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1. Bol su için.
2. Kahvaltıda çok, öğle yeme-

ğinde orta, akşam yemeğinde az 
yiyin.

3. Ağaçlarda ve bitkilerde 
yetişen yiyecekleri daha çok, 
fabrikalarda üretilen yiyecekleri 
daha az yiyin.

4. Hiç bir şeyi içinize atmayın.
5. İbadet ve dua için zaman 

ayırın.
6. Her gün en az 10 dakika 

sessiz olarak oturun.Tefekkür 
edin.

7. Düzenli uyuyun.
8. Her gün 10-30 dakika yü-

rüyüş yapın. Ve yürürken gülüm-
seyin.

9. Hayatınızı başkalarınki ile 
karşılaştırmayın. Onların seyaha-
tinin nasıl olduğuna dair hiçbir 
fikriniz yok.

10. Kontrol edemeyeceğiniz 
olumsuz düşüncelere sahip ol-
mayın. Bunun yerine enerjinizi şu 
an için harcayın, nefes aldığınız 
her anın kıymetini bilin, keyfine 
varın.

11. Sadeliğin güzelliğini keş-
fedin.

12. Hayatı çok da ciddiye 
almayın. Fâni olduğunuzu unut-
mayın.

13. Kıymetli enerjinizi baş-
kaları hakkında konuşarak boşa 
harcamayın.

14. Sû-i zandan kaçının.
15. Kıskançlık, çekememezlik 

zamanın boşa harcanmasıdır. 
İhtiyacınız olan her şeye zaten 
sahipsiniz.

16. Geçmiş meseleleri unu-
tun. Kişilerin geçmiş hatalarını 
hatırlatmayın. Bu durum mevcut 
mutluluğunuzu bozar.

17. Hayat, birisine kin duya-
rak zamanı boşa harcamak için 
çok kısadır. Kimseden nefret 
etmeyin.

18. Geçmişinizle barış yapın 
ki, şimdiki zamanı bozmasın.

19. Hayatın bir okul olduğunu 

ve öğrenmek için burada oldu-
ğumuzu unutmayın. Problemler, 
cebir dersi gibi gelip giden, ancak 
aldığımız derslerin bir ömür boyu 
devam ettiği eğitim programının 
bir parçasıdır.

20. Daha fazla gülümseyin ve 
pozitif olmaya çalışın.

21. Her tartışmayı kazanmak 
durumunda değilsiniz. Aynı fikir-
de olmasanız da, anlaşın.

22. Ailenizi sık arayın.
23. Her gün diğerlerine iyi bir 

şey verin. Gülümseme, teşekkür, 
iltifat, yardım, destek, moral...

24. Herkesi her şey için 
affedin.

25. 70 yaşından büyük ve 6 
yaşından küçük kimselerle vakit 
geçirin.

26. Her gün en az 3 kişiye gü-
lümseyin ve tanımadığınız birine 
SELÂM verin.

27. Başkalarının sizin hakkı-
nızda ne düşündüğü ile ilgilen-
meyin.

28. Doğru olanı yapın, yan-
lışlarınız için de pişman olmayın. 
Ne oluyorsa ya da olmuyorsa, 
hayrımıza olduğu içindir!

29. Faydalı, güzel veya neşe 
dolu olmayan her şeyden uzak 
durmaya çalışın.

30. ALLAH her şeyi iyileştirir, 
şu an fark etmesek de, yaşadığı-
mız her şey iyiliğimiz içindir.

31. Bir durum iyi veya kötü 
olsun, nasılsa değişecektir. Duru-
mu kabullenin.

32. Nasıl hissederseniz his-
sedin, kalkın, giyinin ve ortaya 
çıkın. Kendinizi eve kapatmayın.

33. En iyisine henüz sıra 
gelmedi.

34. Sabah canlı olarak uyan-
dığınız için ALLAH’ a şükredin.

35. Maneviyatınız daima 
mutluluğunuzdur. Hislerinizi 
önemseyin. İnanın, dua edin, 
gerekeni yapın ve gerisini ilahi 
akışa bırakın...

