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DOĞANŞEHİR’DE EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÖRENLE AÇILDI
2021-2022 Eğitim Öğ-
retim yılı dolayısıyla 
İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğünce Doğanşe-
hir Fen lisesinde Eği-
tim Öğretim yılı açılış 
töreni düzenlendi. 3’TE

Kaymakam Kılıç Görevine Başladı
Cumhurbaş-
kanlığı ka-
rarnamesi ile 
Doğanşeh i r 
Kaymakam-
lığı görevine 
atanan Meh-
met Kılıç Gö-
revine başla-
dı. Kaymakam 
Kılıç'ı Hükü-
met Konağı 
önünde ku-
rum amirleri 
karşıladı. 2’DE

‘Haydar Karaduman’ın Adı Yaşatılmalı’

Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve Yenimalatya Gazetesi Gazetesi kurucusu 
Haydar Karaduman vefatının 3. Yıldönümünde anıldı. Karaduman için dü-
zenlenen panelde ise konuşmacılar, Karaduman’ın Malatya’nın bir değeri 
olduğunu belirterek, adının Malatya’da bir caddeye verilmesi istendi.2’DE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli 
Ağbaba Doğanşehir İlçesi Gövde-
li, Kapıdere, Bıçakçı, Beğre, Ören-
cik ve Küçüklü Mahallelerinin Zi-
raat Bankası ATM talebini banka 
genel müdürlüğüne ileterek so-
runun çözümünü istedi.2’DE

AĞBABA’DAN DOĞANŞEHİR
İÇİN ATM TALEBİ
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Doğanşehir Emniyet Müdürlüğünde 
almış olduğum, Sürücü belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

İDRİS ÇATI

KAYIP

Kaymakam Kılıç Görevine Başladı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Doğanşehir Kaymakam-

lığı görevine atanan Mehmet Kılıç Görevine başladı. Kayma-
kam Kılıç'ı Hükümet Konağı önünde kurum amirleri karşıladı.

Kaymakam Mehmet KILIÇ kimdir?
10 Ekim 1993 yılında Gaziantep'in Oğuzeli İlçesinde doğdu. 

İlk ve ortaöğretimini Oğuzeli İlçesinde, lise eğitimini Gaziantep 
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde tamamladı. 2012 yılın-
da başladığı İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Çankırı Karate-
kin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansına devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığında memuriyet hayatına başlayan Kay-
makamımız, buradaki görevinin ardından Kahramanmaraş 
Kaymakam Adayı olarak 107. Dönem Mülki İdare Amirliğine 
intisap etti. İçişleri Bakanlığının tensibiyle Trabzon Beşikdüzü 
ve Çanakkale Ayvacık İlçelerinde refiklik stajını tamamladı. Is-
parta ili Gelendost İlçesi Kaymakam vekilliği, Çankırı ili Kızılır-
mak ve Korgun ilçesi Kaymakam vekilliği görevlerinde bulunan 
Kaymakamımız , 20.08.2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanan kararname ile Doğanşehir Kaymakamı olarak 
atanmıştır.

AĞBABA’DAN DOĞANŞEHİR İÇİN ATM TALEBİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Doğanşehir İlçesi Gövdeli, 

Kapıdere, Bıçakçı, Beğre, Örencik ve Küçüklü Mahallelerinin Ziraat Ban-
kası ATM talebini banka genel müdürlüğüne ileterek sorunun çözümünü 
istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya 
Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz günlerde Doğanşehir İlçesi’ne yap-
tığı ziyarette mahallelerin sorunlarını dinleyerek çözümü için girişimde 
bulunacağını belirtmişti. Ağbaba, mahalle sakinlerinin Ziraat Bankası’n-
dan talep edilen ATM için banka genel müdürlüğünden talepte bulundu.

