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Jandarma Sýhhýye Çavuþu babam Vaiz Þahin, Çanakkale, 1929

Not: Sayýn okuyucu, bu eseri okuduktan sonra, gelecek neslin de
faydalanmasý amacýyla kütüphanenizde saklamanýzý rica ediyorum.
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ÖZGEÇMÝÞÝM
1935 yýlýnda Malatyanýn Doðanþehir
ilçesinin Polat köyünde doðmuþum. Küçük
yaþlarda ticaret hayatýna atýldýðým için
ilkokuldan sonra okuyamadým.
1958 yýlýnda Adile Mezin Hanýmla hayatýmý
birleþtirdim. Ýki çocuðumuz dünyaya geldi.
Büyük oðlum Enver Þahin, Ýstanbul
Üniversitesi Ýktisat Fakültesinden mezun
olduktan sonra iþ hayatýna atýldý. Oðlum
Enverin, Baþak ve Beril isimli iki kýzý
vardýr. Küçük oðlum Önder Þahin, Boðaziçi
Üniversitesi Ýþletme bölümü mezunu olup,
tekstil ihracatý ile ticaret hayatýna devam
etmektedir. Emircan adýnda bir oðlu vardýr.
1930 yýlýnda babamýn Doðanþehirin Polat köyünde kurmuþ olduðu
Vaizoðullarý Ticarethanesini 1963 yýlýnda Ýstanbula taþýdým.
Ýstanbulda bakliyat ihracatýna ve ticaretine devam ederken,
kardeþim Mahir Þahin ile birlikte 1978 yýlýnda Mersinde ikinci
firmamý kurdum.

Aktif iþ hayatým sayesinde bir çok iþ adamý ve devlet adamýyla
tanýþma ve yakýn çalýþma imkaný elde ettim. Ýþ ve ticaret hayatýnda
gelinebilecek en üst seviye ulaþtým. Kendimi, ticaret hayatýndan
emekli ettim.
Firmamýzýn 74üncü yýlýnda üreticilerimize örnek olmak amacýyla
tarým ve meyve üreticiliði yapmaktayým.
Hayatýmýn bundan sonraki döneminde bir tek idealim var: Malatya
Eðitim Vakfýna üniversite kazandýrmak...

Muammer ÞAHÝN
VAÝZOÐULLARI ÞÝRKETLER GRUBU
-Kuruluþ Tarihi 1930-

1995 yýlýna kadar Ýstanbuldaki ve Mersindeki firmalarýmda bakliyat
ihracatýný devam ettirdim. Bu dönemde memleketime 300 milyon
dolarýn üzerinde döviz girdisi kazandýrdým. Türkiyenin ihracatýna
ve dýþ ticaret hacmine yaptýðým katkýlardan dolayý 11 altýn madalya
ile ödüllendirildim, birçok takdirnameye lâyýk görüldüm.
1976 yýlýndan 2001 yýlýna kadar 25 yýl boyunca fasýlasýz olarak
Ýstanbul Hububat ve Yaðlý Tohumlar Ýhracatçýlar Birliðinin baþkanlýðýný
yaptým. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisinin kuruluþunda kurucu üye
sýfatýyla bulundum.
Ýstanbul Ticaret Odasýndaki meclis üyeliðim ve komite baþkanlýðým
28 yýldýr devam ediyor. 1989 yýlýndan bugüne kadar da Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliðinde delege olarak hizmet ediyorum.
Ýnsanýn altyapýsýnýn gençlik olduðunun bilinci içerisindeyim. Bu
sebeple eðitim ve öðretime önem veriyorum. Malatya Eðitim
Vakfýnýn kurucu üyesi ve komite baþkanýyým.
Doðduðum yer olan Doðanþehire iki adet meslek lisesi; üç adet
de ilköðretim okulu yaptýrdým.
Malatya Turgut Özal Týp Fakültesi Vakfýnýn kurucu üyesiyim.
Doðanþehirliler Derneðinin kurucu üyesi ve fahrî baþkanýyým.
Malatyalý Ýþadamlarý Derneðinin (MÝAD) üyesiyim.
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ÖNSÖZ
Rahmetli babam Vaiz Þahin 1909 yýlýnda Malatyanýn Doðanþehir
ilçesinin Polat kasabasýnda doðmuþ; askerliðini 1929 yýlýnda
Çanakkalede jandarma sýhhiye çavuþu olarak yapmýþtýr.
Babam doðum yeri olan Polat kasabasýnda 1930 yýlýnda ilk iþleri
olan deðirmenciliðin yanýnda ticarethanesini kurarak, hayatýný
ticaretle geçirmiþ olup; 1974 yýlýnda vefat etmiþtir.
Babamýn, ailemizin þeceresinin, soy aðacýnýn yazýlmasý için büyük
bir istek ve þevkle baþlattýðý çalýþmalarýnýn vefatý üzerine yarýda
kalmasýna gönlüm razý olmadý... Rahmetli babamýn bu arzusunu
yerine getirmek ve Þahin Ailesinin 350 yýllýk geçmiþine ýþýk tutmak
amacýyla, babamýn ölümünden bir yýl önce 1973 yýlýnda, babamdan
kalan bilgi ve belgeleri derleyip, topladým. Elde edilen münderecata
69 yýllýk yaþam sürecimde þahit olduðum güzel olaylarý da ekledim.
Eþin-dostun yardýmý ve teþvikleriyle, toplumumuza mesaj olmasý
amacý ile elinizdeki kitabý hazýrladým.

