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TÜRK OZANI

ÂŞIK KUL NESİMİ  

Büyük Türk Ozanı Âşık Kul Nesimi 1339 - 

1344

Yılları arasında Bağdat ın NESİM KASABA-

SIN, DA

DOĞDUĞU; DERİSİ YÜZÜLEREK ÖLDÜRÜL-

MESİNİN, DE

 1418 veya 1419 yılında olduğu tahmin 

edilmektedir...

Nesimi, Nesim kasabasında doğmuş olma-

sı nedeniyle Şiirlerinde çoğunlukla, Nesimi, 

Sayyid, Seyyid Nesimi, Naimi ve Hüseyni, 

Mahlaslarını kullanmıştır. 

Büyük Ozan Nesimi, bir tarikata gider ve 

bir konuşma yapar..! 

Azgın softalar Nesimi, nin Türkçe konuş-

masından rahatsız olurlar.

İşte o zaman Ozan Nesimi meşhur deyişini 

okur..

……

Har içinde biten gonca güle minnet eyle-

mem.

Arabî, Farisi dillerine minnet eylemem,

Özüm Türk dilim, Türkçe benim,

İblisin talim ettiği yola minnet eylemem.

*** *** ***

Bir acayip derde düştüm, herkes gider 

karına,

Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir 

yarına,

Zerrece tamahım yoktur, şu dünyanın 

varına,

Rızkımı veren hüdadır,  kula minnet eyle-

mem.

,,,,,

Bilindiği gibi bu deyiş toplum tarafından 

çok tutulmuş olup halen günceldir. 

Alıntı

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehirli Vali Akbıyık
Hakkâri’ye Hayat Veriyor
Aslen Ma-
latyalı olan 
Hakkâri Valisi 
aynı zaman-
da Hakkâri 
Belediye Baş-
kan Vekili ola 
İdris Akbıyık, 
çalışmaları 
ve projeleri 
ile adeta şeh-
re hayat veri-
yor. 2’DE

MGC’de 34 Kuruluş Yıldönümü Coşkusu
Kuruculuğunu 
Rahmetli Haydar 
Karaduman'ın 
yaptığı Malatya 
Gazeteciler Ce-
miyeti (MGC) ku-
ruluşunun 34. Yı-
lını kutluyor.4’TE

Doğanşehir’de “Kadına El Kalkamaz” 
Doğanşehir İlçe Em-

niyet Müdürlüğü ekiple-
ri tarafından kadınlara 
bilgilendirme amaçlı el 
broşürü dağıtıldı.

Doğanşehir İlçe Em-
niyet Müdürlüğü gö-
revlilerince 6284 sayılı 
Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun 
kapsamında Doğanşe-
hir merkezinde bulunan 
vatandaşlara yönelik 
bilgilendirme amaçlı el 
broşürleri dağıtıldı.

Ayrıca Doğanşehir 
genelinde “KADES” ile 
“KADINA EL KALKAMAZ” 
kampanyaları ile ilgili 
afişler de asıldı. Aile içi 
ve kadına şiddetle mü-
cadeleye yönelik bilgi-
lendirmelerimiz Malatya 
genelinde devam ediyor.
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Doğanşehirli Vali Hakkâri’ye Hayat Veriyor 
Aslen Malatyalı olan Hakkâri Valisi 

aynı zamanda Hakkâri Belediye Baş-
kan Vekili ola İdris Akbıyık, çalışmaları 
ve projeleri ile adeta şehre hayat ve-
riyor. 

Yıllar yılı terör ile adı özdeşleşen 
Hakkâri’nin kaderi güvenlik sorununun 
ortadan kalkması ve başarılı yönetici-
leri sayesinde değişiyor. Geçmişte ma-
yından başka bir şey olmayan Hakkâ-
ri’nin dağlarında şimdi kayak yapılıyor; 
okulların her biri yepyeni donatım ve 
henüz mesleğinin başında olan birbi-
rinden kıymetli genç öğretmenlerle 
gerçek manada birer eğitim yuvasına 
dönüşmüş durumda, sosyal hata can-
lanmış, insanların yüzlerine tebessüm 
gelmiş, dışarından turist çekmeye baş-
lamış bir şehre dönüşmüş durumda 
Hakkâri… Bu köklü ve büyük bir de-
ğişimin ardından ise aslen Malatyalı 
olan şehrin Valisi ve Belediye Başkanı 
olan Sayın İdris Akbıyık yatıyor… Varlı-
ğıyla onur duyduğumuz Sayın Valimiz, 
insanlara mutluluk, huzur ve güven 
vaat ediyor. Devletin sıcak ve şefkatli 
ellerini her an yanında hisseden va-
tandaşlar ise yılların vermiş olduğu 
hüzünden, kasvetten ve terör korku-
sundan sıyrılarak şehrin caddelerinde, 
meydanlarında, sokaklarında, pazar-
larında özgürce dolaşabilmenin mut-
luluğunu doyasıya yaşıyor. İnşallah bu 
tablo daim olur ve artık normale dö-
nen Hakkâri’den sokaklarında sadece 
mutluluk sesleri yükselir. Teşekkürler 
Sayın Valim İdris Akbıyık… 

VALİ İDRİS AKBIYIK KİMDİR? 
 ÖZGEÇMİŞ: 
  1971 yılında Malatya`nın Do-

ğanşehir İlçesinin Çavuşlu Köyünde 
dünyaya geldi. İlkokulu Çavuşlu Köyü 
İlkokulunda, ortaokul ve lise tahsilini 
Polat Kasabasında “Pekiyi” derece ile 

tamamladı. 
1986 yılında girdiği Ankara Üniver-

sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Bölümünü 1990 yılında “İyi” 
derece ile bitirdi. Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana-
bilim dalında “Türkiye`de Doğrudan 
Yabancı Sermaye Yatırımları ve İstih-
dam” konulu tezi ile Yüksek Lisansını 
tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi bölümünde Dokto-
rasına tez aşamasında devam etmek-
tedir. 

1991-1992 yılları arasında Polis 
Akademisinde bir yıllık özel eğitimden 
sonra, Bursa Emniyet Müdürlüğün-
de iki yıl Komiser Yardımcısı olarak 
hizmet etti. 1994 yılında Mülki idare 
Amirliği mesleğine intisap etti.    

6 ay Sinop Kaymakam adaylığı, 5 
Ay Yeşilyurt Kaymakam Refikliği yaptı. 
Ankara`da 4 aylık İngilizce kursundan 
sonra 8 ay süre ile İngiltere`de ince-
leme-araştırma ve eğitimi amacıyla 
bulundu. 1,5 ay Elazığ`da Mülkiye Mü-
fettişi refakatinde teftiş stajını yaptı. 
Afyon - İhsaniye ve Denizli - Güney 
İlçelerinde 8 Ay süre ile Kaymakam 
Vekilliğinde bulundu. 4 ay Ankara`-
da İçişleri Bakanlığında Kaymakamlık 
kursundan sonra, Rize İli İkizdere İlçe 
Kaymakamlığına atandı. 

1997-1999 yılları arasında İkizdere 
İlçesinde, 

 1999-2001 yılları arası Elazığ-Ağın 
İlçesinde, 

 2001-2005 yılları arası Diyarba-
kır`ın Çınar İlçesinde, 

 25.10.2005-19.10.2006 tarihleri 
arası Balıkesir’in Sındırgı İlçesinde, 

 20.10.2006-11.08.2010 tarihleri 
arası Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde, 

 12.08.2010-04.08.2015 tarihleri 

arası Sakarya’nın Geyve İlçesinde, 
 07.08.2015-15.12.2016 tarihleri 

arası  Hendek İlçesinde,  
 21.12.2016- 02.11.2018 tarihleri 

arası Şişli İlçesinde Kaymakamlık gö-
revini ifa etmiş olup, 

 05.11.2018 tarihinde Hakkâri Valisi 
olarak göreve başlamıştır. 