Prof. Dr . Nevzat Tarhan

HÜSEYİN
KARAASLAN

MUTLU OLMAK İÇİN

Anadolu Gazete Sahipleri
Temsilcileri Belli Oldu

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Anadolu gazetelerini Mehmet 
Ali Dim, Tahir Gülebak ve Mehmet Ergün temsil edecek.3’TE

Yetimler Kervanı Yardım-
laşma ve Dayanışma Der-
neği tarafından ilk dönem 
okullarından takdir ve 
Onur Belgesi alan öğren-
cilere hediye verildi. 4’TE

Yetim Çocuklara
Karne Hediyesi

İç Sularımızda Balık Üretimi Hızla Yaygınlaşıyor

75 Günde Türk Somonu
Malatya’da iç sularda balık 
üretimi hızla yaygınlaşıyor. 
2 yıl önce 1.000 ton gibi bir 
üretimle somon balığı denen-
di. Başarılı olunca firmalar 
somon üretimine de yöneldi. 
İlimizde Karakaya baraj gölü 
havzasında Türk Somonu 
üretimi her geçen gün arta-
rak devam ediyor.2’DE
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ZEYTİN GÖZLÜM !!!
Hikâyesini bilmeyenler, şarkının zeytin 

gözlü bir sevgiliye hitap ettiğini sanır. Oysa 
ardında yürek burkan, göz yaşı döktüren bir 
hikâye vardır.

Hüceste Aksavrın iyi bir ailede yetişmiş, 
yüz akı kadınlarımızdan biridir. Edebiyata me-
raklıdır. Duygularını mısralara dökmeyi sever. 
Şairdir.

Hayata son derece bağlı Hüceste Hanım 
gün gelir, tüberküloza yakalanır. Tedavi için 
Heybeliada Sanatoryumu’na yatar. Uzun sürer 
tedavi. Doktoru, Ömer Münif’tir. İki hisseden 
kalbin, iki duygu insanının, doktor-hasta iliş-
kisi zamanla aşka dönüşür. Ve aşk evlilikle so-
nuçlanır. 

Çok mutludurlar. Mutluluk bir süre sonra, 
Mehmet’in doğumuyla taçlanır. Mehmet bü-
yür ve aile onun geleceğini düşünmeye başlar. 
Her ana-baba gibi onlar da Mehmet’in iyi ye-
tişmesini istemektedirler. İmkânları da vardır 
ve hasreti yüreklerinde saklamaya söz vere-
rek, Mehmet’i Avrupa’ya gönderirler. 

Mehmet, Avrupa’ya gider gitmesine de, 
hasretin bitmesini, Mehmet’in dönmesini bek-
leyen aile, hasretin yanına hayal kırıklığının 
da eklenmesiyle, derinden sarsılır. Mehmet 
Okulu bitirir ama dönmez anasına, babasına. 
İsviçre’ye yerleşir. 

Şair ana, yüreği burkularak oğlu için bir 
şiir yazar: 

--- 

Zeytin gözlüm sana meylim nedendir?
Bu sevmenin kabahati kimdedir?
Gül olmuşsun dikenlerin bendedir.
Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne?
Şarkıları düşürürüm peşine?

Zeytin gözlüm özlem ektim yollara.
Rast gelirsen, halimi sor onlara.
Gülkurusu akşamlar senden yana.
Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne?
Şarkıları düşürürüm peşine.
---
Tüberkülozu yenen Hüceste Hanım, kade-

re yenilmiştir. Eşini de kaybeder bir süre son-
ra. Yalnız kalır ve hayatını bakım evinde geçir-
meye başlar. Zaman durmaz, akar. 87 yaşına 
gelince de bakımevinde vefat eder. 

Hasreti hala içinde besleyen Hüceste 
Hanım, o yürekte ümidi de beslemektedir. 
Mehmet’in hiç olmazsa cenazesine geleceği-
ni umar. “Bunu cenazemde Mehmet’e verin,” 
diye bir mektup verir 

arkadaşlarına, ölmeden önce. 
---
Şöyle seslenmektedir Mehmet’e.
---
“Bir sabah bakacaksın ki bir tanem ben 

yokum. 
Dünyayı sana bırakıyorum. 
Söz aldım saatlerden bir tanem, sana ko-

şacaklar. 
Söz aldım gecelerden seni uyutacaklar. 
Şarkılardan söz aldım hatırlatacaklar. 
Gözlerimdeki son yağmurlar pencerende 

beni anlatacaklar sana, bir bir... 
İleride belki bir gün buğday misali düştü-

ğüm yerde, belki bir dikenin dibindeyimdir ça-
resiz, kim bilir nerelerde... 

