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DOĞANŞEHİRDE YOL KONTROL 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Doğan-
şehir 
Kaymaka-
mı Halil 
İbrahim 
Köroğlu, 
yol kont-
rol nok-
tasındaki 
çalışmala-
rı yerinde 
inceledi.
3’TE

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük,

Kampanyasına Destek Verdi
‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 
7 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi. 
2’DE

İş Adamı Doğanşehirli Hemşerimiz
Vahap Küçük’ten Büyük Destek

LC Waikiki-Taha Grubu 3 milyon adet 
maske üreterek devlete hibe etme kararı 
aldı.  

Doğanşehirli Hemşerimiz İş Adamı Va-
hap Küçük'ün Sahibi olduğu LC Waikiki -Taha 
grubu, koronavirüsle mücadele kapsamında, 
devletin ve milletin yanında olmak için 3 mil-
yon adet hibe maske üretmeye karar verdi.

LCW-Taha Grubu ilk aşamada 3 milyon 
adet maske üretip Sağlık Bakanlığı’na hibe 
edecek, üretim Pazartesi günü itibarıyla 
başladı.

DOĞANŞEHİRDE KORONAVİRÜSE
KARŞI TEDBİR ALINIYOR

Doğanşehir Kaymakamlığı bünyesin-
de koronavirüse (covid-19) karşı tedbir 
amaçlı kullanılması için siper üretimi 
başlatıldı.2’DE
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Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, ‘Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem’ Kampanyasına Destek Verdi

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 7 aylık 
maaşını bağışlayarak destek verdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından yapılan ulusa sesleniş konuşmasıyla başla-
tılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma 
Kampanyasına Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, 7 maaş bağışında bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
“Ülke olarak zorlu bir süreç yaşamaktayız. Her 
zorlukta millet olarak birlik olmayı başarıp, zor-
lukları yenen fedakâr bir milletiz. Şimdi birlik 
olma vakti. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampan-
yasını yürekten destekliyoruz” dedi.

 

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM 
KAMPANYASINA SMS İLE BAĞIŞ 

NASIL YAPILIR?
Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası’na ba-

ğış yapmak isteyen KORONA yazıp 8119’a kısa me-
saj atarak, 10 TL bağışta bulunabiliyor.

İl Pandemi Kurulu Korona Virüs İçin Toplandı

Malatya İl Pandemi Kurulu 
toplanarak, korona virüs konu-
sunda alınacak ilave tedbirleri 
görüştü.

Korona virüs (Covid -19) sal-
gınının yayılmasının önlenmesi 
amacıyla tedbirlerin en etkili 
şekilde uygulanması, bugüne 
kadar alınan tedbirlere vatan-
daşların en üst seviyede riayet 
etmeleri ve ilave tedbirlerin 
görüşüldüğü Valilik 2 No’lu top-

lantı salonunda gerçekleştirilen 
toplantıya, Vali Aydın Baruş, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, Cumhuriyet 
Başsavcısı Muhammet Savran, 
İnönü Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, 
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 
Aile Çalışma ve Sosyal Politika-
lar İl Müdürü Rasim Bulut, İnö-
nü Üniversitesi Halk Sağlığı Ana 

Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali 
Özer, İnönü Üniversitesi Enfek-
siyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır 
ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu 
katıldı.

Malatya merkezli, Elazığ 
Bingöl ve Tunceli illerinin bağ-
lı bulunduğu Fırat Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Yoğun-
lu’nun Covid-19 ile mücadele 

ve dayanıklılık programı hak-
kında kurul üyelerini bilgilen-
dirmesinin ardından, salgın ile 
mücadele kapsamında İnönü 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Ahmet Kızılay, Halk Sağlığı Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali 
Özer ve Enfeksiyon Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Yaşar Bayındır’ın görüş ve öne-
rileri alınarak bunlar üzerinde 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Doğanşehir Belediye
Çalışanları da ‘Biz Bize
Yeteriz Türkiyem’ Dedi

Doğanşehir Belediye Çalışanları da 'Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem' Dedi

Cumhuırbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmasında 'Biz 
bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla Milli Daya-
nışma Kampanyası başlatmıştı. 

