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Valilikten Yeni Tedbirler: Malatya’ya 
Girişlerinde Sağlık Kontrolü Getirildi
Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu 
kararlarını açıkladı. Açıklama yeni 
tedbirler duyurulurken:  "İlimiz ile 
sınırı olan Sivas, Kayseri, Adıyaman 
ve Elazığ illeri karayolu şehir giriş 
ve çıkış noktalarında şehirlerarası 
toplu taşıma yapan araçların kolluk 
görevlileri ile birlikte yeteri kadar 
sağlık görevlisi bulundurularak top-
lu taşımadan yararlanan vatandaş-
larımızın muayene ve ateş ölçümü 
yapıldıktan sonra geçiş izni verilme-
sine karar verilmiştir." denildi. 2’DE

Doğanşehir’de Traktör
Şarampole Yuvarlandı

Doğanşehir 
ilçesinde 
şarampole 
devrilen 
traktörde 
maddi 
hasar mey-
dana geldi. 
3’TE

TÖTM Pandemi Hastanesi Oldu
İnönü Üniversitesi 
Turgut Özal Tıp Mer-
kezi Başhekimi Prof. 
Dr. Ali Beytur, has-
tanelerinin pandemi 
hastanesi olarak belir-
lendiğini bildirdi.3’TE

Silikon Vadisindeki Malatyalı Eren Bali Ev
İmkânlarında Yapılan Coronavirus Testini Duyurdu

Malatya-Akçadağ-Kürecik doğumlu ve Silikon Vadi-
sinin en başarılı girişimcisi Eren Bali'nin girişimi Carbon 
Health, kişilerin kendilerinde coronavirus bulunup bu-
lunmadığını kontrol etmesini sağlayan bir araç geliştir-
di. 

Silikon Vadisi’nin en iyi girişimcilerinden Eren Ba-
li‘nin kurucularından olduğu global online eğitim plat-
formu Udemy’nin Japonyalı yayıncı Benesse Holdin-
gs’ten 50 milyon dolar yatırım aldığını ve yeni yatırımla 
değerlemesini 2 milyar dolara çıkardığını geçtiğimiz Şu-
bat ayında sizlerle paylaşmıştık. Başarılı girişimci, dün-
yayı sarsan coronavirus‘ü ev imkanlarında test etmeyi 
sağlayan bir kit üretti.

Eren Bali‘nin girişimi Carbon Health, Coronavirus’e 
karşı mücadele eden kurumlardan biri. Kaliforniya’da 
faaliyet gösteren şirket, hastalık kontrol ve önleme 
merkezi (CDC) ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı’nın(DPH) 

yönergelerini takip ederken, kişilerin kendilerinde vi-
rüs bulunup bulunmadığını kontrol etmesini sağlayan 
bir araç geliştirdi. Geliştirilen kit sayesinde, Covid 19 ile 
ilgili semptom göstermeyen ancak virüsü taşıyan hasta-
lar söz konusu teçhizatla hastaneye gitmeden coronavi-
rus’e yakalanıp yakalanmadığını öğrenebiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’nin (CDC) 
onayını alan mini teçhizata yüklenen numuneler firmaya 
geri gönderildiği taktirde, analiz edilerek hastaya inter-
net yoluyla bildiriliyor. Sınırlı sayıda üretilen ve şimdilik 
sadece aciliyeti olan hastalara gönderilen test cihazının 
fiyatı ise 167.5 Dolar. Coronavirus testi yaptırmak iste-
yenlere önce internet üzerinden ücretsiz bir tarama tes-
ti uyguluyor. Amaç, kitin herkese değil, öncelikle hasta 
olma ihtimali olanlara verilmesini sağlamak. Carbon 
Health, yakın bir zamanda üretim kapasitesini artırarak 
artan talebi karşılamaya hazırlandığını açıkladı.
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KORONA KIYAMET
ALAMETİMİ?

Kıyamet alametlerinde ölüm, savaş ölümlerine ve 

doğal ölümlere benzemiyor. 

Bu ölüm adeta Korona kıyameti ölümüne benziyor..

Bu olaylar bize dünyanın sonu, kıyamet alametleri 

ve güneşin batıdan doğması hakkında anlatılan bazı 

hikâyeleri hatırlatıyor.

Avrupa ve Amerika, bu salgın nedeniyle sıkı bilimsel 

yaklaşım ve dikkatli önleyici tedbirler çerçevesinde uğ-

raşsa da genel olarak Ortadoğu, Afrika ve İslam dünya-

sında insanların benliklerinde bir korku baş gösterdi. 

Kıyamet alametleri hikâyelerinden uzak değiliz. 

Bazıları bir büyünün bazı duaların koronavirüsü iyileş-

tirebileceğini ve beş vakit abdest alana bir şey olmaya-

cağını iddia ederken, İran’ın ölüm olaylarında Dünyada 

üçüncü sırada olduğu biliniyor galiba..Bilim insanları ise 

bu virüse karşı bir aşı bulmak içinyoğun çaba sergiliyor. 