Diyarbakır İli Çınar İlçesinde kız 
çocuklarının okullaşması ve kadınla-
ra dönük kendine özgü başarılı eğitim 
projeleri yapmıştır. "Haydi, Anne Baba-
lar Okula” projesi ile 4000 okuma yaz-
ma bilmeyen kadına okuma yazma öğ-
retilmiş ve istihdama dönük eğitimler 
verilmiştir. Bu proje ile 1000 civarında 
okula devam edemeyen kız çocuğunun 
okullaşması sağlanmıştır. Ayrıca Çınar 
İlçesinde altı ayrı kan davasının barışla 
sonuçlanmasında aracılık yaparak kat-
kıda bulunmuştur. 

Kayseri İli Yahyalı, Sakarya İli Gey-
ve ve Hendek İlçelerinde eğitimin ba-
şarısını artırmak amacıyla "Bir Kitap 
Bir İnsan” ve "Her Çocuk Bir Etkinlik” 
gibi kendine has projeler uygulayarak 
eğitimde bu İlçelerimizi çok üst seviye-
lere taşımıştır. 

Geyve İlçesinde görev yaptığı süre 
içerisinde halk-devlet bütünleşmesini 
en üst düzeyde sağlamış, özellikle yok-
sul ve yardıma muhtaç vatandaşları-
mıza dönük “Konut Projesi” gibi çeşitli 
projeler uygulamıştır. Benzer projeler 
Hendek İlçesinde de uygulanmıştır. 

Diyarbakır-Çınar İlçesinde eğitim 
alanında yapmış olduğu başarılı proje 
ve çalışmalar dolayısıyla Milli Eğitim 
Bakanımız tarafından “Teşekkür” ile 
ödüllendirilmiştir. Görev yapmış oldu-
ğu illerin tamamında “Takdirname” ile 
ödüllendirilmiş ve Kayseri İli Yahyalı 
İlçesinde yapmış olduğu projeler(özel-
likle eğitim ve köy alt yapısı ile ilgili) 

ile "Yılın Kaymakamı Ödülüne" teklif 
edilmiştir. 

Kaymakam olarak görev yaptığı İl-
çelerde içme suyu, yol, kanalizasyon, 
gelir getirici tarımsal projeler, modern 
köyler oluşturma, KÖYDES(Sayın Cum-
hurbaşkanımızın başlatmış olduğu Köy 
Alt Yapısını Destekleme Projesi) pro-
jeleri, istihdama dönük projeler, gelir 
getirici hayvancılık ve tarımsal proje-
ler  başarıyla uygulanmıştır. 

İstanbul’un Şişli İlçesinde Kay-
makamlık yaptığı süre boyunca; yine 
halk-devlet bütünleşmesini ön planda 
tutarak vatandaşların her türlü soru-
nuna çözüm üretme gayesi gütmüştür.  
Avrupa Birliği ülkeleri ve STK’lar ile iş 
birliği içerisinde projeler üretilmesi-
ni sağlamak amacıyla AB Proje Birimi 
kurulmuştur. Avrupa Gönüllü Hizmeti 
Projesi(AGH) çerçevesinde birçok Av-
rupa Birliği Projesi uygulanmıştır. “En-

gelsiz Hizmet Projesi”, “Siber Zorbalı-
ğa Son”, “Nesilleri Birleştiriyoruz” ve 
“Bir Kitap Bir İnsan”  gibi projelerin de 
içinde bulunduğu 23 proje bulunmak-
tadır. Uygulanan projeler ile toplumun 
bilinçlenmesi yönünde önemli adımlar 
atılmıştır. 

Avustralya Devletinde 2 ay süre ile 
adli, idari, siyasi ve ekonomik yapısı 
açısından incelemeler de bulunmuş, 
Afganistan Devleti Meydan-ı Vardak 
Vilayetinde 10 gün süre ile valilik ve 
kaymakamlık birim amirlerine kamu 
yönetimi ve Türkiye`nin idari yapısı 
konularında eğitim semineri vermiştir. 
İleri derecede İngilizce bilmekte olup 
öğretmen Sevim Akbıyık ile evli ve 3 
çocuk babasıdır. 

Devlet Memurluğunda 29. yılında 
Mülki İdare Amirliğinde ise 27. yılında 
olan İdris Akbıyık 1. Sınıf Mülki İdare 
Amiridir. 

Şu Fotoğraf Karesinin Gerçek Haline Yıllarca Şahitlik Ettim
Annem patosun ağzında bir oluk-

tan boşalan fasulyeleri çuvala doldu-
rur, babam o çuval dolunca anneme 
boş bir çuval verir,bu değişme esna-
sında fasulyenin bir kısmı yere dökü-
lürdü. Babam dolu çuvalı bu fotoğrafı 
çektiğim yere doğru getirir ve ben ağ-
zını bir güzel bağlar sonra da üzerine 

uzanıverirdim. Babam ara sıra elinde 
bir demirle patosun içinden gelen bi-
zim kes adı verdiğimiz fasulyenin kök 
kısımlarını elekten ayıklamaya baş-
lardı.Eleğin diğer tarafından babamın 
ayıkladığı kesler üst üste yığılır ve bu 
yığıntı küçük bir dağı andırırdı. 

Patosun boğaz kısmında çalışan 
desteleri hızlı bir 
şekilde atınca am-
cam ona kızar,pa-
tos desteyi daha iyi 
öğütsün diye trak-
töre gaz verirdi. 
Traktörün arka te-
kerinin gölgesinde 
şimdiki termosların 
yerini alan,üzeri 

kalın bir kumaşla örtülmüş su kalazla-
rı olurdu. Annem ara sıra kalazın ku-
maşını ıslatır ve suyun serin kalmasını 
sağlardı. Kalazın hemen yanında öğle 
yemeğinden kalma azık çantası olur-
du. Ben ara sıra azık çantasını didikler 
ve yiyecek bir şeyler arardım. 

Eğer patos koyun çayırında verili-
yorsa mutlaka üzüm satan bir amcaya 
rastlardık. Üzeri buğulanmış ve ha-
fif çatlamış siyah üzümleri el yapımı 
sepetin içinden çıkaran amca poşet 
olmadığı için saratın içine koyardı.
Eşeğin heybesinde derme çatma bir 
terazi,terazinin bir kefesinde üzüm 
diğerinde ise amcanın vicdanına itima-
den sesimizi dahi çıkarmadığımız de-
mir kiloların yerini tutan taşlar olurdu. 

Bizler üzerinde-
ki çatlağından 
gecenin ayazını 
yediğini anladı-
ğımız buz gibi 
üzümleri yer-
ken,patos sırası 
bekleyen eş dost 
bize yardıma ge-
lirdi. Amaç çoğu 
zaman imece 
gibi görünse de 
asıl amaç hava-
nın kararması ve 
yağmur yağma 
ihtimaline karşı 
kendi harmanı-
nı patosa verme 
telaşının yardı-
ma dönüşmesiy-
di. 