Başlatılan kampanyaya bir destekte 
Doğanşehir Belediye çalışanlarından geldi. 
Belediye çalışanları kendi aralarında istişa-
rede bulunup Cumhurbaşkanı Recep Tayip 
Erdoğan’ın öncülük ettiği Milli Dayanışma 
Kampanyasına destek amaçlı gönüllülük 
esasına göre bu kampanyaya katılma kararı 
aldılar.

Başkan Vahap Küçük ise Belediye çalı-
şanlarının bu kampanyaya verdikleri des-
tekten ötürü tüm belediye çalışanlarına te-
şekkür etti.

DOĞANŞEHİRDE KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİR ALINIYOR
Doğanşehir Kayma-

kamlığı bünyesinde koro-
navirüse (covid-19) karşı 
tedbir amaçlı kullanılma-
sı için siper üretimi baş-
latıldı.

Marmara Eğitim Ku-
rumları Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdoğan Zelyurt 
Doğanşehir’de siper üre-
timi yapılması amacıyla 
hammadde desteği sağ-
ladı. ve ilçemizdeki usta 
öğreticilerin katkılarıyla 
Kaymakamlığı bünyesin-
de başlatılan koruyucu 
siper yapımına başlandı. 
Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu, si-
perlerin yapılışı hakkında 
bilgi alarak emeği geçen 
herkese teşekkür etti.
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Yine Gelmedin

Sonbahar geldi kapıda 

Unuttun yine gelmedin

Yolcu ettin göçmen kuşu

Uyuttun yine gelmedin

Hani söz vermiştin bize

Reyhana güle nergize

Hazan düştü döndüm güze 

Kuruttun yine gelmedin

Ne tadım var nede tuzum

Bekler seni yavrum kuzum

Yaz baharda hep susuzum

Döktürdün yine gelmedin

Ne beklersin veya kimi

Döktür muşsun saça simi

Hani çok severdin beni

Baktırdın yine gelmedin

Yad yabancı bir eldesin

Genç sarışın gönüldesin

Gülizar söyle nerdesin

Yaktın sen yine gelmedin

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Ön ödemesi olan... Direy... 2. Akrabası mı, yakını mı?... 

Aparma işini yaptırmak... 3. Ben... Savaşa katılan kadınlara eski 

çağların Amazonlarına benzetilerek verilen san... Hindistan, 

Mauritius, Nepal, Pakistan, Seyşeller ve Sri Lanka’da kullanılan 

para birimi... 4. Lades oyunu oynayan... Kurşundan dökülmüş 

harflerin bir araya getirilmesiyle yapılan bir baskı türü... İskam-

bil kâğıtlarında birli... 5. İşler, işlemler (eski)... İt gibi, terbiyesiz 

bir biçimde... Anonim ortaklıklarda sermaye artırımı için yapı-

lan ödeme çağrısı... 6. Dubniyum elementinin simgesi... Duma-

nın değdiği yerde bıraktığı kara leke... Akabilmek işi... 7. En uy-

gun, en elverişli... Yapay... 8. Baba... İki kişinin karşılıklı olarak 

gizlice sayı yazıp tahmin etmesine dayanan bir oyun... Yumru... 

9. Yemek, yiyecek (eski)... Gece (eski)... İyi nitelikte olmayan, 

kötü... 10. Çıkarcı, beleşçi, bedavacı... Aşırı olmama durumu, 

ılımlılık, ölçülülük... 11. Bir ülkeyle ilgili olan... Rütbesiz asker, 

nefer... Tanrı katı (eski)... 12. Yayla atılan, ucunda sivri bir de-

mir bulunan ince ve kısa tahta çubuk... Çaba, güç... Meleşmek 

işi... 13. Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kaza-

nılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya 

yarayan sınama... Cennet (eski)... Bir çeşit börülce... 14. İlaçla-

mak işi... Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde tür-

lü biçim ve sayıda bulunan, meme başı denilen çıkıntıları olan 

organ, bicik, emcek, emcik... 15. Çok üzüntü veren, acıklı olay, 

afet... Aristo’ya göre, her varlığın erişmeye yöneldiği olgunluk 

durumu...