Bunun karşısında dervişlik arttı, Arap,

Mağrip ve İslam dünyalarında sosyal paylaşım site-

leri dualarla dolup taştı... Hatta bazı paylaşımlar, Korona, 

müminlere bulaşmıyor. Bu virüs, Müslümanlara zulmet-

tiği için Çine verilen bir cezadır ifadelerini içerdi... Ancak 

gerçek İslam âlimleri bilimsel kararlar alarak, Kâbe, nin 

kapatılmasına, Umre, nin askıya alınmasına, Müslüman 

ülkelerdeki Cuma namazlarının yasaklanmasına dua için 

bile olsa kalabalıkların sınırlanmasına tanık olduk. Tüm 

bu cesur tedbirler, akıllarını siyasal İslam ile bozmamış 

ve bilim insanlarının haberlerini bekleyen samimi bir 

inancı yansıtıyor...

İslam dünyasının bazı ülkelerinde Koronavirüs salgı-

nına karşı cesur bir şekilde alınan önleyici tedbirlerin, din 

tacirlerinden ve Allah, la Aldatanlardan kurtarabileceğini 

gösteriyor...

Bu milleti Allah, la aldatanların hepsi merdiven altı-

na saklandı, tık yok, hiç sesleri çıkmıyor. Peki müritlerinin 

sırtına kene gibi yapışıp onları maddi ve manevi sömüren 

cemaat liderlerinin,

Şeyhlerin,efendilerin neden sesi çıkmıyor kıyamet 

alametine?.

Allah, ın gönderdiği Kitabı, Peygamber, in tebliğ et-

tiği dini yaşayanlar zaten bilim ve ilmin ışığında yollarına 

devam ediyorlar. Sevgili okurlarım bize düşen vazife yüce 

dinimizi istismar eden geri zekâlı sahtekâr gericileri değil 

ülkemizi yöneten yetkilileri ve bilim adamlarını dinleyip, 

söylediklerini harfiyen yerine getirelim. Bu tür faydalı 

yazıların daha çok kişi tarafından okunması için paylaşa-

lım. Selamlarımla.

Sağlıkla kalın

KUDRET
ERDEM

BORCUNU ATATÜRK ÖDEDİ
Çin 2 milyon virüs kiti gön-

derdi, ücretini Atatürk ödedi 
deyip ücret talep etmediler

Çin hükümeti, 1938 yılın-
da ülkelerinde yaşanan kolera 
salgını sonrası Atatürk döne-
minde kurulan akademinin 
kendilerine yaptığı yardım do-
layısıyla Türkiye'ye korona vi-

rüs tespitinde kullanılan tanı 
kitlerini ücretsiz gönderdi. 

Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 
geçtiğimiz günlerde millet-
vekillerine bilgi veren Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, Türki-
ye’deki test yapabilen labora-
tuar sayılarının ve test yapılma 

oranının arttırılacağını ifade 
etmişti.

Hızlı tanı kitinin devreye 
alınmasıyla birlikte Çin’den 2 
milyondan fazla hızlı tanı kiti-
nin Türkiye’ye geldiği öğrenil-
di.

 Öte yandan Türkiye’ye ve-
rilen hızlı tanı kitlerinden Çin 

hükümetinin herhangi bir üc-
ret talep etmediği kaydedildi. 
Çin hükümetinin, 1928 yılında 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kur-
duğu Refik Saydam Hıfzıssıhha 
akademisinde üretilip kolera 
salgını için geçmiş dönemde 
Çin’de gönderilen aşılar için 
para talep etmediğini belirtildi.

Valilikten Yeni Tedbirler: Malatya’ya 
Girişlerinde Sağlık Kontrolü Getirildi

Malatya Valiliği İl Hıfzıs-
sıhha Kurulu kararlarını açık-
ladı. Açıklama yeni tedbirler 
duyurulurken:  "İlimiz ile sınırı 
olan Sivas, Kayseri, Adıyaman 
ve Elazığ illeri karayolu şehir 
giriş ve çıkış noktalarında şe-
hirlerarası toplu taşıma yapan 
araçların kolluk görevlileri ile 
birlikte yeteri kadar sağlık gö-
revlisi bulundurularak toplu 
taşımadan yararlanan vatan-
daşlarımızın muayene ve ateş 
ölçümü yapıldıktan sonra ge-
çiş izni verilmesine karar ve-
rilmiştir." denildi.

Malatya Valiliği İl Hıfzıs-
sıhha Kurulu kararlarını açık-
ladı. Açıklama yeni tebirler 
duyurulurken: "İlimiz ile sınırı 
olan Sivas, Kayseri, Adıyaman 
ve Elazığ illeri karayolu şehir 
giriş ve çıkış noktalarında şe-
hirlerarası toplu taşıma yapan 
araçların kolluk görevlileri ile 
birlikte yeteri kadar sağlık gö-
revlisi bulundurularak toplu 
taşımadan yararlanan vatan-
daşlarımızın muayene ve ateş 
ölçümü yapıldıktan sonra ge-
çiş izni verilmesine karar ve-
rilmiştir." denildi.

Valilik tarafından açıkla-
nan yeni tedbirler şöyle:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu 
23.03.2020 Pazartesi günü 
Vali Aydın BARUŞ başkanlığın-
da valilik toplantı salonunda 
toplanmış ve aşağıdaki konu-
ları görüşerek karara bağla-
mıştır.