Bir sabah bakacaksın ki bir tanem ben yo-
kum. 

Dünyayı sana bırakıyorum. Elveda.”
---
Selahattin İçli ölümsüzleştirmek ister Hü-

ceste Hanımı. 
Alır o sözleri ve Hüseyni Makamında sesle-

nir, kalpleri olanlara.
İnci Çayırlı ile birlikte katılırlar cenazeye. 
Bir ricası vardır, İnci Çayırlı’dan. ”Bunu, 

Hüceste’nin mezarı başında oku,” der. 
Defin işlemleri tamamlanır, herkes dağılır, 

İnci Çayırlı oturur mezarın başında ve o anaya 
seslenir:

“Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir?”
Ve
“Bir sabah bakacaksın ki, bir tanem; ben 

yokum!!!

FEDAŞ Kayıp Kaçak
Oranını Düşürdü

Sorumluluk bölgesinde bulunan Malatya, Elâ-
zığ, Tunceli ve Bingöl illerinde, sürdürülebilir ve 
kaliteli enerji arzını sağlamak adına çalışmaları-
na devam eden Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat 
EDAŞ), teknik ve teknik olmayan kayıp olan yerleri 
tespit ederek kayıp kaçak oranını 2022 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 1 puan daha düşürdü. 

Faaliyetlerine, müşterilerinin talep ve beklen-
tilerini karşılama noktasında yön veren Fırat EDAŞ 
yetkilileri “Kaçak kullanım yapıp şebekelerimizde 
dengesiz olarak elektrik tüketen ve diğer abonele-
rin enerji sürekliliğine engel olan kişiler, uzaktan 
okunabilen (PLC) sayaçlar ile sistem üzerinden 
tespit edilip kontrolleri sağlanmaktadır. Kaçakla 
Mücadele Ekiplerimiz geliştirdiğimiz teknolojiler 
sayesinde, yıl boyu hem sahadan hem de sistemle-
rimiz üzerinden etkin kontrollerini 2023 ve sonraki 
yıllarda da sürdürecek.  İlave olarak yapmış oldu-
ğumuz doğru yatırımlar sonucunda hatlarda olu-
şan teknik kayıplarında da azalma yaşanmıştır. Bu 
tespitlerle birlikte bir önceki yıla göre kayıp enerji 
miktarında 24,5 Milyon kWh azalma meydana gel-
miş olup kamu kaynaklarının verimli kullanımına 
destek sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulu-
nulmuştur. Hizmet bölgemizde gerçekleştirdiğimiz 
çalışmaların yarattığı hizmet kalitesi bizleri mutlu 
etmekle beraber, önümüzdeki yıllarda da sorum-
luluk sahamızdaki tüm vatandaşlarımıza kesintisiz 
enerji hizmeti verme gayretimizi arttırarak sürdür-
mek hedefindeyiz.” şeklinde açıklamada bulundu.
HABER MERKEZİ

İç Sularımızda Balık Üretimi Hızla Yaygınlaşıyor

Malatya’da iç sularda balık 
üretimi hızla yaygınlaşıyor. 2 yıl 
önce 1.000 ton gibi bir üretim-
le somon balığı denendi. Başarılı 
olunca firmalar somon üretimine 
de yöneldi. İlimizde Karakaya ba-
raj gölü havzasında Türk Somonu 
üretimi her geçen gün artarak de-
vam ediyor.

Malatya’da Karakaya Baraj 
gölü 6. Bölgede faaliyet gösteren 
Aqua Denizer Su Ürünleri firma-
sının Türk Somonu hasadına ka-
tılan İl Müdürümüz Tahir Macit; 
“Malatya tarımsal üretimde Kayı-
sının ön planda olduğu bir İlimiz, 
dünya kuru kayısı ihracatında 
ülkemiz uzun yıllardır birinci sı-
rada, bunu da ilimiz üretiyor, ka-
yısımızın %90’ı ilimizde üretiliyor, 
ihracatımızın da tamamına yakını 
ilimizden kuru kayısı ihracatı ola-
rak gerçekleşiyor. Bakanlığımız 
özellikle su alanlarının ve tarımsal 
alanların boş kalmaması amacıyla 
bize bir hedef koymuştu. İlimizde 
son yıllarda iç sularda balık üreti-
mi de hızla yaygınlaşıyor, yüksel-
meye devam ediyor. Malatya'da 
alabalık üretimi 2.500 tonlarla 
başladı, şu anlarda 8 bin ton, 9 
bin ton 10 bin tonları yakalamış 
durumdayız. Ayrıca burada sade-