Yukarıdan aşağıya
1. Bir kişiye, benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya 

topluluğa verilen ad, özel isim... Laytmotif... 2. Topçeker... Os-

manlı Devleti’nde bakanlar, vekiller (eski)... 3. Gözde saydam ta-

baka ile iris arasında kalan boşluk... Lüle taşı... Yassı demir çelik 

ürünü... 4. Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu... Seç-

kin... Anket yapan kimse,anketör... 5. Bir şeyin özünü oluşturan 

ana öge, temel... Özellikle maden birleşiklerinden oluşan, kata-

litik özellikler taşıyan ve çabuk kurumasını sağlamak amacıyla 

boya, vernik ve yağlı boyalara az miktarda katılan madde... Gam 

dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 6. Genellikle davranışla-

rından kuşku duyulan, kötü olarak bilinen, mimlenmiş... Bebek 

için hazırlanan yiyeceklerin genel adı... Göçebelerin konak yeri... 

7. İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili... Genellikle uzun bir nesnenin 

incelerek biten son ve sivri noktası... Başkası tarafından yapılan 

veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme (eski)... 8. Güney 

Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse... İç giysisi... Yol 

üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan 

yapı (eski)... 9. Tutu... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, 

okunuşu... Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gös-

teren nota işareti... 10. Ansızın ortaya çıkan... Asabileşmek işi... 

11. Fransiyum elementinin simgesi... Ayakkabı... Tel biçiminde 

olan... 12. Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan ze-

hirli bir madde... Tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek 

için hazırlanan sebze veya körpe çiçek... Koyun, kuzu vb. hay-

vanların çıkardığı ses... 13. Umut, istek, arzu... Egemenliği, buy-

ruğu altına girmek... 14. Yangın bombalarının doldurulmasında 

kullanılan, alüminyum veya sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış 

madde... Onanmak 

işi... 15. Işık veya 

ses dalgalarının 

yansıtıcı bir yüze-

ye çarparak geri 

dönmesi, yansıma, 

yankı... Erdemli... 

Türlü amaçlarla 

kullanılan, insan 

yapısı, taşınabilir 

cansız nesnelerin 

bütünü...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

YİNE GURBET
Karlar yağmış bende neşe,
Bulut ağlar gök güneşe,
Ağaç dal dal güler neşe,
Yine gurbet yine gurbet…

Dağa vardım sis bulutla,
Güneş doğar gün umutla,
Çoban oldum ses flütle,
Yine gurbet yine gurbet…

Bir mum yanar gün ışıldar,
Sevda olur sorar kullar,
Nice zaman nice yollar,
Yine gurbet yine gurbet…

Bir aşk gördüm sonu belli,
Gökten uçar turnam telli, 
Saçta örgü zülüf şallı,
Yine gurbet yine gurbet…

Bir sır oldum petek bala,
Arı oldum kondum dala,
Doğru sözle girdim yola,
Yine gurbet yine gurbet…

Garip olmuş acı çeker,
Çiçek cana derdi döker,
Dost bahçede gülü seçer,
Yine gurbet yine gurbet…

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

DOĞANŞEHİRDE YOL KONTROL 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Doğanşehir Kaymakamı Ha-
lil İbrahim Köroğlu, yol kontrol 
noktasındaki çalışmaları yerin-
de inceledi.

Doğanşehir Erkenek Mahal-
lesinde D850 karayolu üzerinde 
Jandarma Komutanlığı perso-
nellerince yapılan yol kontrol 
uygulamasına katılan Doğan-
şehir Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu, yapılan çalışmaları ye-
rinde denetledi.

Koronavirüs tedbirleri kap-
samında Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi ile 30 büyükşehir ve 
Zonguldak İline giriş ve çıkış 
sınırlamasının getirilmesinin 
ardından, yapılan yol kontrol 
uygulamalarının daha da önem 
kazandığını belirten  Doğanşe-
hir Kaymakamı Halil İbrahim 

Köoğlu yaptığı açıklamada “ Bu 
kapsamda gerçekleştirilen tüm 
işlemlerin vatandaşımızın can 
sağlığı ve güvenliği için gerekli 

olduğunu belirtti ve yol kontrol 
çalışmalarında görevli tüm per-
sonele sosyal mesafe kuralını 
hatırlatarak kolaylıklar diledi.