Çoğu zaman 

çiftçinin yüreğindeki yağmur korkusu 
gerçeğe döner ve damla damla atma-
ya başlardı yağmur. Harman yerini bir 
telaş alırdı. Kimi samanını,kimi fasul-
yesini,kimi de destelerinin üzerini yan-
larında getirdikleri çadırlarla örter ve 
etrafını taşlarla çevirirlerdi. Yağmur 
yağmaya başladığında son desteler 
atılır,traktör durdurulur ve römorkun 
altı yağmurdan kaçanlar için çadır gö-
revi görürdü. Eğer yağmur az yağmış 
ve arkasından güneş çıkmışsa koyun 
çayırını boylu boyunca kaplayan gök-
kuşağının ‘rahmetli babannemin tabiri 
ile ineğimsağmanın’ altında traktörler 
yeniden çalıştırılılır ve desteler patosa 
atılmaya başlanırdı. 

Hava kararmaya yakın amcam bazı 
harman sahiplerine ertesi günün saba-
hı için randevu verirdi. Güneş batar,pa-
tosların kulaklarımızı sağır eden uğul-
tusu biter ve koyun çayırını yaylaların 
gün batımı sonrası sessizliği alırdı. Ba-
bam traktöre römorku takmamı söy-

leyince dünyalar benim olurdu.Artık 
iş bitmiş,fasulyelerin yüklenme ve eve 
götürülme anı gelmişti. Ben ise traktör 
sürmenin hevesiyle koltuğa oturur ve 
gazı usta bir şoför edasıyla bir iki tıkla-
tır,vitesi geriye takar ve römorka yana-
şırdım. Römorku taktıktan sonra geri 
geri fasulye çuvallarına doğru yaklaşır 
ve yüklenmesini beklerdim. 

Babam önce zapçının hakkını ve-
rir ve onun çuvallarını yüklerdi. Daha 
sonra bizimkiler yüklenirdi. Eve gider-
ken direksiyona babam geçer,annem 
ise onun yanına otururdu. Ben ise en 
sevdiğim yer olan fasulye çuvallarının 
üzerine sırt üstü uzanır ve gökyüzün-
deki yıldızları sayardım. Eve gidinceye 
kadar yerimden kalkmaz,traktör du-
runcaya kadar da nereye geldiğimizi 
bilmezdim. Evin önünde durunca hep 
beraber fasulyeleri ambara koyar ve 
geç de olsa akşam yemeği sofrasına 
oturur;bulgur pilavı,domates tavası ve 
ekşi ayranla karnımızı doyururduk..
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Soldan sağa
1. “Çoğu elde etmek için azları biriktirmek gerekir” anla-

mında kullanılan bir söz... 2. Dağılma, bölünme, parçalanma 

(eski)... Kahramanmaraş iline bağlı ilçelerden biri... 3. Skandi-

yum elementinin simgesi... Görkem (eski)... Güneydoğu Asya’da 

yaşayan kuyruklu bir maymun... 4. Bir şeyin doğru olduğunu 

belirtmek için yapılan işaret (eski).... Kurutmak için asmak... 

İki... 5. Üstü kapalı, örtülü (söz veya davranış)... Gametlerde bu-

lunan kromozomlar... Kokmuş hayvan ölüsü... 6. Malkar... Kedi-

nin çıkardığı ses, kedi sesi... 7. Olgu... Yücelme (eski)... Köpek... 

8. Kurnaz, cin fikirli kimse (eski)... Güzel görünmeye çalışan, 

süse düşkün, kırıtan... Parça (eski)... 9. Eski Yunan’da müzisyen-

lerin konser verdiği basamaklı yer... Geveze (eski)... 10. Şarap 

yapılan yer... “Yalnızca” anlamında, sınırlama bildiren bir söz... 

11. Zarf-fiil... Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka 

besin maddeleri... Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, 

epiderm... 12. Radyum elementinin simgesi... Israrlı bir biçim-

de... Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek 

nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka... 13. Madem... Doğu 

Hindistan’da yetişen bir bitki... 14. Karagöz, matiz ve külhan-

beyi tipleri tarafından yabancı ülkelerin tiplerine seslenirken 

kullanılan söz... Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir 

oksidinden oluşan, yaralardan akan kanı durdurmak için kulla-

nılan bir mineral, hematit... 15. Bir borca karşılık, hesabı daha 

sonra görülmek üzere yapılan kısmi ödeme... Kahve ve çayda 

bulunan, hekimlikte kullanılan, kasları, sinirleri uyarıcı, mide 

salgısını ve metabolik hızı artırıcı etki yapan bir madde... Krip-

ton elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Duygusuz... Değersiz, kaba, bayağı (argo)... Baryum ele-

mentinin simgesi... 2. Son, işin sonu (eski)... Vida ile tutturmak... 

3. Rodyum elementinin simgesi... Çok kıvrak bir Küba dansı... 

Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü... 

4. Çocuk dilinde idrar... Uzak Doğu’da yetişen Amerika elmasın-

dan çıkan zamk... Ondan dolayı... 5. Olasılığa dayanan, belkili, 

ihtimalli, muhtemel... Neptünyum elementinin simgesi... Şe-

hirde yerleşim bölgesi, yaka... 6. Damga, mühür... Elma, armut 

vb. meyvelerin kurutulmuşu (halk ağzı)... Hurma ağacı... 7. Açık 

deniz, engin... Yararlanılan uygun şart veya durum, imkân... 8. 

Amerikalı... Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimi 

(eski)... 9. Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu... Bir 

yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... Fal 

açma, fala bakma (eski)... Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı 

bağışlama... 10. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Siyasi bir amaca 

ulaşmak için silah kullanan gizli topluluk... İzleyicilerin kolayca 

görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek ya-

pılan, oyun, müzik vb. gösteri yapmaya uygun yer, oyunluk... 11. 

Yarı(eski)... Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamur-

laşmış kum ve toprak karışımı... Kişi (eski)... Gelecek (eski)... 

12. Özenli, düzgün, uygun (eski)... Gerçek dışı söylenen birçok 

söz... 13. Yedi yaşından büyük erkek boz deve (halk ağzı)... Gam 

dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... İncelme işi... 14. Fiziksel 

etkili medyumla-

rın gerçekleştirdiği 

öne sürülen olay-

lardan biri olan, 

nesnelerin doku-

nulmaksızın ha-

reket edişi, tele-

kinezi... Ara... 15. 

Gülünç bir biçimde 

giyinip süslenen... 

Temize çıkarma, 

aklama (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

HATIRA

Güzel varır özlü sırra

Dilden dile acı yara

Hafızamda bir hatıra

Hatırlarım hayal meyal

Çoban yürür çalar kaval

Çiçek açmış yanak al al

Kaval sesi çok uzakta

Hatırlarım hayal meyal

Sen bir renksin o çiçekte

Arı konar bal petekte

Gözler yorgun ses yürekte

Hatırlarım hayal meyal

Garip olmuş yuva dalı

Gözler ağlar yorgun hali

Yürek yakar bülbül dili

Hatırlarım hayal meyal

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

MGC’de 34 Kuruluş Yıldönümü Coşkusu

Kuruculuğunu Rahmetli Haydar 
Karaduman'ın yaptığı Malatya Gazete-
ciler Cemiyeti (MGC) kuruluşunun 34. 
Yılını kutluyor.

Malatya Gazeteciler Cemiyet üye-
leri kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 
MGC binasında dostluk yemeğinde bir 
araya geldi. CHP il Başkanı Enver Kiraz, 
CHP Battalgazi ilçe başkanı Abdulva-
hap Ayzabar ve il yönetim kurulu üye-
leri MGC’nin kuruluş yıl dönümü vesi-
lesiyle ziyaret gerçekleştirdi, Cemiyet 
üyelerinin yıl dönümü kutlamalarına 
ortak olduk.