Kitaba hizmeti geçen diðer bir araþtýrmacý yazar ve tarihçi, eþimin
dayýsý rahmetli Sayýn Sabri Kelemaroðluna, 14 aylýk süreç içerisinde
elde ettiðim bilgileri tekrar gözden geçirerek, kitabýn hazýrlanmasýna
yardýmcý olan arkadaþlarýma verdikleri desteklerden dolayý
teþekkürlerimi sunarým.
Hatýralarýmý uzun zamandan beri yazýya dökerek, sizlerle paylaþmak
istiyordum. Bu eseri okurken, benim gibi herkesin de babasýyla
ve annesiyle, soy kütükleri ile ilgili hatýralarýnýn canlanacaðýna
inanýyorum.
Kitabýmý, her yaþtaki okuyucunun kendini ilgilendiren konular
bulacaðýna inanarak, ciddi bir araþtýrma sonucu ortaya çýkardýk;
ilginizi çekeceðine inanarak, bilgilerinize sunduk.
Saygýlarýmla,
Muammer ÞAHÝN

Ýçindeki bilgi, belge ve fotoðraflarla ayný zamanda bir aile belgeseli
niteliðinde olan bu kitabýn tamamlanmasýnýn, firmamýzýn 74üncü
yýlýný idrak ettiðimiz 2004 yýlýna rastlamasý da benim açýmdan
mutlu ve anlamlý bir tesadüf olmuþtur.
Dokuz bölümden oluþan kitabýn birinci bölümünde, Horasandan
gelip, Arapgirin Horan köyüne yerleþen, oradan da Doðanþehirin
Polat köyüne geçen Þahin Ailesinin, müteakip yýllarda Doðanþehirde,
Malatyada ve Ýstanbulda devam eden yaþam öyküsü bulunmaktadýr.
Kitapta, kendi iþ ve sosyal hayatýma ait faaliyetlerime, dünyayaolaylara bakýþ tarzýma, siyasetçi ve iþ adamlarýyla olan dostluk
iliþkilerime, Malatya Eðitim Vakfýna yaptýðým hizmetlerle, eðitime
yönelik maddi-manevi katkýlarýma deðindim. Kitabýn son bölümünde
de bilgi ve belge niteliðindeki fotoðraf albümüne yer verdim.
Ýsmet PAÞA, Turgut ÖZAL, Süleyman DEMÝREL, Vehbi KOÇ ve
Sakýp SABANCI gibi toplum içinde yükselip, iþ alemi piramidinin
üst noktasýna çýkan, kendi kulvarlarýnda topluma yön veren önemli
siyasetçi ve iþ adamlarýmýzla olan kýymetli anýlarýmý ve dolu dolu
yaþamýmý da kitabýmda beðeninize sunmuþ bulunmaktayým.
Hatýralarýmda isimleri geçen büyüklerimden, aramýzdan ayrýlmýþ
olanlarý rahmetle anar; hayatta olan dostlarýma da saðlýklý ve
baþarýlý, nice uzun ömürler dilerim.
Kitabýn hazýrlanýþýnda emekli bakanlýk müfettiþi, edebiyatçý dostum
Sayýn Fahri YAKARýn yoðun katkýlarý olmuþtur. Malatyalý emekli
tarih öðretmeni Sayýn Mevlüt Oðuz da büyük emek harcamýþtýr.
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Ýþ adamý babam Vaiz Þahin 1909-1974
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Annem Sultan Þahin 1919-1999