ce alabalık üretiliyordu, 2 yıl önce 
1.000 ton gibi bir üretimle somon 
denendi. Başarılı olunca firmaları-
mız somon üretimine de yöneldi. 
Şuanda hasatını yaptığımız işlet-
me 2022 Kasım ayında atılan ba-
lıklar, şu anda Ocak ayında hasat 
ediliyor, yaklaşık 2 kiloya ulaşmış 
durumda bu kadar kısa sürede bu 
kiloyu ulaşması çok görülür bir 
durum değil, özellikle her ay %50 
kilo artışı sağlanır diye literatür-
lerde kayıtlar var, Malatya’mız bu 
kayıtların bu çalışmaların çok çok 

önüne geçmiş durumda, kasım 
ayında 300 gram olan balığımız 
Ocak ayında 75 günde 2 kilograma 
çıktı, bu somon üretiminde çok 
önemli bir aşama, yavru balık ve 
somon üreteceğimiz porsiyonluk 
balık bulduğumuz takdirde yılda 
2 defa üretim sağlanacak bir alan, 
birçok alanda yılda bir defa somon 
üretimi yapılırken Malatya'da aynı 
tesise porsiyon balığı bulduğumuz 
takdirde 2 defa üretim yapabile-
cek durumdayız. Malatya’mız her 
ne kadar kayısı ile anılsa da artık 

bu aşamadan sonra Türk somonu 
ve alabalıklarda alınır duruma ge-
lecek, önümüzdeki yıllarda 2025 
hedefimiz 30 bin ton, inşallah bu 
hedefi tutturacağız. Biz geçmiş 
günlerde yatırımcıları davet ettik 
buraya, gelip bu alanları görün 
diye, bu davetlerimiz  talep buldu 
karşılık buldu, yeni yatırımcılar 
geliyor, boş alanlarımız hala var, 
ciddi yatırımcıları balığa gönül 
vermiş olan yatırımcıları Malat-
ya'ya bekliyoruz.”dedi.

Aqua Denizer Su Ürünleri Böl-
ge Sorumlusu İbrahim Özel ise; 
Ekim ayında Malatya Tarım İl Mü-
dürlüğünün çağrısı ile Karakaya 
bölgesine yatırım yaptık, Kasım 
ayında balıkları buraya koymaya 
başladık, Kasımda 400 gram koy-
duğumuz balığı 75 günde 2 kilog-
rama ulaştırdık ve hasat etmeye 
başladık, 2 gram balıklarımız da 
aynı süreçte burada 50 grama 
ulaştı, diğer Barajlarda bu süreçte 
30 grama ulaşabiliyoruz. Burası 
%30 daha verimli oluyor, bize bu 
şansı tanıdıkları için Malatya İl 
Müdürlüğümüze ve Bakanlığımı-
za çok teşekkür ediyoruz” dedi. 
HABER MERKEZİ

75 Günde Türk Somonu
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Soldan sağa
1. Aylık... Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve baş-

ka besin maddeleri... Yalatmak işi... 2. Mastar... Koka yaprakla-

rından çıkarılan ve bağımlılık yapan uyuşturucu bir alkaloit... 

3. Basma (eski)... Ateşli, coşkun (eski)... 4. Temiz, münezzeh... 

Belirtke... Keyifli bir durum anlatılırken “ne güzel, ne iyi” an-

lamlarında söylenen bir söz... 5. Yabancı... Yeryüzünün her-

hangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen et-

kilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu, abuhava.. 

Arap alfabesinin beşinci harfinin adı (eski)... 6. Kondurmak 

işi... Ekilmiş olan, mezru... 7. Büyük yük üzerine konulan küçük 

yük... İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu 

halktan olan kimse... Ulan... 8. Zamanın bölünemeyecek kadar 

kısa parçası, lahza... Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı... 

Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra... Rodyum ele-

mentinin simgesi... 9. Mal, ticaret malı... Asklı mantarlara özgü 

üreme organı... Avama yakışır bir biçimde... 10. Açık, ortada, 

meydanda, herkesin içinde yapılan... Tam gün çalışma... 11. 

Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi (eski)... Boğa güreşi, yarış, 

oyun vb. gösteriler yapılan alan... Bir kişiliği canlandıran oyun-

cunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı... 

12. Kurtarımcı... Çocuğu olan kadın, anne... 13. Sütünü ve süt 

ürünlerini satmak için inek besleyen kimse... Açıktan, bedava-

dan, parasız olarak... 14. Amacı olan... “Neden oraya gitmiş” 

anlamında kullanılan bir söz... 15. Çok şişmanlık... Mendelev-

yum elementinin simgesi... Hastalığın ne olduğunu araştırıp 

ortaya koyma, tanılama, teşhis...

Yukarıdan aşağıya
1. Ölüm (eski)... Zımbırtı (argo)... 2. Bir aygıtın gereken işi ya-

pabilmesi durumu... Eklem bacaklı hayvanlardan, örümceğim-

siler sınıfına giren bir takım... Su (eski)... 3. Altı yolun birleştiği 

yer... Deride yer yer küme durumundaki birtakım kabartılarla 

kendini gösteren hastalık... 4. Gece (eski)... Her an (eski)... Edir-

ne iline bağlı ilçelerden biri... 5. Değiştirilmiş, değişikliğe uğra-

mış, değişkin (eski)... Alıcının aldığına dair imza attığı (mektup 

vb.), iadeli taahhütlü... 6. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi 

veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori... İz-

mir iline bağlı ilçelerden biri... Durgun (su) (eski)... 7. Nikel ele-

mentinin simgesi... Sayıların ilki... İrade... 8. Kalkmak işi... Kışla, 

fabrika, okul vb. yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıl-

dığı yer... 9. İp iskelesi... Mavi (eski)... İlaç, merhem (halk ağzı)... 

10. İki elemanlı mermer yapıştırıcısı... Cemaate namaz kıldıran 

kimse... Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, 

Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla 

verilen ortak ad... 11. Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık, 

az ışık alan... Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... Ope-

rada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça... 12. Kal-

seduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmak-

ta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli 

bir taş... Acı portakal kabuğundan yapılan bir içki... Çok küçük 

bir nesnenin, su damlasının yere veya herhangi bir şey üzerine 

düşmesiyle çıkan hafif ses... 13. Tahılla beslenen... Türkiye’nin 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... 14. Gam di-

zisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işare-

ti... Saraylarda, büyük konaklarda kiler işlerini yöneten kimse 

(eski)... Havada pek az olarak bulunan, asal gazlar sınıfından bir 

element (simgesi 

Ne)... 15. Aşağı yu-

karı, yaklaşık ola-

rak (eski)... Uyanık 

bir kişinin, kendi 

dışında var sandığı 

ancak gerçekte ol-

mayan olguları al-

gılaması, yaşaması, 

varsanı, birsam, 

halüsinasyon...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BENİM

Turna varsa ova benim,

Bülbül öten yuva benim,

Sevgi ağlar dava benim,

O gözlerin canı benim.

Bu bir sırdır sırla kalsın,

Dağda açan güller gülsün,

Bu bir aşksa canla gelsin,

O gözlerin canı benim.

Çocuk idim deryalarda,

Bulut oldum rüyalarda,

Hayal gibi meydanlarda,

O gözlerin canı benim.

Garip ağlar gözde yağmur,

Söz dilinde geçer ömür,

Konan göçen almaz emir,

O gözlerin canı benim.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Anadolu Gazete Sahipleri
Temsilcileri Belli Oldu

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Anado-
lu gazetelerini Mehmet Ali Dim, Tahir Gülebak ve 
Mehmet Ergün temsil edecek.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu 32. Dönem 
Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Seçimi 25-26 
Ocak 2023 tarihlerinde Ankara Hidayet Türkoğlu 
Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

İlk gününde yeterli çoğunluk sağlanamaması 
nedeniyle ikinci güne ertelenen seçimin açılışında 
konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit 
Erkılınç, adaylık sürecinin Türk basınına yakışır bir 
duyarlılık ve nezaketle geçtiğini belirterek, “Genel 
Kurulumuza hangi adayımız gelecek olursa olsun 
kazanan basınımız ve Kurumumuz olacaktır. Do-
layısıyla bu çok sesli demokrasi ortamına en çok 
hoşgörü ve sağduyu yakışacaktır. Tüm adaylarımı-
za başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Genel Müdür Erkılınç’ın konuşmasının ardın-
dan, divan heyeti oluşturularak seçimlere geçildi. 
Erdoğan Erişen 303, Mehmet Ali Dim 355, Mehmet 
Ergün 321, Tahir Gülebak 346, Ümit Babacan 320, 
Yusuf Ziya Çakır 307 oy aldı.