Ağbaba, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda, “Ma-
latya ili Doğanşehir İlçesine bağlı; Gövdeli, Kapıdere, Bıçakçı, Beğre, 
Örencik ve Küçüklü Mahalleleri fiziksel açıdan birbirlerine yakın mahal-
leler olup ilçe merkezini ulaşım ve araç bakımdan mahrumiyet yaşayan 
yerlerdir.Bahse konu yerde yaklaşık 4 Bin 300 kişi yaşamaktadır. Bu 
kişilerin yaşadığı mahallerde sadece sabah erken saatlerde ilçe merke-
zine araç bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı sadece para çekmek için 
Doğanşehir Merkezinde giden kişilerin 1 günü heba olmaktadır. Genel 
müdürlüğünüzden Gövdeli yada Kapıdere mahallesine para çekilmesi 
amacıyla bir adet ATM konularak ortaya çıkan mağduriyetin giderilme-
sini talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

MGC ve Yenimalatya Gazetesi Kurucusu Haydar Karaduman vefatının 3. Yıldönümünde Anıldı

Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve Yenimalatya 
Gazetesi Gazetesi kurucusu Haydar Karaduman 
vefatının 3. Yıldönümünde anıldı. Karaduman 
için düzenlenen panelde ise konuşmacılar, Ka-
raduman’ın Malatya’nın bir değeri olduğunu be-
lirterek, adının Malatya’da bir caddeye verilmesi 
istendi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından 
düzenlenen Haydar Karaduman’ı anma etkinli-
ği Şehir mezarlığındaki mezarı ziyaret edilerek 
başladı. Buradaki anma programına Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.ş. Genel Müdürü 
Akif Özbildirici, Büyükşehir Belediyesi İstimlak ve 
Emlak Daire Başkanı Ahmet Özer, Mezarlık Müdü-
rü Osman Gönültaş, Malatya Valiliği Basın Halkla 
İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, MGC Başkanı 
Vahap Güner, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri, 
basın mensupları ile Karaduman ailesi katıldı. KI-

ur’an okunmasının ardından dua edilerek mezara 
karanfiller bırakıldı.

MGC Eski Başkanı Haydar Karaduman’ı anma 
programı ise Malatya Gazeteciler Cemiyetinde 
yapıldı. Malatya Esnaf Odaları Birliği Başkanı 
Şevket Keskin, Malatya Ticaret Borsası Başkanı 
Ramazan Özcan, Malatya Eski Beleidye Başka-
nı Naci Şavata, Küresel Gazeteciler Konseyi Yö-
netim Kurulu üyesi M.Duran Özkan ve Gazeteci 
Bülent Yalvaç, vefat eden Haydar Karaduman’ı 
anlattılar.

MGC Kurucuısu Haydar Karaduman’ın örnek 
bir basın mensubu olduğunu ve güçlü bir kalemi 
olduğunu ifade eden Naci Şavata “Haydar Bey 
saygın bir isimdi, hoşgörülü ve Malatya basınına 
yıllarca hizmet etti, Cemiyeti kurdu, basın men-
suplarını bir araya getirdi. Böyle duayen isimleri 
anmak isteyen Cemiyeti de kutluyorum. Haydar 

Karaduman ismini yaşatmak için Malat-
ya’da bir caddeye adı verilmelidir” dedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı 
Ramazan Özcan, ANAVATAN Partisinin 
birleşme öncesinde Merkez Yürütme 
Kurulu üyesi olduğunu belirterek “DP 
ile birleşmeden sonra sıkıntılar yaşadık. 
Özal’ın resmini parti binasından indirdi-
ler. Bir resmi ben alıp eve götürdüm, di-
ğerini kime vereyim diye çok düşündüm. 
Resmi alıp Gazeteciler Cemiyetine getir-
dim, Haydar Karaduman’a verdim, beni 
tebrik edip kutladı, sonrada resmi Cemi-
yetin baş köşesine astı. Bakın resim hala 
orada duruyor. Bu nedenle Haydar Abi 

muhteşem bir insandı, Rah-
metli Özal ile sıkı diyaloğu-
nu bilirdim, gelir görüşür-
düm. Bundan sonra Haydar 
Karaduman ve diğer basın 
mensuplarını anmalıyız ve 
isaimlerini cadde ve sokak-
lara vererek yaşatmalıyız” 
diye konuştu.

