vatandaşlarımız Gıda 
Kolisi, Hijyen Kolisi, Aşevi yar-
dımı, Bayramlık elbise, Fid-
yelerini, Fitrelerini,  Nakdi ve 
Ayni Zekatlarını Kızılay ara-
cılığı ile ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırabilirler. Bunu yapmak 
için ise Migros Mağazalarında 
Kızılay stantlarımız mevcut 
oradan Gıda kolisi yardımında 
bulunabilirler. Fidye ve Fitre-
lerini 1877 ye mesaj yolu ile 

gönderebilirler. Nakdi ve Ani 
zekatları ise kizilay.org.tr ad-
resinden sağlayabilirler. Bağış 
yapmak isteyen vatandaşla-
rımız yine şubelerimizde bire 
bir yardım sağlayabilir, 168 
numaralı çağrı merkezini ara-
yabilir, tüm Bankalarda bulu-
nan Kızılay hesaplarına bağış 
yapabilirler. Ek olarak da PTT 
Şubelerinde 2868 numaralı Kı-
zılay Posta çekine bağışta bu-
lunabilirler. Bu süreçte dertler 
paylaştıkça bitecek yeter ki 
inan buna ‘Sensiz Olmaz’ diyo-
ruz. “
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 HEKAYE MEMMET ve OĞLU(5)

         O heyecan dolu andan itibaren, Adalet, hep 

Ata’nın sözlerini düşündü. Evet madem ki Atası, kendisine 

adalet dağıtma görevi vermişti, o halde liseden me-zun ol-

duktan sonra Hukuk Fakültesine girmeli, mezun olduktan 

sonra da Türk halkına  adalet dağıtmaya devam etmeliy-

di …  Ata’nın tavsiyesi üzerine, liseyi bitirir bitirmez, hiç 

düşünmeden Hukuk Fakültesine kaydını yaptırdı. Bunun 

ak-sini asla düşünemez ve yapamazdı. O, onun tavsiyesini 

emir telakki ediyordu … 

    Adalet, Hukuk Fakültesini başarı ile bitirip yurdun 

çeşitli yörelerinde adalet dağıtmaya başladı. Görevini ifa 

ederken de haksızlıklara asla müsaade etmedi. Çünkü 

Ata’nın sözleri kulaklarında her zaman çın çın ötmekteydi. 

Verdiği karar-larda adaletten asla ayrılmamalı, hata yap-

mamalıydı. Ata’sının tavsiyesi kendi- si için çok çok önem-

liydi … Hiçbir zaman, Ata ile karşılaştığı o anı ve onun 

söz-lerini asla ve asla unutmayacaktı …

     Bir genç subayla evlilik yaptı. Bu evlilikten çocukları 

oldu doğal olarak. Ellili yılların başı idi. Nato adına Kore’ye 

gönderilecek askerler arasında eşi de vardı.  Çaresiz veri-

len görev yerine getirilmeliydi. Bağrına taş basıp onu bü-

yük bir öz-lemle bekleyecekti. Gerçi ülkemizi ilgilendiren 

bir durum değildi ama olsundu. Hükümetçe alınan karar 

gereği, bu görev yerine getirilmek durumunda idi. Ayrılık-

lar hep hüzün verici olurdu. Bu ayrılık çok daha farklıydı. 

Kilometrelerce uzak bir ülkeye savaşmak için gidiliyordu. 