Çin’in Vuhan kentinde baş-
layan Coronavirüs (Kovid-19) 
salgını, birçok ülkede hızla 
yayılım göstererek tüm Dün-
yayı tehdit etmeye devam et-
mektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından pandemi olarak ni-
telendirilen bu salgından, ili-
mizdeki vatandaşlarımızı ko-
rumak ve salgının yayılmasını 
engellemek için birçok tedbire 
başvurulmaktadır.

Bu kapsamda;
1-Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı Yerel Yönetimler Genel 
Müdürlüğünün 20.03.2020 ta-
rih ve 74221 sayılı genelgesi 
gereği; nikâh işlemleri ile ilgili 
iki nikâh merasimi arasında 
yeterli sürenin bırakılmasına, 
her nikâh merasiminden son-

ra salonların havalandırılma-
sına ve dezenfekte edilmesine, 
belediye binaları ve belediye 
nikâh salonları dışında gerekli 
olmadıkça nikâh kıyılmama-
sına, nikâh merasimlerinin 
yapıldığı yerlerde hastalığın 
bulaşmasını engelleyecek ve 
sosyal mesafeyi koruyacak 
biçimde düzenleme yapılma-
sına,

2- Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı Yerel Yönetimler Genel 
Müdürlüğünün 20.03.2020 
tarih ve 74221 sayılı genelge-
si gereği; atıkların toplanma-
sına yönelik olarak; çevreye 
atılan veya bırakılan ya da 
atılması zorunlu olan herhan-
gi bir madde veya materyalin 
toplanmasında azami hijyeni 
sağlamaya yönelik tedbirle-
rin alınmasına, bu kapsamda, 
hususiyetle ambalaj atıklarını 
gerek ambalaj atığı üretici-
lerinden doğrudan gerekse 
şehir içindeki cadde ve sokak-
lardan toplayanlara yönelik 
olarak pandemi devam ettiği 
sürece maske, eldiven, kıyafet 
gibi koruyucu ekipman temini 
yönünde gerekli tedbirlerin 
alınmasına, tıbbi atıkların top-
lanması, taşınması, sterilizas-
yonu sürecinde daha hassas 
davranılmasına,

3-İlimiz genelinde park, 
bahçe ve mesire alanlarında 
mangal yakılmasının ve piknik 
yapılmasının geçici olarak ya-

saklanmasına,
4-PTT, banka şubeleri ile 

kurumsal ödeme noktaları vb. 
vatandaşlarımızın yoğunluk 
oluşturduğu noktalarda/yer-
lerde sosyal mesafe şartı olan 
en az 1 metre mesafede bulun-
ma kuralının sağlanmasına, 
gişe işlemlerinde de randevu 
sistemi ile işlem yapılmasına,

5- İlimiz ile sınırı olan Si-
vas, Kayseri, Adıyaman ve 
Elazığ illeri karayolu şehir 
giriş ve çıkış noktalarında şe-
hirlerarası toplu taşıma yapan 
araçların kolluk görevlileri ile 
birlikte yeteri kadar sağlık gö-
revlisi bulundurularak toplu 
taşımadan yararlanan vatan-
daşlarımızın muayene ve ateş 
ölçümü yapıldıktan sonra ge-
çiş izni verilmesine,

6- İlimiz genelindeki tüm 
marketlerin 09:00-21:00 sa-
atleri arasında hizmet verme-
sine, market içindeki en fazla 
müşteri sayısının müşteriye 
doğrudan hizmet sunulan top-
lam alanın (depolar, idari bü-
rolar vb hariç) onda biri kadar 
(örneğin marketin müşterile-
rin hizmetine sunulan alanı 
100 metrekare ise aynı anda 
içeride en fazla 10 müşteri ol-
ması) olmasına,

Tüm marketlerin, hizmet 
alanı büyüklüğüne göre içeri-
de bulunabilecek maksimum 
müşteri sayısının market giriş-
lerine asılarak ilan edilmesine, 

içeride belirlenen sayıda müş-
teri bulunması için gerekli ted-
birlerin alınmasına, market 
içinde belirlenen sayıda müş-
teri var ise içeriden müşteri 
çıkmadan başka müşterinin 
içeriye alınmamasına, market 
yetkililerinin aynı zamanda 
içeriye girmek için bekleyen 
müşterilerin en az bir metre 
mesafe ile beklemeleri gerek-
tiğini sürekli olarak hatırlat-
masına, market girişinde gö-
rülecek şekilde bu hususları 
belirten afişlerin asılmasına,

7- İlimiz genelindeki tüm 
şehir içi ve şehirler arası ça-
lışan toplu taşıma araçlarının 
(şehirler arası yolcu otobüsleri 
dahil) araç ruhsatında belirti-
len yolcu taşıma kapasitesinin 
50 si oranında yolcu kabul et-
mesine, araç içindeki yolcula-
rın oturma şeklinin mümkün 
olduğunca yan yana olanlarda 
bir koltuk boş, arka sıradakiler 
öndekinin çaprazı ve aynı sıra-
da olanlarda bir koridor, diğe-
ri cam kenarı gibi yolcuların 
temasını engelleyecek şekilde 
olmasına,