Malatya Esnaf Odaları 
Birliği Başkanı Şevket Kes-
kin, Karaduman ile yıllara 
dayanan dostlukları oldu-
ğunu belirterek “Haydar 
Baba derdik, keskin bir ka-
lemi vardı. Rahmetli Özal’ı 
bile eleştirir, iyi, ile güzel-
den yana olmasını bilirdi. 
Rahmetli Özal’da bu eleş-
tiri,leri dinlerdi, onu Başbakanlık ve Çankaya’ya 
davet ederdi. Yazılarında bunu görürdük. Malat-
ya Gazeteciler Cemiyetini kurdu yıllarca

başkanlık etti. Ama görüyorum ki cemiyeti 
teslim ettiği arkadaşları, onu aratmayacaklar, 
ahde vefayı bilerek anma günü düzenlemişler. 
Haydar Baba ismini layık olduğu yere vermeliyiz. 
Malatya Büyükşehir Belediyesi bu teklifi değer-
lendirmelidir” ifadelerini kullandı.

Küersel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu 
üyesi ve Malatya SÖZ Gazetesi Sahibi M.Duran 
Özkan, rahmetli Karaduman ile yönetimde bu-
lunduklarını, birçok etkinlikler düzenlediklerini 
belirterek “Haydar Abi çok önemli bir şey daha 

yaptı. Gazetecileri ev sahibi yaptı, proje hazırladı 
ve bu gün çok sayıda gazeteci onun sayesinde ev 
sahibi oldu. Adını yaşatmalıyız, daha etkin anma 
toplantıları yapmalıyız” diye belirtti.

Gazeteci M.Bülent Yalvaç da Haydar Abi ile 
yaşadığı bir anıyı anlatarak “Haydar abi sembol 
basın duayenlerimizden biridir. Karşılıklı reka-
bet günleriydi, bir programda eleştirmişim, gece 
beni aradı, mahçup oldum, sabah geldim, özür 
diledim. Bu olay bana çok şeyler öğretti. Haydar 
Abinin adının bir caddeye verilmesi bizi mutlu 
eder. Bundan sonra anma etkinliklerini yapmalı-
yız. Duyunca hemen koşup geldim. Haydar Abiler 
gibi diğer vefat eden basın emekçilerini de anma-
lıyız”ifadelerini kullandı.

‘Haydar Karaduman’ın Adı Yaşatılmalı’
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MELEK GÖZLÜ

Gönül baktı kızgın köze
Hece mana dize dize
Güneş doğmuş kalbimize
Melek gözlü nazlı yârim

İnce beden dağ boyunda
Ses geliyor kar suyunda
Güller al al yaz ayında
Melek gözlü nazlı yârim

Bülbül öter nar dalına
Yârim düşmüş dağ yoluna
Yağmur yağar saç teline
Melek gözlü nazlı yârim

Saçlar sarkmış bel üstüne
Bir çiçekle var dostuna
Bir yar sevmiş koş sesine
Melek gözlü nazlı yârim

Garip kaldım bu dünyada
Bir dost ağlar bu sevdadan
Dileğim o Mevla’dan
Melek gözlü nazlı yârim

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

(BASIN: 1440901  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

DOĞANŞEHİR İLÇESİ BIÇAKCI MAHALLESİ TAZİYE EVİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   :2021/520217
1-İdarenin
a) Adresi    :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500
     DOĞANŞEHİR/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4225171079 - 4225171667
c) Elektronik Posta Adresi  :info@dogansehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :DOĞANŞEHİR İLÇESİ BIÇAKCI MAH 109 ADA 37 NOLU 
     PARSEL ÜZERİNE 1 ADET 182 M2 KAPALI ALAN 1 KATLI 
     YAPI VE ÇEVRE DUVARI
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR İLÇESİ BIÇAKCI MAH 109 ADA 37 PARSEL
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONU YENİ 
     MAH İSHAK YAĞCI CAD NO1 DOĞANŞEHİR MALATYA
b) Tarihi ve saati   :23.09.2021 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyanname-
si. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranla-
rına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirti-
len hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicile-
re yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere 
ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B III Grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜ-
DÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecek-
tir.

DOĞANŞEHİR’DE EĞİTİM
ÖĞRETİM YILI TÖRENLE AÇILDI

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı do-
layısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün-
ce Doğanşehir Fen lisesinde Eğitim 
Öğretim yılı açılış töreni düzenlendi.