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞINDAN
DAĞITILACAK YARDIM DUYURUSU
Aile Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı tarafın-
dan Ekonomik İstikrar Kal-
kanı Paketi Destek Programı 
çerçevesinde, PTT aracılığıy-
la hane başına 1.000 Türk 

Lirası olarak yapılan ödeme-
ler 3 Nisan 2020 Cuma Günü 
saat 10.00’dan itibaren, PTT 
dağıtıcıları, bekçiler ve kol-
luk birimlerimiz vasıtasıyla 
vatandaşlarımızın ikametle-

rinde elden yapılacaktır.
Hak sahibi olan vatan-

daşlarımız, lütfen PTT Şube-
sine gelmeyin. Ödemelerinizi 
teslim almak için evinizde 
bekleyin.
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 HEKAYE MEMMET ve OĞLU(3)

     Belli bir süre sonra, Doğanşehir’den varlıklı birisi, 
Mehmet’ in dul kalan eşine talip oluyordu. İsmail Ağa diye 
anılan bu kişinin de eşi bir süre önceleri ölmüştü. Ağa evi 
kadınsız olamazdı. Aklı başında, evin işini evirip çevirecek 
bir eşe ihtiyaç vardı. Bu eş de Mehmet’in dul kalan eşinden 
başkası olamazdı. Zaten, çok daha önceleri büyük halaları 
Gül hanım, oralı Dul kadir oğullarından İsmail ile evlilik 
yapmıştı ve akrabalık ilişkileri bulunuyordu. Bu nedenden 
ötürü herkes ona onu  tavsiye ediyordu. Gerçi  çocukları 
vardı ama olsundu, kendi çocukları büyümüş kendilerini 
kurtarmışlardı. Onların ne gibi zararları olabilirdi ki?...  
Mehmet’in dul eşine, yakınları “ Bu fırsat tepme. Sen bir 
kadın olarak bu çocuklarla hayata tutunamazsın. Çok 
zorluk çekersin. Varacağın kişi varlıklı, adı üzerinde ağa 
a-dam, he mi de yakının sayılır. Bir elin yağda, bir elin 
balda rahat bir hayat sürer-sin” diyorlardı… Bu çocuklar 
olmasa, üstelik en son doğan çok daha küçük, bu evliğe 
pek razı olmazdı, ama, onlar belini büküyordu. Onların 
geleceği çok çok daha önemliydi …

    Nihayet bu evlilik gerçekleşme aşamasında iken, 
çocukların halası, büyük oğul Mustafa’yı yanına alıp İstan-
bul’a götürüyor, kızın ise Sürgü kasabasında akraba-la-
rında kalması uygun görülüyordu. Mehmet’in dul kalan 
eşi ise, daha henüz ço- cuk yaşta olan oğlunu alarak yeni 
evine sığınıyordu. Kendisi için olsun, çocukları için olsun, 
başka bir yerde, başka bir evde, başka birileri ile hemen 
uyum içinde olunması çok zordu. Ama buna mecburdular. 
Kadere boyun eğmekten başka ça-releri yoktu… Fatma, 
yeni evinde yalnız küçük oğlu ile, bir türlü rahat edemiyor 
diğer çocuklarının hasreti ve özlemi gözünde tütüyordu. 
Büyük oğlunu pek me-rak etmiyordu. O kendini kurtar-
mıştı ve de halası ile birlikte ta uzaklara gitmişti. Ama 
kızı, yakınlarda ve henüz gelişme çağında idi. Muhakkak ki 
anne sevgisi ve ilgisine ihtiyacı vardı. Onun da gelip kendi-
leriyle birlikte kalmasını çok istiyor ve yeni eşini bu konu-
da sıkıştırıp duruyordu. Sonunda emeline ulaşıyor, kızını 
da yanına getirtmeye muvaffak oluyordu. Kızları Emine, 
annesine ve küçük karde-şine kavuştuğu, anne ve küçük 
çocukları da, Emine’nin aralarına katılmasından dolayı çok 
seviniyor ve mutlu oluyorlardı … 