Böylece seçimde en yüksek oyu alan Mehmet 
Ali Dim, Tahir Gülebak ve Mehmet Ergün, BİK Ge-

nel Kurulu’nda 2023-2025 yılları arasında Anadolu 
gazetelerini temsilen görev yapacak isimler oldu. 
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REFİYE
Hazin bir hikayedir REFİYE.
Neresinden başlayayım bilmiyo-

rum.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 

okurken,
Eşine aşık olur ve okulu terkeder.
Ondan bir çocuk sahibi olur,
Bir türlü anlaşamazlar.
O bir çocukla beraber REFİYE, İn-

gilizce öğretmenliği yapmaya devam 
eder.

Bir yandan çocuğunu okutur bir 
yandan hayatla mücadele ederken, ko-
lon kanserine yakalanır.

Yanlış bir tedavi uygularlar REFİYE,
Tabii ihtiyaçlarını torba takarak 

karşılamaya başlar.
Bu hal Refiye’nin hayatında en kor-

kunç durumdur...
Anne kız Ankara’ya gelirler,tedavi 

için, zaten Ankara’nın meşhur bir has-
tanesi’nde ameliyat olmuştur.

Bir misafirhanede kalmaktadırlar,
kimsesiz ,parasız ve   mağdur bir 

duruma düşerler.
İşte bu yoksulluk ve yoksunluk içeri-

sinde ağlar bir şekilde buldum Refiyeyi 
ve Annesi Yücel hanımı...

Dayısı Hikmet bey’i, bir öğretmen-
ler kursumuzdan tanıyorum, değişik bir 
fenomen ve enteresan bir adam.

Bizi çok sever ve güvenirdi ,bekle-
mediğimiz bir günde telefon etti.

“Semra hocam, yeğenim  ve Ablam 
şu anda tedavi için gelmiş oldukları An-
kara’da perişan bir durumdalar, onlara 
yardım edin” dedi.

Çok yoğun bir dönemde olmama 
rağmen, ihtiyaç içerisinde olan birileri-
ni yalnız bırakamayacağım için, YA HUU  
deyip sarıldım telefona.

Birkaç bürokrat tanıdığımı aradım,
Durumu izah ettim.
Konu kısa zamanda yankı buldu ve 

biz mağdur durumda olan bu anne kıza, 
onların ihtiyaçlarını fazla fazla görecek 
meblağları onlara yetiştirdik.

İnanılmaz bir bereket ve coşku ile 
cevap verdi insanlar.Refiye ve annesi 
çok mutlu oldular.

O kadar çok teşekkür ediyorlar ve o 
kadar çok dua ediyorlardı ki,

bu teşekkür ve duaların devamı için 
acaba daha ne yapabilirim diye düşü-
nürken,

Ankara’da kalmak istediklerini bu-
rada yaşamak istediklerini belirttiler 
bana.

İyi de nereden ev bulacaktık kalo-

riferli bir daire olmalıydı ,onların rahat 
edecekleri bir yeri nasıl ayarlayacak-
tık...!

O sıra site başkanlığından yeni ay-
rılmıştım,

Yönetimde sözüm geçiyordu.
Bu sitede çok önemli hizmetlerim 

olmuştu,
İnsanlar hayran kalmış ve ayakta al-

kışlamışlardı beni.
Uzun bir hikâyedir bu ,bir gün anla-

tabilirim.
Refiye ve annesi bu sefer de benden 

onlara uygun bir yer bulmamı ve bana 
da yakın olmasını istiyorlardı.