Gidip de dönmemek vardı. Nitekim de öyle oldu. Eşi bir 

daha da hiç dönemedi ülkesine ve sevdiklerine. Üzüntünün 

haddi hesabı yoktu. Ne giden geliyor, ne de üzüntü son 

buluyordu. Çocukları için dik durması, üzüntüsünü kalbine 

gömüp hayatla mücadeleye devam etme-liydi … Çocuklar 

büyüdüler, ev bark sahibi oldular. Yuvalarında mutlu bir 

şekilde yaşarlarken, Azrail hala yakınlarında dolanıp du-

ruyordu. 1999 Marmara depre-mi oldu ve biricik evlatları 

enkaz altında kalıp bu hayattan göçüp gittiler. Daha eşinin 

acısını yeni yeni unutmaya başlamışken daha beter bir acı 

ile yıkılıp kal-mıştı. Böylesi bir acıya dayanıla bilinir miy-

di?... Hayatın acımasızlığı olanca hızı ile sürüyor, zaman da 

su gibi akıp gidiyordu …

    Emeklilik hayatını bütün acıları ile birlikte yaşamaya 

devam ediyordu. Buna yaşamak denilirse şayet. Acılarla 

yoğrulmuş bedeni, kendisini olduğundan yaşlı gösteri-

yordu. Bir gün sabah erkenden kalktı. Biraz sonra sabah 

ezanı okunmaya başladı. Abdestini alıp namazını kıldı. 

Kuran’dan birkaç ayet okudu. Sonra eşinin ve çocuklarının 

fotoğraflarının olduğu masaya yaklaştı. Önce eşinin fotoğ-

rafını, sonra çocuklarının fotoğrafını sanki canlı imişlerce-

sine elleri ile okşayıp doya doya öptü. Daha sonra kalkıp 

telefonunun ahizesini çevirip duraktan bir taksi çağırdı. 

Bu arada kendisi de hazırlandı. Taksi gelmiş uyarı için 

kornasını çalıp duruyordu. Buna sinirlendi. “ Çatladın mı 

noldu? Acelen ne sanki” dedi içinden. Elindeki çantası ile 

iniverdi aşağıya. Taksici kapıyı açmış kendisini bekliyordu. 

Bismillah diyerek taksiye bindi. Taksici “ Nereye gidiyoruz 

teyzeciğim?” diye sordu. Adalet hanım “ Ben sana nerele-

re gideceğimizi söyleyeceğim, bana bir daha soru sorma 

tamam mı ve sür şimdi” dedi. Ve arkasından şunları ilave 

etti. “ Sen bir günde kaç lira kazanıyorsun? diye sordu. 

Taksici normal olarak 350 lira kazanıyor olmasına rağmen 

600 lira dedi. Adalet hanım “ Kabul. Yalnız, bu gün sadece 

bana çalışacaksın. Ben nereye dersem oraya gideceksin, 

tamam mı?” dedi. Taksici de “ Tamam teyzeciğim, bundan 

itibaren emrindeyim. Sen nereye dersen oraya gideceğiz, 

itiraz yok” diye cevap verdi. 

   Taksi hareket etti. Bir müddet sonra Adalet Hanım “ 

Şu bankanın önünde dur” dedi. Taksici durdu. Adalet Ha-

nım taksiden indi ve “ Beni burada bekle” dedi. Bir müddet 

sonra Adalet Hanım bankadan çıkarak taksiye bindi. “ 

Falanca okula götür beni” dedi. Taksici ismi verilen oku-

lun önünde durdu. Bu yatılı bir okuldu. Belli ki bu okulla 

ilgili bir bağlantısı vardı. Adalet Hanımın taksiden indiğini 

gören okulun başta hademesi, takiben okul müdürü koşar 

adım gelerek kendisini saygı ile karşıladılar. Kendisini 

çoktan beridir tanıyorlardı. Zira her defasında okula maddi 

yardımlarda bulunuyordu … Bir müddet sonra Adalet 

Hanım kapıda gö-ründü. Kendisi aynı saygı ve temennayla 

yolcu edildi. Taksicinin kafası karma ka-rışıktı. ‘ Bu kadın 

kim ola ki ’ diye kendi kendine soruyor ve de çokça merak 

et-meye başlamıştı. Görünürde, çok değer verilen bir insan 

diye düşündü. Merakı-nı gidermek için sormak ihtiyacı du-

yuyor, ama cesaret edemiyordu.  Adalet Ha-nımın taksiye 

binmesi ile taksici “ Şimdi nereye?” diye sordu. Adalet Ha-

nım “ Fa-lanca Yaşlılar ve yoksullar yurduna” dedi. Taksici 

bahsi edilen yurdun önünde durdu. Yine yurdun idareci-

leri, sanki önceden haberleri varmışçasına koşarak gelip 

onu karşıladılar. Nazik bir şekilde içeriye davet ettiler. 