“MGC Malatya’yı en üst düzeyde 
temsil ediyor” 

MGC’nin kuruluş serüveni ve son-
rasında yaşananları değerlendiren 
MGC Başkanı Vahap Güner; “Malat-
ya gazeteciler cemiyeti 2 Kasım 1989 
tarihinde Kurucu başkanımız Haydar 
Karaduman’ın önderliğinde kuruldu ve 
bugüne kadar 33 yıl geride bırakarak 
34 yaşına basmış bulunuyor. Bölge-
mizde cemiyetler arasında en eski ce-
miyetlerden bir tanesi. Aynı zamanda 
Malatya’da olduğu gibi, bölge cemiyet-
lerin örgütlenmesinde, Anadolu’daki 
cemiyetlerin örgütlenmesinde öncü-
lük etmiştir. Türkiye gazeteciler fede-
rasyonunun kurulmasında öncü üye 
olarak yer almıştır. Doğu Anadolu Ga-
zeteciler federasyonunun kurulmasına 
yine öncülük etmiştir.

Şuanda da Türkiye’nin en büyük 
basın örgütü olan Türkiye gazeteci-
ler konfederasyonunun kurucu üyesi 
ve yönetim kurulu olarak temsil et-
mektedir. Aynı zamanda uluslararası 
düzeyde olan Türkiye spor yazarları 
derneğinin Malatya temsilciliği ve yine 
Malatya gazeteciler cemiyetinde bu-
lunmaktadır. Şuanda Malatya’da TSYD 
şubesini de açmak üzere son aşamaya 
geldik. Malatya gazeteciler cemiyetini 
kurarken bir amacımız vardı. Ankara, 
İstanbul, İzmir’de olan bütün basın 
kuruluşlarının bir örneğini Malatya’da 
uyguluyoruz ve bunu da büyük ölçü-
de başardık. Son olarak TSYD Malatya 
şubesini de Malatya’da kurmak içinde 
bürokratik işlemler başlamıştır. Bu-
nunla birlikte Malatya gazeteciler ce-
miyeti tıpkı Ankara, İstanbul, İzmir’de 
olduğu gibi Malatya’da da en üst dü-
zeyde temsil edilmektedir.

Ayrıca Malatya gazeteciler cemiye-
ti, düzenlemiş ödül törenleriyle de za-
manın Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
katıldığı bir ödül töreniyle başlamış 
ve hükümetin en üst kademelerinde 
de destek görmüştür. Şuanda da bir 
yıl dönümünü geride bırakırken de, 
Malatya’da gazetecilerin sorunlarının 
çözülmesi konusunda da üzerlerine 
düşen görevleri yapmaktadır. En son 
olarak ta konut projesini 8 yıl önce 
hayata geçiren Malatya gazeteciler 

cemiyeti bundan sonra da çalışmala-
rını devam ettirecektir. Bugün kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla cemiyetimizi zi-
yaret etmeye gelen CHP Malatya il baş-
kanı, ilçe başkanı ve il yönetim kurulu 
üyelerine ayrıca teşekkür ediyoruz.” 
İfadelerine yer verdi.  

“Haydar Karaduman’dan Allah 
Razı Olsun”

MGC yönetim kurulu üyesi Rem-
zi Hayta ise; “34 yıldır bir aile olarak 
yola çıktık ve güçlenerek devam edi-
yoruz. Bizim aile içimizde sorunlarımız 
olmuştur ama hepimiz o sorunları aş-
masını bildik, dimdik ayakta durduk. 
MGC’nin kırmızıçizgisi vardı neydi? 
Cumhuriyet ilkeleri. Bu ilkelerden asla 
ödün vermedi devletine, bayrağına, 
milletine sadık bir cemiyet olarak yo-
lumuza devam ettik. Siyasi düşünce-
lerimizi cemiyetin kapısında bıraktık, 
içeride tek birlik olduk. Rahmetli Hay-
dar Karaduman’ın çizdiği yoldan yola 
çıktık. Allah ondan razı olsun. Bizi bir 
araya getirdi birlikteliğimizi sağladı”

“Başarılı Çalışmalara imza atıyor-
lar”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz 
ise, MGC’nin Malatya’da önemli çalış-
malara imza attığını söyleyerek; “Bu-
gün bizde CHP olarak Battalgazi ilçe 
başkanımız ve il yönetici üyesi arka-
daşlarımızla birlikte gazeteciler cemi-
yetine 34. Yıl kutlaması dileklerimizi 

iletmek için ziyaret gerçekleştirdik. 
Vahap Güner başkanımız bu cemiyet-
le ilgili çok ayrıntılı bir değerlendirme 
yaptı. Cemiyetimizde biliyoruz, Malat-
ya’nın en eski, Malatya basınına, Ma-
latya’ya çok önemli hizmetler vermiş 
bir cemiyet. Rahmetli başkanımız Hay-
dar Karaduman’ı bir kez daha rahmet-
le anıyoruz. Haydar Karaduman sa-
dece bir gazeteci değildi, Malatya’nın 
önemli bir değeri ve kanaat önderiydi. 
Gazeteciler cemiyetinin kurucu baş-
kanı ve uzun süre başkanlığını yapmış 
önemli bir kişilikti. Tabi cemiyet şu-
anda da Vahap Güner gibi değerli bir 
gazetecinin önderliğinde çalışmalarını 
devam ettiriyor. Biz nice 34 yıllar dili-
yoruz. Ayrıca 34 yaş olması böyle genç 
yaşlarda aslında sayılır tam dinamizmi 
gösterecek yaşlarda diyebiliriz. Bu sü-
reçte cemiyetin bütün üyelerine başa-
rılı bir çalışma diliyoruz. Malatya’nın 
kendisine yön vermesi konusunda ce-
miyetler, gazeteciler önemli bir görev 
üstlenmektedir. Herkes bu görevi ya-
parken özgürce yapabilmeli, bağımsız 
yapabilmeli. Bunun alt yapıları aslında 
sağlanmış olması gerekiyor. Ama ma-
alesef birçok eksiğimiz devam ediyor. 
Gazeteciler mesleğini icra ederken 
birçok eksikle de elbette mücadele 
ediyorlar. Bu eksiklerinde biran önce 
tamamlanması temennisinde bulunu-
yoruz.” Dedi.
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GERÇEK BİR
İNSAN HİKAYESİ
Yoksul  bir  ailenin  erkek  evladı  idi.  Ailesinin  

kendi  köylerinde  mal  ve  mülkleri  yoktu.  Köyde  
herkes  kendi  halinde  bir  yaşam  sürüyordu.  Do-
layısı  ile  kendilerine  ihtiyaç  duyulmuyordu.  Bu  
durumda  bu  köyde yaşama  tutunmak  oldukça  güç  
görünüyordu.  Yakınlarında  bir  kasaba  vardı.  Bu  
kasaba  insanları,  93 ( 1877) Harbi  sırasında  bu-
lundukları  yerler  Rus  işgalinde  olduğu  için  göç  
ederek  gelip  o  zamanlar  ıssız  bir  halde  bulunan  
buraya    yerleşmişlerdi.  Ailelerin  çoğu,  özellikle  
ağa  diye  tanımlanan  ve  maddi  durumlarının  iyice  
olduğu  ailelerden  oluşuyordu.  Kendilerine  ihtiyaç  
duyulabileceği   dikkate  alınarak  bu  kasabaya  yer-
leşmeye  karar  kılınıyordu.  Biraz  sıkıntı  çekecek-
lerdi  ama  en  azından  bu  ailelerin  işlerine  yardım-
cı  olma  karşılığında   karınlarını  doyurabilecek  ve   
rahata  erişebileceklerdi …

      Aile,  zaman  içerisinde  çocuk  açısından  ka-
labalıklaşmıştı.  Sadece  bir  baba  ve  annenin  çalış-
ması  yeterli  değildi.  Çocukların  da  katkı  yapması   
gerekli  kılınıyordu.  Bu  vesile  ile  çocuklar  küçük  
yaşlardan  itibaren  ailenin  geçimine  katkı  sağla-
maya  çalışırlarken,  bir  yandan  da  okula  gitmek  
zorunda  idiler.  Zira  ilkokulda  okumak  herkes  için  
mecbur  kılınıyor,  çocuklarını  okula  göndermeyen  
aileler  ise  ceza  yemek  zorunda  kalıyorlardı.   