Doğanşehir Fen Lisesinde düzen-
lenen törende Doğanşehir Kayma-
kamı Mehmet Kılıç; 2021-2022Eği-
tim-Öğretim yılının öğrencilerimize, 
velilerimize, öğretmenlerimize ve 
tüm eğitim çalışanlarımıza hayırlı 
olması temennisinde bulundu. Tüm 

dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgını sonrası yüz yüze eğitime uzun 
bir süre ara verildiğini dile getiren 
Kaymakam Kılıç, 6 Eylül itibariyle Do-
ğanşehir’de tüm okulların yüz yüze 
eğitime başladığını belirterek,  yeni 
eğitim-öğretim yılında tüm öğrenci-
lere başarılar diledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Du-
rali Zelyurt, Eğitim Öğretim yılı açılış 
konuşmasında, Tüm öğrencilere ba-

şarı dileklerini belirtti. Başkan Zel-
yurt ayrıca Doğanşehir de Fen Lisesi 
açılmasında emeği olan Rahmetli Va-
hap Küçük'ü andı.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Caner Güler ise yaptığı konuş-
mada, tüm öğrencilere ve öğret-
menlere yeni eğitim öğretim yılında 
başarılar diledi.

Düzenlenen Programa Doğanşe-
hir Kaymakamı Mehmet Kılıç Doğan-

şehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
Doğanşehir Belediye Bşk. Yrd. Hakan 
Ürkmez, Doğanşehir  Emniyet Müdür 
vekili Faruk Karaca, Doğanşehir  Jan-
darma Komutanı Onur Kırcaer, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Caner Güler öğ-
retmenler, idareciler ve veliler katıldı.

Doğanşehir Fen lisesinden yapı-
lan tören sonrasında Atatürk Ortao-
kulu ve Muammer Şahin Zafer İlköğ-
retim okullarını ziyaret ettiler.
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GOGOPOĞLU
HASAN VE “TREN” -1

Gogop’ların Hasan dayıyı ta çocukluğum-
dan itibaren tanıma fırsatı buldum. İri yapılı 
kır eşeğinin üstünden asla inmez, her yere 
onun sırtında gider, tabiri yerinde ise tuvalete 
bile onsuz gitmezdi. Onun bir yerden bir yere 
yaya olarak gittiğine şahit olmadım hiçbir 
zaman. Çocukluğumdan aklımda kaldığınca 
sert ve haşin yapılı bir insandı. Söylendiğine 
göre acımasız biri idi. Kardeşinin ölümünden 
sorumlu tutulurdu. Yaşlılık dönemlerinde ise 
gayet anlayışlı, munis ve sevecen bir insan 
görüntüsü verirdi. Evveliyatı ile ilgili, anlatı-
lanlardan hareketle onu daha iyice tanımaya 
çalışalım …

Gogopoğlu Hasan, 93 muhaciri olarak 
Posof’un Satlel köyünden gelerek diğer mu-
hacirlerle birlikte Viranşehir’e yerleşen, go-
gopgiller diye anılan ailenin bir sonraki jene-
rasyonunun bir ferdidir …

Kendisi, askerden yeni dönmüş, gerek ar-
kadaşları, gerekse konu-komşu, hısım akraba-
lar kendisine geçmiş olsuna gelmektedirler. 
Hasan, askerlik görevini yapmış olmanın haklı 
gururunu yaşamaktadır. Askerlik ona çok şey 
öğretmiştir. Görmediği ve bil-mediği çok şey 
hakkında bilgi sahibidir artık.

Memlekette askerliğini yapmayana adam 
gözüyle bakılmamakta ve toplum içinde bir 
saygınlığı bulunmamaktadır.

Askerliğini tamamlayıp evine döndüğüne 
göre, kendisini adam yerine koyarlardı artık 
diye düşünmektedir. Bu duygu ve düşünce 
içerisinde, ayakları yere daha sağlam basmak-
ta, kendine daha bir güven duymakta, yolda 
gururla daha bir dik yürümektedir. Askerlik 
kendine çok iyi yaramış, kilo alarak tavlanmış 
ve kendini çok güçlü, bilgili ve görgülü biri ola-
rak hissetmekte ve kendine her konuda güven 
duymaktadır …

Böylesi anlarda dikkatimi çeken olan bir 
hususa değinmek isterim. Askerlik görevinin 
insanlara çok değerli şeyler kazandırdığını 
gözlemledim. Gerek tavır ve davranışları ve 
gerekse beden yapıları itibariyle olumlu ma-
nada çok farklı konumda olmaktadırlar. Bu 
durum sadece benim değil tüm herkesçe böy-
le algılanmakta diye düşünmekteyim …