Kararlara uymayanlar 
hakkında 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun 282. 
ve 5326 sayılı Kabahatler Ka-
nununun 32. Maddesi hükmü 
uyarınca idari para cezası uy-
gulanmasına,

Toplantıya katılanların oy 
birliği ile karar verilmiştir."
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Söyle Nerdeyim

Doğarken başladı benim dertlerim

Uçup da gittiler bir bir denklerim

Kırıldı kanadım derdim kederim

Kayboldum deryanda söyle nerdeyim

Derdini ömrüme nakış işledin

Söktün çiğerimi piştin haşladın

Bilmem ki sen beni neyle suçladın

Kayboldum deryanda söyle nerdeyim

Neyini bıraktın söyle sen benden 

Sanma ki muradı aldım ben senden

Yüzdün şu derimi ayırdın tenden

Kayboldum deryanda söyle nerdeyim

Beyhude dolaştım yalan dünyada

Gülizar ım ömrüm yandı ne fayda

Yüzemedim çifte gönül deryada

Kayboldum deryanda söyle nerdeyim

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Tuvalet... Kuş bilimi... 2. Güvercinlerden, korularda ya-

şayan, eti için avlanan, boz renkli bir kuş... Belirli bir yerleşim 

birimine veya bir şehre verilen toplam elektrik, su ve gazın 

ölçülmesi amacıyla, ana dağıtım boru hattı başlangıcına tesis 

edilen sayaç sistemi... 3. Krom elementinin simgesi... Issız bir 

biçimde... Lak ile cilalanmış... 4. Rint olma durumu... Etmek işi... 

Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tır-

naklı hayvan... 5. Sesin bir yere çarpıp geri dönmesi, yankılan-

ması; yankı... Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş, 

saten... Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret... 

6. İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin ye-

terli olması durumu... Yankı bilimi... 7. Bir alanda yaratıcılığı ile 

hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok tutulan kimse... Kalça 

kemiği (halk ağzı)... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 

Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı... 8. Arap alfabesi... Konuk 

(eski)... 9. Göçebelerin konak yeri... Altın elementinin simgesi... 

Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı, supangle... Belediye (eski)... 

10. Konuk... Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst 

çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğüt-

meye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş... 11. “Bu 

ne hâl, ne tuhaf” gibi şaşma, sitem bildiren bir söz... Üzülmüş, 

üzüntü duymuş, mahzun, melul, mükedder... Arap alfabesinin 

beşinci harfinin adı (eski)... 12. Galyum elementinin simgesi... 

Alma (eski)... Uçarıya yakışır bir biçimde... 13. Amonyaktaki 

hidrojen yerine, tek değerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle 

oluşan ürünlerin genel adı... Tek kadın tarafından oynanan bir 

tür oyun... Metneryum elementinin simgesi... 14. Medeni hukuk 

dersini veren öğretim üyesi... Bir nesnenin veya düşüncenin zi-

hindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nos-

yon... 15. İletişimi olan... Bir kimsenin kendisinden büyük olan 

kız kardeşi...

Yukarıdan aşağıya
1. Hücresi olan... Genellikle kare kâğıt parçalarını kesmeden 

ve yapıştırıcı kullanmadan sadece katlayıp çeşitli canlı ve cansız 

figürler oluşturularak yapılan kâğıt katlama sanatı... 2. Başka 

bir önermeye, teoreme veya probleme göre terimleri ters du-

rumda olan (önerme, teorem veya problem)... “Daha söze baş-

lanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak” anlamındaki 

“....demeden leblebiyi anlamak” deyiminde geçen bir söz... Mik-

roskopla yapılan incelemede bazen lamların üstüne kapatılan 

dört köşe, küçük ve ince cam parçası... 3. Türk alfabesinin on be-

şinci harfinin adı, okunuşu... Notalamak işi, notasyon... Düşün-

ce... 4. Mine çiçeğigillerden, Akdeniz çevresinde yetişen, mavi, 

beyaz veya menekşe renginde çiçekler açan, 1-2 m boyunda bir 

ağaççık, hayıt... Ahilik ocağından olan kimse... Hıyanet, hainlik... 

5. Slav... Açık ve düzgün (anlatış) (eski)... Nikel elementinin sim-

gesi... 6. Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan 

madde... Orkestrada yer alan çift kamışlı, tahtadan yapılmış üf-

lemeli çalgı... İtme işi... 7. Iklamak işi... Füze teknolojisiyle ilgile-

nen araştırmacı... 8. Kendini beğendirmek amacıyla yapılan dav-

ranış, cilve, eda... Ağabey (halk ağzı)... Çokluk ikinci kişi zamiri... 

Küçük limon... 9. Kayseri iline bağlı ilçelerden biri... Artvin iline 

bağlı ilçelerden biri... 10. Allah’ın buyruklarını yerine getirme, 

ibadet etme... Ödeme belgesi... Zarla oynanan oyunlarda atılan 

zarlardan birinin üçlü, öbürünün ikili gelmesi, sebayüdü... 11. 

Osmiyum elementinin simgesi... İnsan, mal, eşya vb. için küçüm-

seme yollu bir söz... Ana olarak... 12. Lale bulunan veya yetişti-

rilen (yer)... Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, 

çok yıllık bir bitki... Yakışır, yerinde, uygun... 13. Genellikle ipek 

ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince 

dantel... Dam kiremitlerini aktarıp kırıkları yenileyen kimse... 