      Gel zaman git zaman bu yeni evlilikten iki oğlan ve 
bir kız çocukları daha oluverdi.   Mehmet’in kızı ve özellikle 
oğlu, sonradan dünyaya gelmiş bu iki kardeşten dolayı çok 
mutlu olmuş ve sevinmişlerdi. Onları çokça seviyor ve kol-
luyorlardı. Çocuklar da ablalarına ve ağabeylerine çok ça-
buk ısınmışlardı. Gülüp eğlenerek günlerini gün ediyorlardı 
… Bu arada önemli sayılabilecek bir durumla karşı karşıya 
kalınıyordu. Sürgü Kasabasındaki akrabalar, annesinin 
yanına giden kızları Emine’nin, yetişkin üç oğlanın olduğu 
yeni evde kalmasını uygun bulmuyor, derhal tekrardan 
Sürgü Kasabasına gönderilmesini ısrarla istiyorlardı. Bu 
isteğe evin beyi İsmail Ağa, şiddetle karşı çıkıyor “ O be-
nim de evladım sayılır. Buna asla izin veremem. Madem ki 
yetişkin oğullarım engel teşkil ediyor, ben de onu ortanca 
oğlum Zeki ile evlendiriyorum, buna da bir engel mi var?” 
diyerek soruna böylece çözüm bulunmuş oluyor ve bu 
evlilik de böylece gerçekleşmiş oluyordu … 

    Evin, önceki evlilikten üç oğlu daha vardı. Onlar 
bayağı yetişkin insanlardı. Ab-dulkadir, Zeki ve Ali. Ba-
balarının başka bir kadınla, üstelik yanında iki çocuğu ile 
birlikte evlilik yapmasına gönülleri hiç de razı olmamıştı. 
Ancak, babalarına da karşı gelemezlerdi. Bu evlilikten olan 
bu iki kardeşi benimseye biliyorlardı ama diğer ikisine 
ısınmaları kolay olmuyordu. Sonunda yetişkin durumdaki  
Mehmet’ e ait kız çocuğu; yeni evin yetişkin ortanca oğul 
Zeki ile evlendirilerek bu psikoz-dan kurtuluyor, ancak 
Mehmet’ in henüz çocuk yaştaki oğlu için sıkıntılı yaşam 
henüz başlıyordu. Zamanla, okul çağına gelmiş olmasına 
rağmen okula gidemi-yordu. Daha doğrusu çok istemesine 
rağmen gönderilmiyordu.  Evin hayvanla-rını gütme işi ona 
yüklenmişti. Sonradan doğan kardeşleri henüz küçücük-
tüler, diğer üvey ağabeyleri ise büyüktüler. Kendisi arafta 
kalmıştı. Dolayısı ile bütün yük üzerine biniyordu. Çaresiz 
bir şekilde ve isteksizce evin hayvanlarını sabah-leyin otla-
ğa götürüyor, akşama doğru ise eve getiriyordu. Bu durum 
günlerce, aylarca, yıllarca böyle sürüp gidiyordu. Annenin; 
daha çocuk yaştaki oğlunun, bu ağır yükün altında ezil-
mesine pek gönlü razı olmuyordu ama, elinden de bir şey 
gelmiyordu. Oğlunun durumuna üzülüyordu o kadar. Ak-
şamleyin yorgun argın eve dönen oğul, sonradan olan iki 
küçük kardeşini, bilahare kız kardeşinden o-lan yeğenleri-
ni severek yorgunluğunu ve bıkkınlığını üzerinden atmaya 