Askerlik görevini yapmış olmanın önem-
senmesi bu olsa gerek. İnsanlar, askerliğini 
bitirip gelen gençleri tanımakta zorluk çek-
mektedirler. Dünyadan bihaber ve çelimsiz bir 
vücutla askere uğurlanan gençler, döndükle-
rinde bambaşka bir insan olarak kar-şımıza 
çıkmaktadırlar. Hiç unutmam Hasan Türker 
kapı komşumuzdu. Çelim siz bir gençti. As-
kerlik dönüşünde onu tanımakta çok zorluk 
çektik. Bambaşka, adam azmanı biri olarak 
karşımıza çıkmıştı. Bundan dolayıdır ki ondan 
sonra “ Çam Hasan” olarak ün yapmıştır. Rah-
metli babam, bazen askerliğinden bahseder-
ken, askerlik bana çok iyi gelmişti ve kendimi 
çok güçlenmiş hissederdim. Yürürken yolun 
ayaklarımın altında çatırdadığını hissederdim 
sanki, derdi. Bu durumu ben şuna bağlamak-
tayım;

Tabii ki bu eski dönemlerle ilgili. Anne-ba-
ba ve çevre baskısı altında yetişen, doğru 
düzgün bir şeyler kursağına girmemiş olan 
gençler, askerlikte disiplinli, hareketli ve dü-
zenli bir yaşam ve her övün önlerine gelen 
karavana ile tıka basa karınlarını doyurdukla-
rı içindir ki vücut yapıları daha dinç ve güçlü, 
davranışları daha bir olgun, zekaları ise daha 
bir parlak olmaktaydı …

Ne ise biz yine dönelim Gogop oğlu Hasan,
Askerliğini yapmayana kız dahi verilme-

diği bir ortamda, askerliğini bitirmiş olmanın 
rahatlığı ve haklı gururu ile, şimdi herkesin ve 
özellikle kızların dikkatini çekme adına, gerek 
giyim-kuşam ve gerekse tavır ve davranışları 
ile, yolda yürürken ve birileriyle konuşurken 
daha bir özen göstermektedir kendine. Kosko-

ca İzmir’i görmüş ve oranın havasını teneffüs 
etmiş olmanın ayrıcalığını yansıtması gerekti-
ğine inanmakta, bilgi ve görgüsünün farklılığı-
nı gösterme adına da daha bir dikkat göster-
mektedir.

O dönemler insanların özellikle yaşlıların, 
bir araya gelip sohbet ettikleri “ Köy odala-
rı” olurdu. Bu odalar daha ziyade, toplumda 
itibar sahibi ağa konumundaki insanların so-
rumluluk ve tabiiyeti altında olurdu. Buraları, 
sadece yaşlı insanların bir araya gelip sohbet 
ettikleri yerler olmayıp, aynı zamanda civar 
yörelerden gelen misafirlere de açık tutulur-
du. İtibarlarına düşkün olan ağalar, bu yerlere 
gerekli özeni göstererek, gelen insanları mem-
nun etmek adına hiç bir çaba ve masraftan 
kaçınmazlardı. Otel gibi kalınacak bir yerlerin 
olmadığı köy ve kasabalarda böylesi mekan-
lar, gelip de burada kalmak zorunda kalanlar 
için bulunmaz bir nimet olurdu… Bu odalara 
çocuklar ve askerliğini yapmamış gençler gi-
remezlerdi. Oraları, çocuklar ve gençlerce, 
acaba oralarda neler konuşuluyor, neler yapı-
lıyor? diye merak edilirdi. Hem buralara adım 
atmak, oradaki insanların arasına karışmak 
ve hem de bir an önce evlenmek adına, asker-
lik görevinin aradan çıkarılması amaçlanırdı. 
Gogop oğlu Hasan’ın da böylesi bir düşünce 
içinde olduğu kuşkusuzdu. Görevini tamam-
lamış, bilgi ve görgü birikimi ile memleketine 
dönmüş ve önündeki bütün engelleri aşmış 
bulunuyordu artık …

Hasan, artık görevini tamamlamış olma-
nın haklı gururu ile, bir zamanlar merak ettiği 
ve içine giremediği köy odasından içeri çeki-
nerek de olsa adımını atıverdi. İçeride sohbet 
etmekte olan yaşlılar;

“ -Ooo gogopoğli !.. Hoş geldiiin. Geçmiş 
olsun. Eskerliğini bitirdin de buralara girer ol-
dun hemiii!...