Rubidyum elemen-

tinin simgesi... 14. 

Her çözgü ipliğinin 

başlı başına hare-

ket ettiği mekanik 

dokuma tezgâhı... 

O zamirinin yö-

nelme durumu eki 

almış biçimi... Gös-

terge (eski)... 15. 

Eline geçen bir şeyi 

sahibine bildirme-

yerek kendine mal 

etmek (argo)... Ya-

matmak işi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ZAMAN BÖYLE
Yaşlanırsın kimse bakmaz,
Pınar olsan sular akmaz,
Işık versen kimse yakmaz,
Zaman böyle ben neyleyim.

Bu bir devran kader neyler,
Herkes senle gönül eyler,
Bunu duyun ağa beyler ,
Zaman böyle ben neyleyim.

Elde kaşık elin titrer,
Çocuk bakar baba güler,
Yer kirlenir anne söyler,
Zaman böyle ben neyler.

Toprak bize kır bahçesi,
Zaman bize söz lehçesi,
Ömür geçer gün gecesi,
Zaman böyle ben neyleyim.

Gönül görür söyler nenni,
Deniz sakin yürür gemi,
Nehir akar verir demi,
Zaman böyle ben neyleyim.

Derdi bilen garip söyler,
Çiçek solmuş dağı neyler,
Göç zamanı görün beyler,
Zaman böyle ben neyleyim.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir’de Traktör
Şarampole Yuvarlandı

Doğanşehir ilçesinde şarampole devri-
len traktörde maddi hasar meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre Doğanşehir ilçesi-
ne bağlı Erkenek Mahallesi Karadere mev-
kisinde Ali K. idaresindeki plakası öğrenile-
meyen traktör sürücüsü aşırı yağmur yağışı 
sonrasında kayganlaşan yolda sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu-
cu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaşanan kazada traktörde bulunan sü-
rücü kazayı yara almadan atlatırken trak-
törde hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

TÖTM Pandemi Hastanesi Oldu
İnönü Üniversitesi Turgut 

Özal Tıp Merkezi Başhekimi 
Prof. Dr. Ali Beytur, hastanele-
rinin pandemi hastanesi olarak 
belirlendiğini bildirdi.

İnönü Üniversitesi Turgut 
Özal Tıp Merkezi Başhekimi 
Prof. Dr. Ali Beytur, hastanele-
rinin pandemi hastanesi olarak 
belirlendiğini bildirdi. 

Beytur, yaptığı açıklamada, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını dolayısıyla gerekli ted-
birleri aldıklarını söyledi. Sağlık 
Bakanlığının direktifleri doğ-
rultusunda herhangi bir hasta 
olması durumunda tüm hazır-
lıkların yapıldığını ifade eden 
Beytur, "Polikliniğimize gelen 
her hastanın ateşini ölçmekte 
ve sorgulamasını yapmaktayız. 
Doktorlarımızın gerekli gördü-
ğü hastalardan numune alın-

makta ve numunelerin çalışıl-
ması hastanemizde yapılmakta. 
Sağlık Bakanlığı tarafından yet-
kilendirilen Moleküler Mikrobi-
yoloji Laboratuvarımız var. So-
nuçlara göre hastaya yaklaşım 
yapılmak, tedavileri düzenlen-
mekte." dedi. Beytur, pandemi 
hastanesi olarak gerekli tüm 
donanıma sahip olduklarını ak-
tararak, şöyle devam etti: "Has-
taneye malzeme noktasında 
bağış yapmak isteyenler olabi-
liyor. Şu anda malzeme ihtiya-
cımız yok. Ancak N95 maske, 
tek kullanımlık önlükler, özel 
tulumlar ve diğer malzemeler, 
dezenfektanlar, el dezenfektan-
ları için bağış yapmak isteyen 
vatandaşlar olursa da başhe-
kimliğimizle irtibata geçebilir. 
Her ne kadar ihtiyacımız olma-
sa da bağış yapmak isteyenlerin 

bağışını kabul edebiliriz." Bey-
tur, pandemi hastanesi olarak 
hizmet verdikleri için kanser 
ve organ nakli hastası dışında 
kalan diğer hastaların farklı 
hastane veya sağlık ocaklarına 
başvurması gerektiğini sözleri-
ne ekledi.
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 HEKAYE MEMMET ve OĞLU(2)