Ay keşke birkaç gün evvel söylesey-
diniz,

bizim yönetimin kiralık daireleri 
var,

bunlardan birini size ayarlardık,
son daireyi birkaç gün eve kiraya 

verdiler,
Nne yapsak acaba dedim.
Dedim demesine de,
Ümidimi kesmeden hemen,
bina görevlilerinden en becerikli 

bulduğum Polat’ı aradım..
Polat Bizim evin altındaki şu butik 

daireyi ne yaptınız kime verdiniz ,de-
dim. Polat uzun uzun anlatmaya başla-
dı , bekar bir adama kiraya verildiğini 
söyledi.

Ok yaydan çıkmıştı ama, benim 
içimde bir ümit vardı, sanki burası ola-
cak gibi geliyordu bana.

Polatcığım sen orayı iyi bir araştır, 
sanki o kiracı olarak verdiğiniz insan 
vazgeçecekmiş gibi geliyor bana, bak bu 
anne kız çok mağdurlar, üstelik kanser 
hastası, sana da iyi bir komşu gelir, hadi 
ayarla orayı dedim. Polat evirdi çevirdi 
bir şeyler yaptı, biraz sonra bana tele-
fon etti, “Semra hocam ev hazır” dedi...

Refiye ‘ye müjdeyi nasıl verdiğimi 
anlatamam. Sevinçten İçim içime sığmı-
yordu, ertesi gün koşa koşa geldi anne 
kız, bu butik daireyi gördükleri zaman 
bayıldılar. Kendi memleketlerinde bir 
bodrum katında yaşıyorlarmış, bizim 
dışarıyı gören penceremiz bile yok de-
diler, o güneşsiz ve rutubetli evde üzün-
tüden kanser olduğunu söyledi...

Bu yeni ev ise,güney tarafa bakıyor, 
önü açık, hemen penceresinin önü gül 
lfidanlarıyla dolu..

Rengarenk güller var.
Ev ise tam istediği gibi.
Sımsıcak ,ferah ve huzur dolu. Se-

vinçten uçuyordu Refiye  ve annesi Yü-
cel hanım.

Aman Allah’ım ne büyük bir mutlu-
luktu o anlar ,

hemen yerleştiler  bu eve .
Eksiklerini kolaylıkla tamamladık 

şip şirin bir yer hazırladık onlara... Böy-
lece  Refiye hastalığını daha kolay atla-
tabilecek bir ortamda olacaktı.

Yakın bir akraba gibiydik artık.
Bir ihtiyaçları varsa arabamla alıp 

götürüyordum, temin ediyorduk.
Pazara gitmişsem ihtiyaçlarını al-

mayı ihmal etmiyordum,
Güzel bir yemek yapsam pay verme-

den rahat etmiyordum,
Her gün sabah akşam istediğim 

vakitte inebiliyor, sohbet ediyor ve bir 
nevi  Refiye ve annesi için terepi sayı-
labilecek bir ortamı yaşıyorduk. Benim 
için de bir terapi idi aslında,

Büyük oğlum ve ailesi o yıl Anka-
ra’dan ayrılmış başka bir ile göçmüşler-
di.

Torunlarımı özlüyordum,
Refiye ve annesi Yücel Hanım, ben-

deki bu boşluğu fazlasıyla dolduruyor-
lardı...

Rabbim bir teselli imkanı yollamıştı 
bize.

Bazen sabah kahvaltısını beraber 
yapıyorduk,

bazen  bizde bazen onlar da çok gü-
zel bir dostluğu paylaşıyorduk.

Refiye sık sık bu buluşmamızın  ta-
nışmamızın hikmetinin ne olduğunu an-
lamaya çalışırdı.

Bana özellikle Kur’an konusunda 
çok sorular soruyordu،

ben de bildiklerimi ona anlatmaya 
gayret ediyordum.

Duydukları karşısında hayret ve 
hayranlığını gizleyemiyordu.

“Ben neredeyse inançsız bir insan-
dım,

Semra hocam sen bana ilaç gibi ge-
liyorsun” derdi...

Öyle çok dua ederdi ki öyle çok dua 
ederdi ki artık ben kendisine dua ban-
kam demeye başlamıştım. Annesi Yücel 
hanım da aynı şekilde.

Tek çocuğu vardı Refiye’nin. Oğlu 
Boğaziçi’nde güzel bir bölümde okuyor-
du.

Oğlunun bu başarısı Refiye’nin ha-
yattaki tek sevinciydi. Bütün ümidi ço-
cuğunun mürüvvetini görmek ,torunla-
rını kucağına alıp sevmekti  . Çünkü bu 
çocuk için çok büyük fedakarlıklar yap-
mış ve güzel bir üniversiteyi kazanması-
nı sağlamıştı.