Hasan biraz çekingen ve utangaç tavırla;
“ -Hee emmiler. Çok şükür, askerliğimi bi-

tirip sağ salim döndüm. (Bir diğer yaşlı oradan 
atılır):

“ -Gogop oğli, yeduğun, içtiğun senin ol-
sun. Neler yaptın, neler gördün anlat hele bir 
yol. (Hasan aynı tavır ve saygı ile): “

-Ne anlatayım size emmiler, askerliği yap-
tık döndük işte.

(Bir diğeri):
“ -Ola gogop oğli san esgerliğini İzmirde 

yaptın hemii?
İsminu duymuşuh, böyük bir şeher herhal. 

Bizim burada şimdilerde trenden mirenden 
bahsederler. Böyle şeyleri ilk defa duyuyiruh. 
Sen orada görmişsundur, habarın vardur.

Neme nem bi şeydur bu TREN?...
( Hasan’ın ürkekliği geçmiştir. Adam yeri-

ne konulup, bir şey sorulmaktadır. Kendisine 
güven gelmiştir. İşte tam fırsat, kendisini ka-
nıtlamalı, ne çok şeylerden bilgi sahibi oldu-
ğunu göstermelidir. Sesine bir düzen vererek):

“ –İzmiiir çoook böyük bir şeher emmiler. 
İçinde gabolursunuz, yolunuzu şaşırırsanız 
var ya. Orada tren de var, vapur da var, her 
şey var vesselam … Trene gelince benim de 
kulağıma çalındı. Buradan tren geçeceğimiş. 
Madem ki treni çok merak edersiniz size an-
latayım bari. (Kalkar, sobanın yanında duran 
maşayı alır gelir yaşlıların yanına)

-Bakın emmiler. Bu maşayı tiren yolu far-
zedin. Tren yolu da aynen bu şekilde maşanın 
kolları gibi, paralel olarak uzayıp gider. (Yaşlı-
lar pür dikkat kesilmiş Hasan’ın anlattıklarına 
odaklanmışlardır. Şaşkındırlar. Anlatılanlara 
bir mana verememektedirler. Akılları da yat-
mamıştır ama, yine de dikkatle onu dinlemeye 
devam ederler) Hasan daha bir iştahla anlat-
maya devamla:

“ -Trenin aynen bizim kağnılar gibi teker-
lekleri var. Ama onlar safi demirden haa … 
İşte tren denen şey, yere döşenmiş iki ince de-
mirin üzerinden akar gider. (Kendisini dikkatle 
izleyenlerden biri, anlatılanlara bir anlam ve-
rememiş ve aklı da yatmamıştır. Müstehzi bir 
tavırla:

“ -Ola Gogopoğli, san esgerde eyi marta-
val atmayı öğrenmişsin ha!... Olur da bu ga-
den olur. Biz kağnıyı koca yolda doğri düzgün 
yürütamiyiruh, san goca treni ince demir üze-
rinde yürütiyirsin. Heç olacağ işmidur bu?... O 
zaman devrulmaz mı bu zıhım?...

(Hasan’ın bu sözler üzerine morali bozul-
muş, canı sıkılmıştır ):

“ -Vallaha billaha öyle emmiler, iki gözüm 
önüme aksın ki doğri soyliyirim. (Bir diğer 
yaşlı gülümseyerek) : “ -Hele anlat hele anlat 
gogop oğli, bahak ki daha ne yumurtlıyacağ-
sın. Sanki bizler eskerlik yapmaduh. Sanki 
bizler Ay’dan galduh. Treni, mireni bilmezuh 
ama, bizim de bilduğumuz çok şey vardır her-
halım. (Hasan’ın canı iyice sıkılmıştır. Bir ara 
çekip gitmek gelir içinden, fakat büyüklere 
karşı ayıp olur diye isteksizce izahatına devam 
eder): “ -En önde lokomotif denen kocaa bir 
makine var. Arkasına da 5-10 tana de vagon 
taktımıydı, üzerlerindeki yüklerle birlikte alır 
götürür istenen yere. (Meraklı bir ihtiyar Ha-
san’a biraz daha sokularak):

“ -San şimdi diyirsinki gogop oğli, bu 
tren, üzerlerinde bir sürü yük olan vagonlari, 
iki ince demir üzerinden çekip alıp götiriyir 
hemi?.