       Kendisi   ailenin   ikinci  erkek  evladı  idi.  
Okula  gitmek  istemiyor,  gitmek  zorunda  olduğu  
için  de  büyük  sıkıntılar  yaşıyordu.  Giysileri  olduk-
ça  eski,  ayakkabıları  adeta  dökülüyordu.  İyi  bes-
lenemediği  için  de  öğretmenin  söylediklerini  bir  
türlü  kavrayamıyordu.  Durumunun  farkında  olan  
sınıf  öğretmeni ( Cemil  hoca )  sırf  onu  yüreklen-
dirmek  ve  moral  aşılamak  için,  bayram  yürüyü-
şü  sırasında  bayrak  taşıma  görevini  vererek  ona  
güven  kazandırmak  ve  onurlandırmak  istiyordu 
…  Öğretmenin  bu  anlamlı  tutumu  gerçekten  de  
kendisine  moral  vermiş  göğsünün  kabarmasına  
vesile  olmuştu …

Bir  gün  sınıfta  öğretmen  ders  anlattığı  sıra-
da,  yanındaki  kız  arkadaşı  parmak  kaldırarak  söz  
almak  istemişti.  Öğretmenin  söz  vermesi  üzerine  
kız  arkadaşı  şunları  söylüyordu.   “ Öğretmenim  siz  
bayramda  bayrağı  taşıma  görevini  bu  arkadaşıma  
vermek  istiyorsunuz  ama,  onun  elbisesi  düzgün  
değil  çok  eski,  ayakkabıları  da  hem  yırtık  pırtık  
hem  de  biri  birinden  çok  farklı”  demesi  üzerine  
öğretmen  kız  öğrenciyi  azarlayarak,  kesin  bir  ifa-
de  ile  bayrağı  görevlendirdiğim  öğrencim  taşıya-
cak,  o  kadar”  diyordu.  Kız  arkadaşının  kendi  özel  
durumunu  öne  sürdüğü  bu  yaklaşımı,  onun  ruh  
dünyasını  birden  darmadağın  edivermişti.  İçten  
içe  kabaran  hisleriyle  birden   patlayarak  hıçkırık-
larla  ağlamaya  başlamış  ve  öğretmenine  dönüp  
bakarak  dışarı  çıkmak  istediğini  belli  etmişti.  Öğ-
retmeni  de  zaten  her  vesile  ile  durumunu  göze-
tiyor  ve  onu  anlayışla  karşılıyordu.  Göz  ucu ile  
onay  vermesi  üzerine  dışarı  çıkmış  ama  olayın  
etkisinden  kendisini   bir  türlü  kurtaramamıştı.  
Bunun  acısını  o  kız  arkadaşından  mutlaka  çıkart-
malıydı …  Okulun  dış  duvarının  dibine  çömelmiş  
başını  iki  elinin  arasına  alarak  bütün  bu  olanları  
düşünüp  duruyor  ve  içinde  bulunduğu  duruma  
lanetler  yağdırıyordu …

Paydos  zili  çalmış  öğrenciler  bir  an  evvel  
kendilerini  dışarıya  atmaya  çalışıyorlardı.  Yavaşça  
yerinden  doğruldu  ve  kendisini   sınıf  içinde  kü-
çük  düşüren  kız  arkadaşını  beklemeye  başladı.  
Dışarıya  çıkar  çıkmaz  da  hemen  saldırıya   geçip  
saçlarından  tutup  epey  hırpaladıktan  sonra  kaçıp  
gidiverdi …  Zaten  gitmek  istemediği  okula  bundan  
böyle  devam  etmeyerek  bir  yerde  bu  sıkıntıdan  
kurtulmuş  olacaktı.   Ama  kazın  ayağı  hiç  de  öyle  
değildi.  Okula  devam  mecburiyeti  vardı  ve  devam  
etmeyenler  cezalandırılıyorlardı. 

Okuldan  ayrı  kaldığı  iki  gün  sonunda,  okul  
müstahdemi  Hasan  amcanın  evlerine  doğru  gel-
diğini  görünce  paniğe  kapılarak  hemen  içerdeki  
makatın altına  saklanıverdi.  Müstahdem  Hasan’ın  
ne  maksatla  geldiğini  az  çok  tahmin  edebiliyor,  
endişeleniyor  ve  kendisinin  cezalandırılacağını  var  
sayıp    korkuya  kapılıyordu …  Tahmin  ettiği  gibi  
müstahdem  Hasan,  kendi  evlerine  kadar  gelmiş  
ve   annesinden,  kendisinin  niçin  okula  gelmediği  
ile  ilgili  olarak  sorular  soruyordu.   Annesi  “ Val-
laha  bilmem  ki  Hasan  efendi,  her  sabah  evden  
çıkıyor,  biz  onun  okula  gittiğini  sanıyorduk”  şek-
linde  ifadede  bulunurken  göz  işareti  ile  de  onun  
makatın  altında  saklandığını   ima  ediyordu …  An-
nesi  onun  okumasını  istiyordu.  Şayet  okumazsa  
verilecek  cezadan  nasıl  kurtulurlardı? …  Bunun  
üzerine  müstahdem  Hasan  onu  makatın  altından  
çıkartarak  okula  doğru  götürmeye  çalışırken,  bir  
yandan  da  okula  neden  gelmediğini  de  öğrenme-
ye  çalışıyordu.  İçinde  tarifsiz   kaygılar  taşıyordu.   
Acaba  kendisine  ne  yapılacaktı?  İyi  bir  durumla  
karşılanmayacağını  tahmin  etmekten  öteye  geçe-
miyordu …                        