çalışıyordu …
    Yine bir gün hayvanlarını yazı yabanda bin bir zor-

lukla otlatırken, zira hayvan-lar elin ekinlerine dalıp zarar 
veriyorlardı, biraz ileride ekin sulamakta olan kasa- ba 
halkından Fehim dayı ( Toraman) eliyle kendisini yanına 
çağırıyordu. Hayvan-ları düzene soktuktan sonra, merakla 
o tarafa doğru yürümeye başladı.  Bu ara-da ‘ Bu dayı beni 
niye çağırır?’ diye de merakını yenemiyordu. Oraya var-
dığında Fehim dayı “ Otur bakayım şuraya da, beni eyice 
dinle evlat” diyor ve başlıyordu sıralamaya …  “ Bak oğul, 
şu ellerimin halini görüyor musun? Avuçlarımın içi de-rin 
çatlaklarla dolu. Acı vermesin diye de katran sürdüm. El 
işinde çalışmak ve ev geçindirmek çok zordur be evlat. 
Görüyorum ki bir çocuk olmana rağmen se-nin de benden 
pek farkın yok … Benden artık her şey geçti. Kurtuluşum 
yok. Bu hayata sonuna kadar katlanmak zorundayım.  
Ama sen öyle değilsin. Henüz ço-cuk sayılırsın. Önünde 
uzunca bir ömür var, Allah nasip ederse. Her gün gör-mek-
teyim ki, hayvanların peşi sıra koşuşturup durmaktasın. 
Okuluna bile gide-memekte, her gün ağır bir yükün altında 
ezilmektesin. Sana bir büyüğün olarak derim ki, hiç vakit 
kaybetmeden bu ortamdan kendini kurtar, git nasibini 
başka yerlerde ara. Yoksa senin de sonun aynen benimkisi 
gibi olur”… 

    Fehim dayının bu sözleri çocuğun kafasına mıh gibi 
çakılmıştı. Bir türlü kafa-sından söküp atamıyordu. Bir iki 
gün gece gündüz hep bunları düşündü. Düşün- dü de, bu 
çocuk haliyle ne yapabilirdi?... Ara sıra büyüklerin ko-
nuşmalarına ku-lak kabartıyordu. Aşiret kesiminden bazı 
müteahhitler yurdun değişik yörele-rinde iş yapıyorlardı. 
Ayrıca kendi akrabalarından olup itibar sahibi Rıza dayı-
sı-nın da ( Rıza Özdemir)Diyarbakır tarafında Çüngüş ilçesi 
civarında bir işinin oldu-ğunu, oraya, bazı tanıdık kişilerin 
ve hatta üvey ağabeyi Zeki’ nin de çalışmak için gittikle-
rini öğrenmişti. Gerçi oralara eli iş tutan yetişkin insanlar  
gidebili-yordu. Kendisi henüz çocuk sayılırdı ama olsundu, 
şansını denemeliydi. Ancak  ikilemde kalıyor, acaba aşiret 
müteahhitleri mi tercih etmeliydi yoksa Rıza dayı-sını mı? 
Aşiret müteahhitlerinin nerelerde iş yaptıkları hususun-
da fazla bir bilgi- ye sahip değildi. Sonra bu çocuk haliyle 
kendisini kabul ederler miydi, kuşkusu vardı. Rıza dayısını 
tercih etse, hem Rıza dayısı ve hem de orada çalışmakta 
olan tanıdıklar kendisini gerisin geri postalarlardı. En 
büyük engel olarak da ağabeyi Zeki’yi görüyordu. Ağabeyi 
Zeki kendisine çok kızardı. Çocukluğundan beri Zeki ve 
özellikle de Ali ağabeylerinden çok çekinirdi. En büyük 
ağabeyi Abdulkadir’i  ise ayrı tutardı. Onun kendisine farklı 
bakışı vardı.   Bu fikir kafasında tamamen şekillenmişti. 
Ve bunu mutlaka gerçekleştirmeliydi. Tercihi Rıza dayı-
sından yana  oldu. Kızsalar da, dövseler de nihayetinde 
kendi yakınlarıydı …  Bir gece annesi-ne bu fikrini açıverdi. 
Annesi şiddetle tepki gösterdi. “ Ula oğul sen çocuk halinle 
ne yapabilirsin? Kurda kuşa yem olursun. Kaybolup gi-
dersin de seni Allah muha-faza bir daha bulamayız. Sakın 
ola ki böyle bir şeye teşebbüs etme tamam mı?” diyordu  
büyük bir endişe ile … Her ne kadar annesi onun bu fikrine 
karşı çıksa da, kafaya koymuştu bir kere. Fehim dayının 
sözleri kafasında çın çın ötüp duru-yordu. Annesi hiç razı 
olmasa da bu planını uygulayacaktı … Bir gece erkenden 
kalktı. Elbiselerini giydi ve sessizce evden çıktı. Cebinde 
beş on kuruşu vardı. Onu önceden ayarlamıştı. Doğruca 
kasabanın yakınından geçen karayoluna doğ-ru ilerlemeye 
başladı. Yürürken de ha bire düşünüyordu. Acaba yanlış 
bir iş mi yapıyordu? Ne gibi bir durumlarla karşılaşabilirdi? 
Acaba vazgeçip eve mi dön-seydi?... Yok yok. Kararlıydı. 
Her ne pahasına olursa olsun kafasına koyduğunu gerçek-
leştirmeliydi.  Bu gibi düşüncelerle karayoluna ulaşmıştı. 
Geçen arabalara el kaldırıyor, ama hiçbir araba kendisi-
ni bir çocuk diye hesaba alıp durup almı-yorlardı. Uzun 
zaman olmuş  hala bir arabaya binememişti. Canı sıkılıyor, 
morali bozuluyordu. Az kalsın sinirlenip gerisin geri eve 
dönecekti… Nihayet bir kam-yon yanında duruverdi. Şoför  
“ Nereye gideceksin çocuk?” diye sordu. O da Di-yarbakır 
Çüngüş’e diye cevap verdi. Şoför “ Atla bakayım. Şansın 
varmış, ben de o tarafa doğru gidiyordum zaten” dedi. 
Hemen şoför mahalline kuruluverdi. Se-vinçliydi. Yüzü 
artık gülüyordu. Şoförün sorularına neşe içinde cevap ve-
riyordu. Konuştukça açılıyor, açıldıkça daha çok konuşmak 
ihtiyacı duyuyordu. Onun bu hali şoförün hoşuna gitmişti. 
Sıkıcı uzun yol yolculuğu, bir anda neşeli bir orta-ma dö-
nüşmüştü … Babası Hekaye Memmet’ten kalma bir özellik 
olsa gerek, an-latmaktan usanmıyordu. Şoförün istediği 
de buydu zaten. Yoksa bu uzun yolcu-luk başka türlü nasıl 
çekilirdi? O bir şeyler anlattıkça yolculuğun nasıl geçtiğinin 