11

Ailem: Oturanlar; Kýz kardeþim Müferra Türkeþ, annem Sultan
Þahin. Ayaktakiler; Muzaffer, Mahir, Muammer ve Hüseyin Þahin.
(1983)

Eþim ve ben... (2002)

Torunum Emircanýn 1999 yýlýndaki sünnet töreninden bir hatýra. Muammer
Þahin, Önder Þahin, Buket Þahin, Enver Þahin, Çiðdem Þahin,
Adile Mezin Þahin, Baþak Þahin, Emircan ve Beril Þahin.
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tarafýndan açýlýþý ve ANAP’ýn Polat’ta seçimleri kaybediþi
• Polat’ýn sayfiye yeri Beypýnar’ýn turizme açýlmasý önerim
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8) MALATYA EÐÝTÝM VAKFI
• Malatya Eðitim Vakfý, Okumuþu Çoðaltma Derneði’nden ilham
alýnarak, Kayýsý Gecelerinde vücut bulmuþtur
• Ýstanbul Ticaret Odasý’nýn Ýnönü Üniversitesi’ndeki yarým kalan
36 derslikli okulu tamamlamasý
• Vakýftaki çalýþmalarým sýrasýnda karþýlaþtýðým zorluklar ve
kaybettiðimiz iki adet gayrimenkul
• Vakýf ve Malatya aþýðý müteahhit Reþit Þahin
• Kemal Derinkök’e Malatya Eðitim Vakfý’na 63 dönümlük arsa
baðýþý yapmasý için teþvikim
• Malatyaspor Baþkaný Metin Kaya Çaðlayan’ýn Malatya
Eðitim Vakfý’na yardýmlarý
• Saniye Samanlý Hanýmefendi’nin Malatya Eðitim Vakfý’na
daire baðýþý
• Balater Yalman Hanýmefendi’nin Malatya Eðitim Vakfý’na
daire baðýþý
• Vakfýmýza kendi arzularý ile baðýþ yapan Handan ve Hayrettin
Yelkinkanat ailesi
• Hayýrsever üyemiz Selami Akbarut’un vakfýmýza kýz talebe
yurdu baðýþý
• Vakfýmýzýn kurucu üyelerinden Yaþar Öncan’ýn, Ankara’daki
vakýf þube binasýnýn tapusunu vererek, vakfýmýza baðýþlamasý
• Dr. Rahime Batu’nun baðýþý esnasýnda yaþadýklarým ve
baðýþýn hazin sonu
20