Kendisini  yakından  takip  eden  öğretmeni  Ce-
mil,  Baş  Hoca   Mustafa  Yücel  ile  konuşarak  onu  
memnun  kılacak  ve  tekrardan  okula  bağlayacak  
bir  plan  hazırlamışlardı  birlikte …  Cemil  öğret-
men  cüce  bir  anne  babadan   olduğu  için  sanki  
bir  kompleks  içindeydi.  Öğrencisine  gösterdiği  bu  
ilginin  bununla  bir  ilgisi  olabilir  miydi?...  Aslında  
kendisi  hiç  de  anne  ve  babasına  çekmemiş  üstelik  
estetik  bir  yapıya  sahipti  ama,  yine  de  bu  psikoz-
dan  kendini  bir  türlü  kurtaramamıştı  herhalde.  
Müstahdem  Hasan  ve  kendisi  okula  yaklaştıkla-
rında,  Baş  Hoca  kapının  dışında   kendilerini  bek-
liyordu.  Aslında  bu  organizasyonu  bizatihi  Cemil  
öğretmen  fark  ettirmeden  arka  planda   yürütü-
yordu.   Baş  Hocanın  yüzünün  güler  olduğunu  gö-
rünce  birazcık  olsun  rahatlayıverdi.  Baş  Hocanın  
yanına  geldiklerinde  ise  hiç  beklemediği  güleç  bir  
yüz  ifadesi  ile  “ Yahu  evladım  sen  nerelerdesin  
kaç  gündür?  Gözümüz  yollarda  kaldı.  Meğer  ki  
bizler  seni  ne  kadar  da  çok  severmişiz,  ne  kadar  
da  çok  özlemişiz?”  diye  söyleyince   büyük  bir  
şaşkınlık  içine  girmiş  olmasına  rağmen,  bir  an  
için  yumuşadığını  ve  de  çok  daha  rahatladığını  
hissetti.  Bütün  bunlar  ne  demek  oluyordu?  Ne  
gibi  korku  ve  endişeler  yaşarken,  şimdi  nasıl   ince  
bir  davranışla  karşı   karşıya  kaldığına   şaşırıp  kalı-
yordu. Baş  Hoca “  Geeel  bakalım  benimle “ diyerek  
onu  odasına  alarak,  önceden  hazırlanmış  olan  
giysileri  gösterip  “ Haydi  giyin  bakayım  şunları,  
bakalım  nasıl  olacak? “  diyordu.  Neler  oluyordu  
böyle?...  Büyük  bir  şaşkınlık  içinde  sanki  kendini  
bir  hayal  dünyasında  hissediyordu.  Heyecandan  
eli  ayağı  bir  birine  dolaşıyor,  giysileri  giyinmekte  
zorlanıyordu.   Sonunda  giysileri  giymiş,  gıcır  gıcır  
ayakkabıları  da  ayağına  geçirmişti.  Aynanın  karşı-
sına  geçmiş  kendisini  şöyle  bir  süzmeye  başlamış-
tı.   Ne  kadar  da  yakışmıştı  üzerindeki  giysiler! …  
Bir  türlü  inanamıyordu.  Kendi  kendine   “  Sahiden 
gerçekten  bu  ben  miyim,  bu  giysiler  bana  mı  ait   
ve  bütün  bu  olanlar  gerçek  mi,  yoksa  ben  hayal  
mi  görüyorum?”  diyordu  içinden.  Sonunda  Baş  
Hoca  “  Haydi  bakalım,  bu  kıyafetinle  doğru  evine,  
sakın  kirletme,  yarın  ki  bayram  sırasında  okulun  
bayrağını  sen  taşıyacaksın  ona  göre “  diyordu … 

Yeni  giysileri  içinde  eve  doğru  giderken,  
ayakları  birbirine  dolaşıyor  ve  herkesin  kendine  
baktığını  hissederek  bir  yandan  utanıyor  ve  bir  
yandan  da  göğsünü  kabartarak  gururla  yürüyordu 
… Bu  şaşkınlık  ve  sevinç  evdekilerce  de  yoğun  bir  
şekilde  yaşanıyordu.  Sevinç  ve  mutluluğun  verdi-
ği   sarhoşluk  içinde  sabaha  kadar  nerede  ise  hiç  
uyuyamadı.  Sabahleyin  erken  kalkıp  özenle  giy-
silerini  giydi,  yeni  ayakkabılarını  ayağına  geçirip  
okuluna  doğru  yollandı.  Herkesten  önce  okulun  
bahçesinde  beklemeye  başladı.  Onu  yakinen  tanı-
yan  öğrenciler  ondaki  bu  ani  değişikliği  şaşkınlık  
ve   kıskançlık içinde  uzaktan  uzağa  izliyorlardı.  
Biraz  sonra   diğer  bütün  öğrenciler  ve  öğret-
menler  de  bir  araya  gelip  okulun  yürüyüş  düzeni  
sağlandı.  Okulun  bayrağı  öğrencimizin  ellerinde  
sıkıca  tutulmuş  olduğu  halde  ve  bando  eşliğin-
de  bayram  alanına  doğru  yürüyüşe  geçiliverdi.  
Her  bayram  sırasında  olduğu  gibi  bayram  alanına  
hemen  gidilmez,  herkesin  çocuklarını  yakından  
görmesi  için  cadde  ve  sokak  araları  da  kullanı-
lırdı.  Çocuklar  öğretmen gözetiminde  yürürlerken  
cadde  ve  sokak  kenarlarına  dizilmiş  olan  anne  ve  
babalar  da  çocuklarını  gurur  ve  sevinçle  seyredi-
yorlardı. Yeni  giysileri  içinde  elinde  sıkıca  tuttuğu  
bayrakla  gururla  ve düzgün  adımlarla  geçerken  
bir  ara  kendisini  heyecanla  takip  eden  anne  ve  
babasına  gözü  ilişti.   Onlar  ise    oğullarını  bu  hali  
ile  görüp  sevinç  gözyaşları  döküyorlardı … 

Bu  moralle  ilkokulu  bitirmiş  ancak  ortaoku-
la  gidebilmesi  ailenin  maddiyatsızlığı  nedeniyle  
mümkün  görünmüyordu.  Üstelik  ilkokul  gibi  bir  
mecburiyet  de  söz  konusu  değildi.  Artık  biraz  
büyümüş  eli  iş  tutar  hale  gelmişti.  Çalışarak  ai-
leye  katkı  sağlayabilirdi.  Bir  ağanın  himayesinde    
onların  ihtiyaç  duyulan  işlerinde  karın  tokluğu-
na  çalışacak  ve  böylece  ailesine  yük  olmayacak-
tı …  Çalışıp  yoruluyor  ama  en  azından  kursağı-
na  bir  şeyler  girebiliyordu.  Ağa  evinde  her  bir  
şeyden  fazlası  ile  vardı.  Yeme  içme  konusunda  
artık  sıkıntı  yaşamıyor  ve  hayatından  memnun  
görünüyordu.  Ağanın,  kasabanın  dışındaki  buğday  
harmanının  halledilmesi  işi  kendisine  verilmişti.  
Eskiden   buğday  harmanları  öyle  kolay  kolay  hal-
ledilemezdi.  Bu  iş  için en  az  bir  aylık  bir  süre  
gerekli  idi.  Dövenle  buğday  saplarının  ezilmesi,   
karıştırılarak  sapların  altının  üstüne  getirilmesi,  
sonunda  harmanın  derlenip  toparlanması,  savru-
lup  buğday  taneleri  ile  samanın  birbirinden  ayrıl-
ması,  buğdayın  çuvallara,  samanların  da  çatanlara   
doldurulup  taşınması  hiç  de  kolay  bir  iş  değildi 
…  Bu  bir  aylık  süreç  içerisinde   beslenmesi  kendi  
ailesine  ait  oluyordu  doğal  olarak.  Harmandan  
önce  ağanın  evinde  yiyip  içebiliyordu  ama  har-
man  yerinde  bu  beslenme  şekli  sekteye  uğramıştı  
haliyle.  Ne  yani,  ağa  evinden  harmana  kendisi  
için  özel  olarak  yemek  mi  taşınacaktı? Dolayısı  ile  
annesi  yemesi  için  bir  şeyler  hazırlayıp  getirmek  
durumunda  kalıyordu.  Ancak  annesinin  yemesi  