      Yaşlı kadının ellerini öpüp, helalleştikten sonra 

herkes kendi memleketlerine doğru, sevdiklerine kavuş-

mak heyecanı ile yola koyuldular. Bunlar farklı yörele-rin 

insanları idi. Doğal olarak herkes kendi yönüne gitmek 

üzere vedalaşarak bir-birlerinden ayrılıyorlardı… Mehmet 

uzun bir yolculuktan sonra bitki bir vaziyet-te, nihayet 

kendi köyüne ulaşıyordu. Kamp hayatındaki aşırı yor-

gunluk ve stres, uzun bir süre soğuktan donmuş olarak 

kalan bir beden, tam iyileşemeden köyü-ne gelmek için 

kat ettiği uzun bir yolculuk, onu adeta eritmişti iskelete 

dönüş-türmüştü.  Büyük bir heyecanla, sevgili anacığına 

kavuşup, onunla  hasretle ku-caklaşmak isterken, evle-

rinin kapısının, köcekle kilitli olduğunu fark etti. Acaba 

annesi bir yere mi gitmişti? Yoksa, yoksa, ölmüş olabilir 

miydi? İçini derin bir en-dişe ve hüzün kapladı. Sağa sola 

bir süre baktı. Sonra en iyisi, komşularından bi-risine 

sorup durumu öğrenmeli diye düşündü. Komşularından 

ihtiyar Hasan em-mi yavaş yavaş namaz kılmak için, 

camiye doğru gidiyordu. Hemen karşısına ge-çip annesini 

sordu.  “ Hoş gelmişsin oğul. Birden seçemedim. Askere 

gettindi. Harp bitti sen dönmeyince, bizler senin şehit 

düştüğünü ve bir daha buralara dönemeyeceğini düşün-

dük. Annen de, uzun süre dövündü durdu zavallı. Daha 

sonra” dedikten sonra durakladı. Acaba söylesem mi, 

söylemesem mi diye dü-şündü bir süre. Nasıl olsa önünde 

sonunda öğrenecek diye düşünerek “ Oğul, annen sen-

den ümidini kesince, yalnız başına bir kadın ne yapsın? 

Sürgü kasaba-sından biri, kendine talip oldu. O da yok 

diyemedi. Çekip getti buralardan” dedi.  Mehmet bir an 

ne diyeceğini ve yapacağını bilemedi. İçini tarifi imkansız 

ve ca-nını çokça yakan bir duygu kapladı. “ Öyle mi?” 

diyebildi sadece. 

     Mehmet uzun süre düşündü. Şimdi ne yapmalıydı? 

Köyde hayatına eskiden olduğu gibi devam mı etmeliydi, 

yoksa annesinin yanına mı gitmeliydi… Ne köy-de kalmak 

istiyor, zira kendine ait hiçbir şey yoktu artık burada. 

Baba yok, anne yok. Köyde herkes kendi havasında. 

Yalnız tek başına, hem de yarı canla, ne ka-dar dayanabi-

lirdi bu hayata. Ne de annesinin yanına gitmek istiyordu. 

Annesi de olsa, bir başkasının koltuğunda olmak kendi-

ne çok zor gelecekti. Annesinin bir başkası ile evlenmiş 

olmasını hazmedemiyordu. ‘ Hiç değilse kendi köylüle-

rin-den  biri ile evlenseydi bari. Bu kadar uzağa gitmeye 

ne gerek vardı’ diye düşün-dü. Karar vermekte çok çok 

zorlanıyordu. Yabancı bir yerde ve yabancı birinin evin-

de. Yapamazdı, yok, asla yapamazdı. Ancak, annesinin 

hayatta olduğunu bile bile de kendisini fazla saklayamaz-

dı. Nihayetinde kendisini dokuz ay karnın-da taşımış ve 

kendisini bu günlere getirmiş bir kadın vardı karşısında. 

O bir ana idi. Çocuğunun üzerine titreyen, hastalanma-

sında ve ayağına taş değmesinde dahi içi sızlayan bir 

ana… Kendisi harpten dönmeyince ne kadar acı çekmiştir 

kim bilir? Hayır, ona bu haksızlığı yapamazdı, buna hiç 

hakkı yoktu …

      Mehmet, uzun süre düşündükten sonra annesinin 

yanına gitmeye karar veri- yordu.  O kasabaya gidecekti 

ama aynı evi paylaşmayacaktı. O kadar ki kendisi anne 

sevgisinden, annesi de oğul sevgi ve şefkatinden mahrum 

kalmayacaklar-dı, hepsi o kadar. Birbirlerini uzaktan da 

görseler mutlu olabilirlerdi. Bu kadarı bile yeterdi onlara 

… Bu duygular içinde Sürgü Kasabasına giriş yapıyordu … 

Ka-sabanın her yanından adeta su fışkırıyordu. Her kaya-

nın altından su kaynıyor, şı-rıl şırıl akıp gidiyordu. Su olan 

yerde hayat vardır. Su hayat demektir. Bereket demektir. 

Her taraf yemyeşil kavak ve söğüt ağaçlarıyla bezenmiş… 

Kasabanın doğal yapısı çok hoşuna gitmişti. Evet burada 

yaşanabilirdi. Kim bilir, böylesi gü-zel bir ortamda eski 

sağlığına da kavuşabilirdi. İnsanları da iyi ise, buluna-

cak bir yer değildi burası … Buraya gelmiş olduğuna çok 

sevindi. ‘ Nasıl olsa bir iş bulur çalışırım, gücüm kuvvetim 

yettiğince. Esir kampında aylarca, yıllarca az mı taş kırıp 

taşıdım’ diyordu …

    Anne ile oğlun buluşması çok heyecanlı ve dra-

matik oldu. Karmakarışık duy-gular içinde birbirlerine 

sarıldılar, koklaştılar bir süre. Bir an için söyleyecek bir 

şey bulamadılar. Anne şaşkındı.  Bu kadar uzun süre dön-

mediğine göre mutlaka  şehit düşmüştür diye umutsuz-

luğa kapıldığı biricik sevgili oğlu, şimdi şu anda tam da 

karşısında duruyordu. Epey bir süre öpüşüp koklaştıktan 

sonra annesi Mehmet’e  “ Harp biteli çok olmuştu. Peki 

nerelerdeydin şimdiye kadar be oğul.  Biz seni mutlaka 

şehit düşmüştür diye biliyorduk, yanıp tutuşuyorduk. 