Taksici dışarıda, me- raklı ve  karmakarışık duygular içinde 

bekliyordu.  Merakı her geçen zaman da-ha çok artıyordu. 

Bu sefer gelir gelmez hiç çekinmeden,bütün merak ettik-

lerini muhakkak sorup öğrenecekti. Bir süre sonra yurt 

içinde ne kadar insan varsa hep birlikte kapıda göründü-

ler. Hep birlikte büyük bir saygı ile taksiye kadar re-fakat 

edip kendisini yolcu ettiler. Taksici merakına daha fazla 

direnemezdi. Ni-tekim   “ Teyzeciğim merakımı bağışlayın, 

siz kimsiniz Allah aşkına? Neden bu yerleri özellikle ziyaret 

ettiniz? Neden insanlar size bu kadar değer verip saygı 

gösterdiler?”…

    Adalet hanım kendisi ile ilgili bütün bilgileri açık 

yüreklilikle anlatıverdi taksici- ye. Taksici, Adalet Hanımın 

anlattıklarını hiç ses çıkarmadan büyük bir saygı ile din-

ledi. ‘ Demek, memlekette böyle büyük insanlar da vardı 

öyle mi? Demek in-sanlık tamamen ölmemişti henüz. Az 

da olsa böyleleri çıkabiliyor pekala … Son-ra  ülkenin son 

hallerini düşündü. Böylesi insanlar ne kadar az. Bu gibi 

insanlar ülkede çokça olsa, bu ülkenin sırtı asla yere gel-

mez’ diye düşündü ve sonra Ada-let Hanıma dönerek şimdi 

biraz daha nazik bir şekilde “ Şimdi nereye gidiyoruz, 

hakime hanım” diye sordu. Saygı ile ve nazik bir şekilde 

sordu, çünkü, onun an-lattıklarından, verdiği bilgilerden 

sonra, karşısındaki insan, lalettayin birisi değil artık. ülke-

ye adalet adına büyük hizmetler sunmuş, tüm mal varlığını 

hayır işlere harcamış, gözü, gönlü, bir ülke kadar büyük ve 

genişçe bir insan vardı karşısın-da …

     “ Şimdi sür bakalım mezarlığa” dedi Hakime Hanım 

taksiciye. Taksici bu söz üzerine biraz tereddüt etti. ‘ Me-

zarlık da nereden icap etti şimdi?’ diye düşün-dü. Sonra,  

‘ Bir düşündüğü vardır mutlaka’ diyerek mezarlığa doğru 

yol almaya başladılar… Nihayet mezarlığa varmışlardı. 

Hakime Hanım “ Senin ücretin 600 liraydı değil mi? Benim 

burada inmek gerek. Seninle işim bitti. ” dedi taksiciye. 

Çantasından çıkardığı parayı taksiciye uzatırken, taksici,  

biraz da merak içinde     “ Ne acelesi var Hakime Hanım. 