farkına bile varmıyordu …
   Nihayet Diyarbakır toprağına girilmişti. Çocuk, 

müteahhidin iş yaptığı ilçe mer-kezinin ismini hep aklında 
tutmaya çalışıyordu. Yol da zaten, o ilçenin hemen yakı-
nından geçmekte idi. Oraya ulaştıklarında “ Ben burada 
ineyim ağabey” de-di çocuk. Cebini karıştırıp ücreti öde-
mek istedi. Şoför hemen atıldı, hiddetle        “ Koy cebine 
onları. Senden ücret mi alacağımı sandın be çocuk? Haydi 
işin gü-cün rast gelsin” dedi. Çocuk da ona “ Sağ olasın 
ağabey“ dedi. Böylece herkes kendi yönüne doğru ilerle-
meye başladı … Çocuk sordu soruşturdu, müteahhit Rıza 
dayısının  iş yaptığı yeri öğrenip oraya vasıl oldu. İşçilerin 
bir kısmı durma-dan çalışıp duruyorlardı. Diğerleri de az 
ileride. Buradakiler tanıdık kimseler de-ğildi. Demek ki on-
lar daha farklı yerlerde çalışıyorlardı. Onlara müteahhidin 
ne-rede olduğunu sordu. ‘ İlçeye indiğini, birazdan bura-
da olacağını’ söylediler.          “ Niçin sorarsın müteahhidi 
çocuk?” sorusuna da “ hiiiç” diye cevap verdi. 