Pekii, heç bir yerde gadanıp galmiyir mi, 
misal, yohuş yohari çıharken?

(Bir diğer yaşlı):
“ -Ola gogopoğli, Maşallah yolları demir-

den döşedun. Pekey, tekerlekleri de demirden 
mi bu tiren denen zıhımın? (Hasan iyice bunal-
mıştır. Biraz da kızgınca ):

“ -He emmi, yolları da demirden, trenin te-
kerlekleri de demirden. Heç yorulmadan, heç 
bir yerde gadanmadan, yohuş yoharı da, bayır 
aşağı da gider gelir hep, tamam mı? Haydın 
bana eyvallah, deyip ayağa kalktığında ise, bir 
diğer ihtiyar;

“ -Ola Gogopoğli bizi eyi eğlendirdun sağ 
olasan. Senin anlattuklarına gargalar bile gü-
ler. Biz lazım olduğunda, bir el gadar demir 
için taa Entep’lere gidiyuruh da, zorunan bu-
lup alıp gatiriyuruh. San tuttun yolları demir-
den döşadun.Tren ve vagonlarının tekerlekle-
rini demirden yaptun. Bu heç olacak işmi dur? 
Bu gaden demuri bu devlet nereden bulacah 
ki?...

Ve projelendirilen Adana-Malatya arası 
demir yolu çalışmaları 1929 yılında başladı. 
Her yer bir şantiye halindedir. Viranşehir’e de 
bir şantiye kurulmuştur. Demiryolunda çalı-
şan mühendisler ve işçilerin bir bölümü Viran-
şehir’de tesbit olunan üzerleri çinko çatılarla 
kaplı mekanlarda kalmaktadırlar. Bu mekan-
lardan biri de benim dedem Zaptiye Memet’in 
evinin alt katıdır. Demiryolu çalışmaları ve 
kasabada kurulan şantiyeler, kasabaya bayağı 
bir canlılık kazandırmıştır. Kasaba halkından 
birçoğu taşeronluk ve işçilik olarak görev al-
mışlardır. Gerek bu insanların kazançları ve 
gerekse şantiyede bulunan insanlarına yiye-
cek içecek temin eden kasaba halkının elde 
ettiği ufak da olsa bir gelir, insanların yüzü-
nü güldürmüştür. Viranşehir adeta bir cazibe 
merkezi olmuştur. Nüfus birden patlamıştır. 
O dönemler, 15 bin insan barındırır olmuştur 
Viranşehir …

Şantiyelerin etrafı aynen bir panayır alanı 
gibidir. Etraf yerli ve yabancı insanlarla dolup 
taşmaktadır. Bazen yabancı çalışanlar için, 
tiyatro grupları gelmektedir. Tiyatro derken 
çalgılı, türkülü ve dansözlü eğlencelerdir. Bu 
zamanlarda ise, mahşeri bir kalabalık oluşur-
du. Herkes merakla bu eğlencelerden fayda-
lanmak isterdi. Tabii ki çocuklar ve yeni yetme 
delikanlılar çok arzu etmelerine rağmen bun-
dan muaftılar. Yine de bir yolunu bulup kaça-
mak yapanlar da yok değildir.

Zamanla çalışmalar hızlanır. Tren rayları 
döşenmeye başlanır. Gölbaşı-Kapıdere arası 
geçit vermediği için tünel açma çalışmaları 
gündeme gelmiştir. Bu kısım, parasal ve güç 
hacmi açısından çok çetrefillidir. Bir ara bu 
işin,bu imkanlarla başarılamayacağı dillen-

dirilmeye başlansa da, o zamanın Başbakanı 
İsmet İnönü’nün ısrarı üzerine, çalışmalara 
devam edilir ve aşılmaz denen zorluklar aşılır. 
Tren raylarının döşenmesi sürerken istasyon 
çalışma- ları da son sürat devam eder. 1931 yı-
lında Adana-Malatya arası demiryolu çalışma-
ları sonlandırılmıştır. Şimdi de, geçecek olan 
trenin heyecanı sarmıştır insanları. Herkeste 
büyük bir heyecan ve merak vardır ki hiç sor-
mayın.