Bir nevi hayatında yarım kalan her 
hevesini, bu biricik yavrusunu da gör-
mek istiyordu.

(Devam edecek)

Semra Benk 
FİRENGİZ

ÖKSÜZ MÜ KALDIN

Kanal boyu sessiz,hali pür melâl,

Küçük dilin yutmuş,sanki olmuş lâl,

Ne çabuk unuttun bu ne biçim hâl,

Öksüz mü sanırsın ,böyle kendini?

Gezenbek sen idin, çapraz yapardık.

Çocukluk hep bu ya,takla atardık,

Ayran katık idi,caka satardik,

Öksüz mü sanırsın şimdi kendini?

Akşam mehtap  kucağına doğardi,

Çobanlar keyf ile koyun yayardı ,

Annem sıra ile inek sağardi,

Öksüz mü sanırsın şimdi kendini?

Hani nerde senin tatlı pınarın,

Ne de çağıldardı coşkun suların,

Nerde koparıldı aslan yuların

Öksüz mü sanırsın şimdi kendini?

Bir gün   bey dedemi önüne kattin,

Babannem güldukce yerlere yattın,

Ne unutkan şeysin , bak neler yaptın,

Öksüz mü sanırsın şimdi kendini ?

Akşam sohbetleri sende olurdu,

Şehrin sucuları seni bulurdu,

Köpek bile kükreyerek ulurdu,

Öksüz mü sanırsın şimdi kendini.

Plajımız sendin,   keyfimiz sendin,

Özenle kurardık ,şişerdi bendin,

Bazen haddi aşar bozardın kendin,

Öksüz mü sanırsın şimdi kendini ?

Gel biraz söz anla,şöyle derdini,

Hemdert bilir hemderdinin  derdini,

Şu dünyada bilemezsen  kadrimi

İşte halin budur  aştın haddini,

İşte halin budur ,aştın haddini,
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Doğanşehir’deki bahçemizin ortasından ge-

çen DSİ sulama kanalının anısına atfen

Yetim Çocuklara Karne Hediyesi
Yetimler Kervanı Yardım-

laşma ve Dayanışma Derneği 
tarafından ilk dönem okul-
larından takdir ve Onur Bel-
gesi alan öğrencilere hediye 
verildi. 

Dernek binasında başarılı 
olan öğrencilere karne hedi-
ye töreni düzenledi. Progra-
ma Malatya Yetimler Kervanı 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Dernek Başkanı İhsan Ço-
lak, Başkan Yardımcısı Tülay 
Ayaz Hayırsever Asena Bal ve 
öğrenciler ile veliler katıldı.

“Derneğin Çalışmalarını 
Sosyal Medya’da gördü Ço-
cuklara Karne Hediye takdi-

mi  yapıldı “
Takdir Belgesi alan öğ-

renciye 150 TL, Teşekkür ve 
Onur Belgesi alan öğrenci-
lere ise 100 TL hediye veri-
lirken İstanbul’da yaşayan 
Malatyalı  Hayırsever Asena 
Bal öğrencilere hediyelerini 
taktim etti.

“Başarılı çocuklarımıza 
Karne Hediyelerini veriyo-
ruz” diyen  Yetimler Kervanı 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Dernek Başkanı İhsan Çolak,  
“Bu gün yetimler kervanın 
gurur tablosu ve gurur günü  
başarılı öğrencilerimizle ve 
Çocuklarımızla ben gurur 

duydum .Çünkü Çocuklarımız 
özel çocuklar olduğu için. Bu 
güzel günü organize eden 
kardeşimizden Allah razı ol-
sun” dedi.

Yetimler Kervanı Yardım-
laşma ve Dayanışma Derne-
ğin Faaliyetlerini yakından 
takip ediyorum geçtiğimiz 
günlerde Sosyal Medya’da 
çalışmalarını gördüğünü ifa-
de eden İstanbul'da yaşayan 
Malatyalı Hayırsever  Asena 
Bali ise “Yetim Çocuklarımızın 
yüzü gülsün diye Başarılı öğ-
rencilerimize Karne hediyesi 
veriyoruz” şeklinde konuştu. 
HABER MERKEZİ