için  getirdiği  yemek  her  gün  aynısı  idi. Kavrul-
muş  lobiye.  Onun  da  yağı  ve  tuzu  yok.  Bir  de  
iki  tane  bazlama  ekmek.  Bir  gün,  beş  gün,  hep  
aynı   menü.  Annesinin  görmez  tarafından  getirmiş  
olduğu  hiç  de  sevemediği  bu  yemeği  bir  yerlere  
döküyor,  sadece  kuru  ekmekle  karnını  doyuru-
yordu.  Aynı  sahne  günlerce  devam  etmiş,  yeterli  
gıda  alamadığı  için  adeta  güçsüz  düşmüştü. Bütün  
bu  olanları  kara  kara  düşünürken  annesi   elindeki  
yemek  çıkını  ile  çıkıp  geliverdi.  Umusuzca  çıkını  
açtı.  Yine  yağsız  kavrulmuş  lobiye  yemeği.  Artık  
kendine  hakim  olamayarak   “  Yahu  ana,  Allah’tan 
kork!  Harman  süresince  hep  aynı  yemeği  getirip  
durdun.  Sen  zannediyor  musun  ben  getirdiğin  
yemeği  yiyorum … Üzülmeyesin  diye  sana  çaktır-
madan  bir  yerlere döküyordum  ve  sadece  kuru  
ekmekle  karnımı  doyuruyordum.  Aha  şimdi  de  
getirdiğin  yemeği  de  döküyorum”  diyerek  yemeği  
olduğu  gibi  yere  boşaltıyordu … Annesi  duygulan-
mış  ve  oğluna  “  Evladım  evimizde  vardı  mı  sana  
değişik  yemek  getirmiyorum  zannediyorsun?  Evde  
ne  varsa  ancak  onu  getiriyorum”  diyerek  göz  
yaşları  içerisinde  orayı  terk  ediyordu …       

Bir  yandan  şimdiye  kadar  çekmiş  olduğu  sı-
kıntılar  ve  bir  yandan  da  annesinin  çaresizliğini  
ve  onu  üzmüş  olduğu  düşünerek  adeta  için  için  
kahroluyordu …  Bu  hayat  böyle  devam  edemezdi.  
Bütün  bu  sıkıntılardan  kurtulmak  için  bir  şeyler  
yapması  gerekliydi …  Fazla  düşünmeden  kararını  
hemen  veriyordu.  Askerlik  çağı  yaklaşmıştı.  Dü-
şündüklerinin  gerçekleşmesi   için  askerlik  görevini  
aradan  çıkarması  gerekti …  Hiç  zaman  geçirme-
den  askerlik  şubesine  giderek,  herkes  askerlik  
görevini  bir  şekilde  ertelemeye  çalışırken,  o  bir  
an  evvel  askere  alınmasını  istiyor  ve  isteği  de  
yerine  getiriliyordu …    

Görev  alacağı  alaya  dahil  olmuş,  vücudu  ça-
lışmaya   alışkın  olduğu  için  diğerlerinin  aksine  
askeri  talimlerde  hiç  zorluk  çekmiyordu.  Bir  de  
asker  ocağında  düzenli  bir  yaşama  tabi  tutulma-
ları  ve   buna  ilaveten   rüyasında  bile  göremediği  
çeşit  çeşit  yemeklerden  tıka  basa  yiyor  olması,  
her  geçen  gün  kendini  güçlü  kılıyor  ve  hem  de   
vücut  yapısını  da  geliştiriyordu.  Bir  zaman  oldu  ki  
alayda  hiç  kimse  onunla  güreş  tutamayacak,  gü-
reşmek  isteyenler  de  anasından  doğduğuna  piş-
man  olacaklardı.  Rakiplerini  evire  çevire  hırpalı-
yor  ve  sonunda  da  sırtlarını  yere  yapıştırıyordu …  
Alaydaki  askerler  artık  kendisine  saygı  duyuyor,  
uzaktan  uzağa  kendisine  gıpta  ile  bakıyor,  yanına  
yaklaşmaya  çekiniyorlardı.   Askerlerin  bu  tavırları  
doğal  olarak  gururunu  okşuyordu.  Çıkan  yemekle-
rin  en  iyi  tarafları  kendi  için  hazır  ediliyor,  itibarı  
da  her  geçen  gün  artıyordu …   

       Bir  gün  ağaç  gölgesinde  her  zaman  oldu-
ğu  gibi  tek  başına  dinlenirken   alaydan  bir  asker  
koşarak  yanına  gelip   heyecanla  karşı  alaydan  
Andırın’ lı  bir  askerin  kendisi  ile  güreş  tutmak  
istediğini  söylüyordu.  Pek  umursamaz  bir  tavırla   
“  Getirin  şunu  bir  yanıma”  diyordu.  Bu  arada  
Andırın’ lı  asker  ile  beraber  güreş  tutulacağını   
duyan  alayda  ne  kadar  asker  varsa  güreş  alanına  
doluşmuşlardı.  Kafasını  çevirerek  umursamazca “  
Kimmiş  o  benimle  güreş  tutmak  isteyen  o  zavallı 
?”  sorusu  üzerine  Andırın’ lı  bir  adım  öne  çıka-
rak  “  O  asker  benim  pehlivan”  demesi  üzerine  “  
Sen  hangi  akılla  benimle  güreş  tutmak  istersin.  
Bir  tutumluk  canın  var,  üflesem  devrilirsin  be! ” 
demesi  üzerine  Andırın’ lı  “ Pehlivan,  sen  benim  
çelimsizliğime  bakma.  Ben  senin  gibi  nicelerini  
alt  etmişim.  Benim  sırtımı  şimdiye  kadar  yere  ge-
tiren  olmadı”  diye  konuşması  üzerine  birden  aya-
ğa  fırlayıp   “  Peki  ulan  sen  istedin,  günah  benden  
gitti”  diyerek  üst  giysilerini  çıkartarak  ortaya   atı-
lıverdi.  Andırın’ lı  da  soyunarak  ortaya  çıktı.  Ala-
yın  tüm  askerleri  kendi  pehlivanlarının  Andırın’ 
lıya  iyi  bir  ders  versin  istiyor  ve  öyle  bir  beklenti  
içine  girmişlerdi.   Güreş  başladı.  Andırın’ lı  belli  ki  
öncesinde  öğrenmiş  olduğu  bir  oyunla  bizimkini   
sırt  üstü  yere  yapıştırdı.   Hem  kendisi  ve  hem  de  
kendi  alayının  askerleri   şok  geçiriyorlardı.  Neye  
uğradığını  şaşıran  bizimki   kızgın  bir  şekilde  “  
Boşluğuma  geldi.  Bir  daha  tutuşalım  ister  isin?”  
sorusuna  olumlu  yanıt  verilmesi  üzerine  bizimki  
içinden  “  Şimdi  senin  çıranı  yakacağım.  Kemikle-
rini  kırmazsam  eğer” diyerek  tekrardan  Andırın’ lı  
ile  tutuşuyordu.  O  da  ne!   çok  kısa  süre  içerisinde  
yine  sırtı  yere  yapışmıştı.  Bir  anda  tüm  prestiji  
yerle  yeksan  olmuş  kendi  alay  askerleri  büyük  
bir  hayal  kırıklığı  ile  güreş  alanını  terk  etmeye  
başlarken,  kendisi  düştüğü  durum  nedeni  ile  başı  
önüne  eğik  yerinden  bir  türlü  kalkamıyordu.  Bü-
tün  bunlar  yetmiyormuş  gibi  Andırın’ lının   “  Fazla  
üzülmene  gerek  yok  pehlivan.  Karşıma  kim  çıksa  
aynı  akıbete  uğrardı.  Benim  sırtımı  şimdiye  kadar  
yere  getiren  olmadı  ki ” demesi  üzerine  bizimkisi  
zorla  yerinden  kalkarak  Andırın’  lıya   şöyle  di-
yordu.  “  Ben  böylesi  durumlara  düşecek  adam  
değilim.  Çok  ağırıma  gitti.  Seninle  şöyle  ormana  
doğru  gidelim  kimsenin  görmez  tarafından  orada  
kapışalım”  ha  ne  dersin  teklifine  de  Andırın’ lı  
hiç  tereddüt  etmeden  olur  cevabı  veriyordu.  İki  
pehlivan  ıssız  orman  köşesinde  tam  sekiz  defa  

tutuştular,  bir  kez  olsun  bile  Andırın’ lıyı  yeneme-
di.  Her  defasında  yıkılan  hep  kendisi  oldu … 