Evinize kadar götüreyim de ondan sonra verir-siniz ücreti-

mi” dedi. Hakime Hanım “ Yok, yok. Al sen ücretini” diye-

rek elindeki parayı  taksiciye uzattı. “ Beni beklemene de 

gerek yok artık.  Birazdan gelip be-ni buradan alacaklar, 

sen çekip gidebilirsin” dedi. Taksici şaşkındı. Ne diyeceğini 

bilemedi, doğrusu bir anlam da veremedi. Hakime Hanı-

mın uzattığı parayı aldı. Bunun 350 lirasını alıp geri kalanı-

nı Hakime Hanıma uzatıverdi ve “ Benim ger-çek ücretim 

sadece 350 liraydı. Ama ben sana 600 lira dedim. Senin 

gibi altın değerinde bir insana kazık atamam. Lütfen beni 

bağışlayın” dedi … Hakime Ha-nım “ Senin çocukların var 

mı?” diye sordu. Taksici “ Ellerinizden öper, üç çocu-ğum 

var Hakime Hanım” dedi. “ Okuyorlar mı?” diye sordu 

Hakime Hanım.          “ Evet üçü de okuyor” dedi taksici.  “ 

Aman okusunlar evladım. Cahil kalmasın-lar. Ülkenin, Ata-

mızın dediği  gibi  ‘ Vicdanı hür, irfanı hür, zeki ve kültürlü 

insan-lara ihtiyacı var. Bütün kötülükler cahillikten ileri 

gelir. Onları sakın cahil bırak-ma. Gücün yettiğince okuma-

larını sağla” dedikten sonra taksicinin uzattığı fazla-dan 

aldığı parayı almadı. “ O parayı çocuklarına ver, defter, 

kitap, kalem alsın-lar” diyerek taksiden indi ve mezarlık 

boyunca ilerlemeye başladı. Taksici bir sü-re daha durdu. 

Gidip, gitmemekte tereddüt etti. Gerçi ‘ Gelip beni alacak-

lar’ de-mişti ya, yine de kafası yatmamıştı bu işe. Sonra, ‘ 

Bir bildiği vardır herhalde’ di-yerek arabasını sürüp uzak-

laştı oradan …

    O gün akşamdan başlamak üzere öyle bir yağmur 

yağdı ki, sanki gök yarılmış-tı.  Bardaktan boşanırca 

yağmur yağarken, şimşekler çakıyor, fırtınalar esiyor-du. 

O gece hiç kimse dışarıya çıkamadı. Gece boyunca esen 

fırtına ve bardaktan boşanırcasına indiren yağmur, etrafı 

adeta felç etmişti. Sabahleyin açan hava ve etrafı ısıtmaya 

ve aydınlatmaya başlayan güneş ile birlikte, tüm herkes 

kümes-ten serbest bırakılan tavuklar gibi etrafa saçılma-

ya ve ya kendi işlerine ya da is-tedikleri bir yerlere gitme 

çabası içine girmişlerdi … Bu arada, hikayede adı ge-çen 

taksici de evin önünden aldığı taksisine binip çalıştığı 

taksi durağına doğru yollanıverdi. Durağa varınca, sırası 

gelinceye kadar zaman geçirmek için, yakın bir gazete 

bayiinden bir gazete almayı da ihmal etmedi. İçerideki 

arkadaşlarına selam verdikten sonra gazetesini karıştır-

maya başladı. Sonra bir habere gözü ilişti, birden irkildi. 

Yanılabileceğini düşünerek haberi tekrar tekrar okudu. 

Evet, yanılmıyordu. Sendelendiğini bir an ne yapacağını 

ne diyeceğini bilemedi. İçinde aniden bir volkan oluştu 

sanki. Birden ayağa fırladı. “ Hayııır olamaz!.. Hayır ola-

maz!” diye haykırmaya başladı. Arkadaşları onu bu halde 

hiç görmemişlerdi. Şa-şırdılar. Hemen yanına koşup neler 

olduğunu anlamaya çalıştılar. Taksici ha bire haykırıyor, 

hıçkırıklara boğuluyordu. Belli ki arkadaşları, gazetede 

kendisini bu duruma sokan önemli bir haber okumuştu. 

Arkadaşları onu sakinleştirmeye çalı-şırken, bir yandan da 

durumu kavramaya çalışıyorlardı. Gazetede, arkadaşlarını 

şoka sokan önemli bir haber vardı.  CUMHURİYET  DÖNE-

MİNİN  İLK  BAYAN  HAKİMLERİNDEN   A D A L E T ( …?….) 

HANIM,  (…? ….) MEZARLIĞINDA  ÖLÜ OLARAK BULUNDU !

MÜNİR
TAŞTAN