Yoksa gelmez miydin? Anneni bu kadar merak içinde 

bırakıp üzer miydin?” dedi … Mehmet, başından geçen-

leri bir bir anlattı. Oğlunun çekmiş olduğu sıkıntılardan 

dolayı büyük acı hisseden anne, oğluna sıkıca sarılarak 

sanki o sıkıntılardan onu kurtarmaya, acılarını dindirme-

ye  çalışırcasına sıkıyordu …

    Mehmet, annesine kendisi ile birlikte bir başka 

adamın koltuğu altında kala-mayacağını, kendinden uzak 

kalmamak kaydı ile özgür bir yaşam hayal ettiğini, bu 

konuda çok düşündüğünü ve bunda kararlı olduğunu söy-

ledi. Annesi de ça-resiz kabul etmek durumunda kaldı. 

Yakınımda olması bile bana yeter diye dü-şünüyordu. Ve 

böylece Mehmet annesi ile aynı kasabada, ancak kasaba-

nın ağa-sı ve itibar sahibi birinin hizmetinde çalışmaya 

başlıyordu. Mehmet hastalıklı ve zayıf bünyesine rağmen 

işlerini hiç aksatmadan ve düzgün bir şekilde yürütü-yor-

du. Kısa bir sürede ağanın evinin etrafını imar edip, çeşit-

li meyve ağaçlarıyla donatıvermişti. Mehmet’in, bir mu-

cize şeklinde meydana getirmiş olduğu mey-ve bahçesi, 

adeta Cennet’ten bir bahçe gibi idi. Kasaba halkı, kısa bir 

sürede meydana getirilen bu bahçeyi hayranlıkla seyredi-

yor, Mehmet’ in bu becerisini  takdirle karşılıyorlardı. En 

çok da mal sahibi Haydar Ağa bu durumdan memnun-luk 

duyuyordu. Ne iyi etmiş de, Mehmet’in yanlarında çalış-

masına rıza göster-mişti…

     Mehmet de hayatından memnundu. İşini severek 

yapıyor, annesini istediğin-de görebiliyordu. İnsanların, 

kendisinin bin bir emekle yetiştirip meydana getir-diği 

meyve bahçesine hayran hayran bakmalarından dolayı 

gurur ve mutluluk duyuyordu… Mehmet’in bir diğer özel-

liği de tatlı dilli oluşu idi. Bahçesini izleme-ye gelenlere 

güzel güzel hikayeler anlatıyor, güzel bir ortamda dinle-

nen bu in-sanlar, güzel ve ilginç hikayelerle adeta kendi-

lerinden geçiyorlardı … Mehmet’in hiçbir kötü alışkanlığı 

yoktu. Kahve, mahve bilmez, sadece kendi işine odak-

lanır-dı. Hiçbir kimse onun ne elinden ve ne de dilinden 

zarar görmezdi. Zaten Allah’ ın da emri bu değil miydi? 

O, İslam kardeşliğini, sevgi ve saygıyı, hoşgörü ve al-çak 

gönüllüğü en mükemmel şekilde temsil ediyordu. Kahve 

alışkanlığı olanlar bile gelip, hem onun güzel bahçesini 

temaşa ediyor ve hem de onun hikayeleri-ni zevkle dinle-

yerek kendilerinden geçiyorlardı … 

      Mehmet, insanların sıkça yanına gelmelerinden 

asla şikayetçi olmuyordu. Aslında hikaye anlatmayı da 

çok seviyordu. İnsanlar da buraya gelip kendisini zevkle 

dinlediklerine göre mesele yok demekti… Öyle bir zaman 

oldu ki adı         “ Hekaye Memmet” e çıkmıştı. Gerek, ya-

nında çalıştığı Haydar Ağa ve gerekse kasaba halkı ondan 

son derece memnundular. Onu çok çok seviyorlar, bağır-

ları-na basıyorlardı. Onun sayesinde her taraf cennet gibi 

süslenmişti adeta. Her çe-şitten meyve ağaçları insan-

ları kendine cezp ediyordu. Hem gelip bu güzel orta-mı 

temaşa ediyor, hem de Mehmet’in ballandıra ballandıra 

anlattığı güzel ve il-ginç hikayeleri dinliyorlardı … 

     Mehmet’in evlenme çağı gelmiş de geçiyordu bile. 