(  Bütün  bu  hikayeler  bizzat  kendisi  tarafın-
dan  bizlere  anlatıldı.  Gülündü  eğlenildi.  Bazen  
takılarak  “  Bak  Andırın’ lıya  söyleriz  ha!  -  ya  da  
“ Kaç  Andırın’ lı  geliyor “  deriz,  o  da  gülüp  geçiş-
tiriverirdi …

Asker  dönüşü  de  hayatı  hep  mücadele  ile  
geçti.  Beden  gücü  ile  çalışarak  ailesine  katkı  su-
nuyordu.  Bu  arada  dayısının  kızı  ile  evlenmiş  
sorumluluğu  daha  da  artmıştı.  Her  bir  işin  üs-
tesinden  rahatlıkla  geliyor,  fazla  bir  sıkıntı  ya-
şamıyordu.  Ancak  erkek  evladının  ve  de  küçük  
erkek  kardeşinin  özürlü  olmaları  ve  yaşantılarının  
zorluğuna  karşın  hem  kendi  ve  hem  de  eşi  direnç  
gösteriyor  ve  de  asla  şikayetçi  olmuyorlardı …

Kendisinin  hoş  sohbet  biri  oluşu,  şahit  oldu-
ğu  olayları  kendine  özgü   neşeli  ve  canlı  şekilde  
anlatımları,  her  zaman,  içinden  eksik  olmadığı  
Kristal  kahvehanesinde  bir  araya  gelen  hem  sa-
mimi  olduğu  arkadaşlarına  ve  hem  de  orada  te-
sadüfen  bulunanlara  doyumsuz  anlar  yaşatıyordu.  
Onsuz  kahvehanenin  tadı  çıkmıyor,  şayet  orada  
ise  hemen  çevresi  sarılıyor,  oyun  da  oynuyorsa  
ya  onunla  birlikte  oyun  oynamaya  ya  da  masanın  
hemen  yanında  bulunmaya  can  atılıyordu.  Eski-
lerden  Kerim  baba  da  hoşsohbet  biri  idi.  Onun da  
etrafında  insanlar  oluşurdu  ama  o  konuşmasını  
uzattıkça  insanlar  bir  zaman  sonra  sıkılmaya  baş-
ladığında  sık  sık   “  Eyi  dinleyin  ha,  eyi  dinleyin”  
diye  uyarıda  bulunurken,  kendisinin  ise   canlı,  
hareketli  ve  neşeli  anlatımı  karşısında  sıkıntı  duy-
mak  bir  yana,  devamlı  surette  bir  şeyler  anlatsın  
isteniyordu …  Kristal  kahvehanesinde  bir  zaman-
lar  Kerim  baba  ve  Kuri  ve  Pepe  Kasım  ve  Kuri  
söyleşileri,  onların  bu  dünyadan  geçip  gitmeleri  
nedeni  ile  artık  olamıyor,  ancak  bu  boşluğu  ken-
disi  fazlası  ile  doldurabiliyordu …

       Sadece  kendi  ilçesindeki   insanlarla  değil,  
civar  köy  ve  kasabalardan  insanlarla  da  sıkı  bir  
iletişim  içinde  olur,  kasabaya  indiklerinde  hemen  
kendilerini  onun  yanında  bulurlardı.  Onlara  gere-
ken  ilgiyi  gösterir,  varsa  sıkıntıları  çözümlemeye  
çalışır,  izzet  ikramdan  da  geri  kalmazdı …  Şoför-
lüğü  kendi  kendine  öğrenmiş  ve  aranan  bir  şoför  
olup  çıkmıştı.  Bir  süre  başkalarının  arabasında  
çalıştıktan  sonra  şansı  yaver  gitmiş  ziraat  dairesi  
şoförü  olarak  hizmet  etmeye  başlamıştı.  Aldığı  
maaş  harcamalara  yetmiyor  zaman  buldukça  çok  
çeşitli  işler  yaparak  kendini  güçlü  kılmaya  çalı-
şıyor,  etrafta  çok  tanıdıkları  olduğu  için  de  iş  
bulmakta  güçlük  çekmiyor,  bizatihi  kendileri  gelip  
ona  iş  teklifinde  bulunuyorlardı …

Yalnız  kötü  bir  huyu  vardı  ki  ondan  asla  bir  
türlü  vazgeçemiyordu.  Arkadaşlarının  bütün  ikaz-
larına  rağmen  sigaranın  birini  söndürüp  birini  ya-
kıyor,  arkadaşlarınca  ikaz  edilince  de “ Ben  bunun  
zararını  hiç  görmedim” deyip  geçiştiriveriyordu.   
Ama,  ne  yazık  ki  içine  çektiği  sigara  dumanının  
akciğerinde  yaptığı  tahribatın  farkında  olamıyor-
du.  Sıkıntıları  başlayınca  da  doktora  görünmek  
zorunda  kalıyor,  yapılan  tahlil  sonucunda  akciğe-
rinde  kanserli  bir  kitlenin  olduğu  kendisine  bildi-
riliyordu.  O  andan  itibaren  neşe  dolu  bu  insanın  
yüzü  artık  gülmüyor,  konuşmaları  eski  canlılığını  
taşımıyor  her  geçen  gün  içine  kapanıyordu.  Yapı-
lan  kemoterapi  tedavileri  de  bir  sonuç  vermiyor,  
ekim  ayının  son  günü  hayatının  da  son  günü  
oluyor,  herkesin  sevip  saydığı,  yanında  olmaktan  
huzur  ve  neşe  bulduğu   değerli  can  dostumuz  
bu  dünyayı  bizlere  emaneten  bırakıp  terk  edip  
gidiyordu …   Yattığın  yer  nur  içinde  olsun  değer-
li  dost.   Bizlerin  her  zaman  yüzlerini  güldürdün  
Yüce  Yaratan  da  senin  yüzünü  güldürsün …

 Çoğunuz  andığım  bu  kişinin  kim  olduğunu  
tahmin  etmiştir.  Ama  yine  kendini  ifşa  edeyim.  
Bu  can  dost,  Muça  Memmet  diye  anılan  bir  baba-
nın  ikinci  büyük  oğlu  Hacı  Tokgöz,  büyük  kardeşi  
herkesin  bildiği  ve  tanıdığı  hem  iyi  bir  duvar  
örme  ustası  ve  hem  de  bir  zaman  mahalle  muh-
tarlığı  yapan  nazik  ve  kibar  insan  Mustafa  Tok-
göz,  diğer  kardeşleri  de  saygın  insanlar  olarak  
tanınmışlardır …  

Kendisini  çok  seven  biri  olarak  büyük  bir  
üzüntü  içerisinde  hem  kendisine  ve  hem  de  ken-
disinden  kısa  bir  süre  önce  kalp  krizi  neticesinde  
vefat  eden  küçük  erkek  kardeşine  Allah’tan  rah-
met  diliyor,  geride  kalan  başta  büyükleri  Mustafa  
usta  olmak  üzere  diğer  tüm  yakınlarına  başsağlığı  
dileklerimi   sunuyorum …