Nasıl bir şey şu tren?
Şu döşenmiş ince demir üzerinden, sağa 

sola devrilmeden nasıl gidip gelecek?...
Bir türlü akıl erdirilemiyor, bazıları ise hiç 

kabullenemiyor “ Yok yahu olamaz böyle bir 
şey! Biz düzgün koca bir yolda yürümekte zor-
lanıyoruz, koca tren bu iki ince demir üzerinde 
nasıl gidebilir? Bu olacak bir şey değil” diye 
hüküm yürütüyorlardı …

Ve nihayet tren şu gün gelecek haberi, her 
tarafta insanlar arasında yayılmıştır. Tüm her-
kes, gerek kasaba ve gerekse civar kasaba ve 
köy halkları, dayanılmaz bir merak ve heyecan 
içinde treni sabırsızlıkla beklemektedirler. O 
gün istasyon ana baba günüdür. Herkes işi-
ni gücünü bırakmış, istasyona treni görmeye 
koşmuştur. Ön saflara yaşlı ve itibarlı kişiler, 
arka sıralarda da diğer halk kesiminden in-
sanlar dizilmişlerdir. Az çok tren hakkında bil-
gi sahibi olanlar iştahla bir şeyler anlatmak-
ta, diğer insanlar da heyecanla ve pür dikkat 
anlatılanları dinlemektedirler. Anlatanlar, bir 
şeyler bilmenin ve görmenin gururu ile kendi-
lerini kasmakta, diğer insanlar da onlara gıp-
ta ederek, cahilliğin verdiği bir türlü ezikliği 
yaşamaktadırlar. Kafalarında oluşmakta olan 
merak ettikleri soruları sormaya, cahillikleri-
nin ortaya çıkmaması adına çekinerek, geliş-
meleri oluruna bırakmaktadırlar.

Bir müddet sonra Karamançat-Büyükyazı 
tarafından tiz ve kuvvetli bir düdük sesi duyu-
lur. Bu sesi ilk defa duyanlar irkilir, daha önce 
duymuş olanlar ise bir yandan kıpırdanıp bir 
yandan da bu sesin insanlar üzerinde yarat-
tığı etkiyi gözlemlemeye başlamışlardır. On-
ların duyduğu heyecan, gelecek olan trenden 
ziyade, insanlar üzerinde yaratacağı etki ve 
onların takınacakları tavırlar idi … İnsanlar-
daki heyecan doruk noktasındadır. İtişip, ka-
kışmalar ve mırıldanmalar olağan bir şekilde 
gelişmektedir. Nihayet çok daha kuvvetli bir 
ses ve akabinde koca dev gibi simsiyah bir ca-
navarın, fosuldayarak istasyona giriş yapması 
ile birlikte, insanların çoğu, korku,dehşet ve 
panik içinde sağa sola kaçışmaya, “ Kaçın ca-
navar geliyooorrr!” diye bağrışmaya başlarlar. 
Bu arada koşuşturma sırasında, ayak altında 
kalıp ezilenler bile olmuştur. Meselenin özü-
nü bilenler ise, yerlerinden kıpırda- madan ya 
olanlara gülmekte ya da “ Korkmayın, kork-
mayın! Sizlere bir zararı dokunmaz, kaçmayın 
gelin buraya” diye bağırarak onları uyarmaya 
ve cesaret vermeye çalışmaktadırlar.

Tren alkışlar arasında istasyonda durun-
ca, korkup kaçanlar, trenin durması ve ya-
pılan uyarılar üzerine, çekinerek ve ürkerek 
yavaş yavaş trene yaklaşırlar. Tüm dikkatle-
rini sarf ederek treni incelerlerken, duruma 
vakıf olanlar ise trenden ziyade, onların tavır 
ve davranışlarını gülümseyerek ve biraz da 
küçümseyerek neşe içinde izlemektedirler. 
Tren bir müddet durduktan sonra, düdüğünü 
çalıp, gürültü ile hareket edince, yine bir grup 
insan kaçışmaya çalışsa da, ilki kadar etkili ol-
mamıştı haliyle. Zira, korku ve heyecanlarını 
biraz olsun üzerlerinden atmışlardır.

Hasan
ÇELİK 