Kendisi de istemesine rağ-men konuyu dillendiremiyor-

du. Fakat gerek annesi, gerek Haydar Ağa ve gerek-se 

kasaba halkı, bu işin üzerine eğilme ihtiyacı duydular… 

Sonuçta, kasabanın  köklü ailelerden Dulkadir oğulla-

rından bir kız ile baş göz ediliverdi … Kızın, ailesi-içinde 

hiç huzuru yoktu. Kendisine rahat verilmiyordu. Sırf bu 

psikozdan kurtul-mak adına, hastalıklı bir adama Meh-

met’e varmayı kabul etmişti… Bu  evlilikten  üç çocukları 

olmuştu. İkisi oğlan biri kız. İlk çocukları Mustafa ve son-

raki doğan kız Emine  biraz büyükçe idiler. En son doğan 

erkek  ise henüz daha küçücüktü.

    Mehmet, aile olma sorumluluğu ile işine daha sıkı 

bir şekilde odaklanmaya başladı. O kahredici esir haya-

tından kurtulmuş, annesine kavuşmuş, Sürgü gibi bir 

doğa cennetinde, kendisini meşgul edecek bir işi olmuş, 

sonunda bir de yuva kurmuştu.  Kendisi için, kendisini 

seven ve değer veren iyi insanların arasında ve güzel bir 

ortamda bulunuyor olmasından daha büyük bir mutluluk 

olabilir miy di? ...

    Aradan aylar, yıllar geçti. Mehmet, kendi ailesi ve 

üç çocuğu ile böylesine mutlu bir ortamda, daha bir zevk 

ve şevkle işlerine yoğunlaşıyor, yanına gelen-lere iştahla 

hikayelerini bir bir sıralıyordu. Kendisini sadece üzen tek 

olay, anne-sini bir süre önce kaybetmiş olmasıydı. Büyük 

oğlu ve kızları her geçen gün bi-raz daha büyüyüp genç-

liğe doğru adım atarken, küçük oğulları daha henüz ço-

cuk yaşlarında idi. Mehmet çocuklarını çok çok seviyor, 

onlarla gurur ve mutlu-luk duyuyordu. Kendisine sunulan 

bu güzel nimetlerden dolayı Yüce Yaratan’a şükürler 

ediyordu … İnsanın kaderinde, üzücü ve kahredici du-

rumlar da oluyor-du, sevindirici ve mutlu kılan durumlar 

da. Esir kampında çektiği sıkıntılar ne kadar kendisini 

zor durumlara düşürdü ise, Sürgü Kasabasındaki yaşamı 

da ona çok güzel bir hayat sunmuştu … Böylesine mutlu 

olduğu bir dönemde ve ortam-da, kader ona çok büyük 

bir darbe vuracağa benziyordu.  Çoktandır, önceden, 

gerek esir kampındaki zor koşullar, gerekse geçirdiği don 

olayı nedeni ile, çek-miş olduğu sıkıntılar, bedeninde ve 

ruhunda onulmaz yaralar açmış, bu neden-lerden ötürü 

de bedeni artık kötü sinyaller vermeye başlamıştı. Ama, 

inatla ça-lışmaya devam ediyor, bu durumunu hiç kimse-

ye özellikle aile üyelerine bile belli etmiyordu. Ve bir gün, 

bahçede çalışırken, göğsüne saplanan şiddetli bir ağrı ile 

olduğu yere çöküyor, sırtını, bin bir emekle yetiştirmiş 

olduğu bir meyve ağacına dayıyarak sıkıntısını atlatmaya 

çalışıyordu. Bu seferki ağrı ve sıkıntı, da-ha öncekilere 

hiç benzemiyordu … Yanında kimsecikler yoktu. Seslene-

cek gücü kendinde bulamıyordu. Çaresizdi. Elinden bir 

şey gelmiyordu. Azrail ise başında ısrarla bekliyordu …

     Mehmet’in vefatı, tüm kasaba halkını derinden et-

kiledi. Artık Mehmet’in  o güzel  hikayelerinden mahrum 

kalacaklardı. Bin bir emekle yetiştirmiş olduğu o güzelim 

bahçe mahzunlaşmış, meyve ağaçları adeta yas tutarca-

sına, soluklaş-mış, o güzelim görüntüsünü vermez olmuş-

tu. İnsanlar o bahçenin kenarından bile geçmiyorlardı 

artık. Bahçe, Mehmet’in yokluğu ile birlikte, onların gö-

zünde yok olup gidivermişti. Onun sayesinde bir anlamı 

ve güzelliği vardı oranın. Bun-dan böyle, onlara hüzün-

den başka bir şey vermeyecekti. Yapraklar solgunlaş-mış, 

meyvelerin o rengarenk görüntüleri kaybolup gidivermiş-

ti … Her ölüm, in-sanları bir süre üzer, hüzünlendirirdi. 

Sonra unutulur giderdi. Ancak bazılarının ölümleri asla 

unutulmaz, söylemleri, davranışları ve hatıraları ile uzun 

bir süre devam ederdi. İşte, Hekaye Memmet, böyle biri 

idi. Uzun yıllar kendisinden ve yaptıklarından bahsedilip 

durulacaktı … Eşi, büyük oğlu ve kızı doğal olarak çok çok 

üzüldüler. Yapacak bir şeyleri yoktu. Allah böyle takdir 

etmişti. Elden bir şey gelmezdi, kadere boyun eğmekten 

başka… Küçük oğulları henüz daha ufacıktı, bir şeyler 

olduğunu seziyor ama bir mana veremiyordu.   

MÜNİR
TAŞTAN