     Bir müddet sonra çalışanlar ‘ Aha işte geliyor mü-
teahhit’ dedikten sonra iş-tahla çalışmaya yoğunlaştılar. 
Üzeri oldukça kirli bir pikap az ileride durdu. İçin-den inen 
müteahhit Rıza Özdemir pikaptan inerek çalışma ofisine 
geçiverdi. Bu, Rıza dayısından başkası değildi, onu çok iyi 
tanıyordu. Ama o kendisini tanıyabi-lecek miydi? Uzun 
zaman geçmişti. Kendisini hemen tanıyamaması gayet 
doğal-dı. Çünkü kendisi ortalıkta fazla gözükmezdi. Sabah 
yaylıma gider akşam döner-di eve… Çocuk, üstünü başını 
düzelttikten sonra biraz da çekinerek ofise girdi. Müte-
ahhit önündeki kağıt ve evraklarla meşguldü. Çocuğun 
farkına bile varma-dı. Bir müddet ayakta dinelen çocuk, 
nihayet müteahhit tarafından fark edildi. Müteahhit “ Ne 
istersin çocuk?” diye sordu. Çocuk, biraz da heyecanının 
etkisiy-le “ Be be ben, ça ça çalışmak için ge ge geldim bu 
bu buraya dayı” deyiverdi ke-keleyerekten. Müteahhit hiç 
beklemediği bu söz karşısında “ Bak hele, demek benim 
işimde çalışmak istersin öyle mi? Ama, benim işler öyle 
senin yapabilece-ğin işler değil evlat. Sen, bu çocuk halinle 
ne yapabilirsin ki?” diye sordu. “ Ne bir iş olsa yaparım 
dayı. İstersen bir iş söyle de bak nasıl çalışıyorum” dedi. 
Bu sözler, müteahhidin hoşuna gitmişti. “ Pek ala. Al şu 
kazma ile küreği de bir çu-kur aç bakayım şuraya”  dedi. 
Çocuk avucunun içine bir tükürük fırlattıktan son-ra iştah-
la işe girişti. Bütün gücü ile kazmayı sallıyor, oluşan toprak 
kütlesini kü-rekle dışarı atıyordu. Müteahhit  “ Tamam, 
tamam. Anlaşıldı. Sende iş var belli ” dedikten sonra “ 
Hem sen kimlerdensin. Buralardan kimin nesi olursun?” 
diye sordu. Çocuk  “ Yok Rıza dayı. Ben buralı değilim. 
Senin buralarda iş yaptığını duydum da koptum geldim. 
Ben Sürgülü Hekaye Mehmet’in oğluyum” dedi. Bu lafı 
duyan Müteahhit “ Sen şimdi, Doğanşehir’in Sürgü’sünden 
mi  bahsedersin evlat?” diye sordu merakla. Çocuk “ Evet, 
evet. Oradan bahsederim” diye cevap verdi gönül rahatlığı 
ile. Belli ki Rıza dayısı kendisini tanımamıştı…  Kendisini 
bi-raz daha tanıtma ihtiyacı duydu. “ Dayı beni tanımadın 
zahar. Ben Yarım Ağa’nın oğulluğuyum” der demez. Müte-
ahhit büyük bir şaşkınlıkla “ Sen bizim kayınço-nun oğullu-
susun öyle mi? Peki niye başından beri söylemezsin be ev-
lat?... Hem sen, nasıl geldin çocuk halinle? Sen kimden izin 
aldın da geldin taa buralara ka-dar? Evdekilerin haberi var 
mı peki?”… Çocuk, suçluluk psikolojisi ile başını eğdi, artık 
bir şey diyemedi. Müteahhit “ Hem senin ağabeyin Zeki de 
burada biliyor-sun. Diğer vardiyada, tanıyacağın birçokları 
ile birlikte. Bakalım bizim Zeki ne di-yecek senin bu duru-
muna?” dedi. Müteahhit Rıza onun bu haline hem şaşıyor 
hem de gülümsüyordu. “ Demek, ta bizim oradan geldin 
buralara kadar, benim yanımda çalışmak için, öyle mi? 
diye sordu. Çocuk müteahhit dayısının tavrın-dan etkilene-
rek daha bir rahatlıkla ve güleç bir yüzle “ He dayı. Geldim 
ki bura-da  senin yanında çalışıp çok çok para kazanayım” 
dedi. Müteahhit gülümsüyor-du, çocuğun cesaretinden, 
tavrından ve konuşmalarından pek etkilenmişti. “ Ta-mam 
be evlat. Madem ki benim kayınçonun oğulluğusun  ve 
madem ki bu ço-cuk halinle çalışmak hususunda iddialısın. 
Seni işe aldım gitti evlat” dedi …
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