162
163
163
164

• Malatya Valisi Kutlu Aktaþ’ýn vakýf yararýna çalýþmalarý ve
vakfýn merkez binasýnýn alýmý
• Vakýf kurucu üye ve baþkanlarýmýzdan eski milletvekili
Mustafa Kaftan’ýn politik esprili bir hikayesi
• Tekstil uzmaný Çalýklar: Mahmut Çalýk ve Ahmet Çalýk
• Taha Holding’in ve LC Waikiki’nin kurucularýndan, baba dostum
Vahap Küçük
• Malatya Eðitim Vakfý’ndaki çalýþmalarýmda kimlerden
destek gördüm?
• Sosyal yönlerini takdir ettiðim büyük insan Mevlüt Aslanoðlu
• Malatya’ya toplu geziler ve vakfýn yemek ziyaretleri
• Ýlçem Doðanþehir’e yaptýrdýðým ve katkýda bulunduðum okullar
• 5’inci okulu babam Vaiz Þahin adýna yaptýrmayý taahhüt ettim
• Malatya’nýn Akçadað ilçesinde inþaatý yarým kalan okula
çok üzüldüm
• Bir eðitimcinin çocuklarý için benden burs talebi
• Doðanþehir kaymakamýnýn ilçemize yatýrým yapmam için önerileri
• Malatyalýlar tekstilde ve dayanýþmada neden öncüler?
• Malatya Eðitim Vakfý’na üniversite kazandýrma idealim
• Sevgili Malatyama sýla özlemi
• 23 Nisan 2004 tarihinde Doðanþehir Muammer Þahin Zafer
Ýlköðretim Okulu'nu ziyaretimde öðrencilerden þiirli teþekkür...
• Orda bir köy var uzakta
9) TARÝHÎ BELGE VE FOTOÐRAFLAR
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1) ÞECEREMÝZ
• Þeceremiz
• Atmalý Aþireti kimlerden oluþuyordu? Nereden gelmektedir?
• Soy kütüðümüzü araþtýrmak üzere babamýn belirlediði komisyon
üyeleri
• Soyumuzun tarihini teyit eden deðerli bir belge
• Þecerede kýsmen ulaþýlan isimler
• 1560 yýlýnda Polat’ýn ilk yerleþimi
• Doðduðum kasaba 80 yýllýk Polat Belediyesi
• Polat’ýn geçmiþteki kültürüne bakarak, sportif sosyal aktivitelerini hatýrlayalým.
• Dedem Kelaða Hüseyin Efendi
• Ailemizin Þahin soyadý nasýl alýndý?
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Babam Vaiz Þahin, aile toplantýlarýmýzda zaman zaman bizlere
anýlarýndan söz ederdi. Yine, bir aile toplantýsýnda anýlarýný anlatýrken, gözleri uzakta sabit bir noktaya daldý... Çok derinlere gittiði belliydi. Uzunca bir
süre durduktan sonra bana döndü ve anlatmaya devam etti: “Ben daha o
zamanlar 15-16 yaþýndaydým. Amcalarýmýn yanýnda, babam Kelaða
Hüseyin Efendi, benden aile geçmiþimizi araþtýrmamý istemiþti. Bana
demiþti ki: Oðlum Vaiz, sen oldukça zeki ve çalýþkan bir gençsin. Ailemizin
geçmiþini de merak ediyorsun. Ayný zamanda tarihe de meraklýsýn.
Þeceremizi bir araþtýr bakalým. Bu iþi, en iyi senin baþaracaðýna inanýyorum”. Babam, dedemden bizlere naklettiði bu sözlerle, babasýnýn vasiyetini bizlere de aktarmýþ oldu.
Babam, bunlarý anlattýktan sonra, bana “Oðlum Muammer, ömür bir
kuþ gibi çabucak gelip geçiyor. Elim eriyor, dilim dönüyorken bir an evvel,
babamýn (dedem Kelaða Hüseyin Efendi’nin) vasiyetini yerine getirmek
için harekete geçelim. Bu yýl sonbaharda Arapgir’e gidelim. Bu arada, hem
hýsým akrabayý ziyaret ederiz, hem de þeceremizi sorup araþtýrýrýz.” dedi.
1972 yýlýnda Ýstanbul Aksaray’daki evimizde babam, annem, eþim,
Avni Emiroðlu (eþimin amcasý ve Arapgir’in sayýlý tüccarlarýndan) ve
Yalçýn Emiroðlu (eþimin amcasýnýn oðlu) bir akþam, hep beraber sohbet
ederken, Arapgir’e gitmeye karar verdik.
Lakin, Arapgir’e gitmek için, ancak bir sonraki sonbaharda vakit bulabildik. Ýki arabayla, Malatya üzerinden Arapgir’e gitmek üzere yola koyulduk. O tarihte yollar bozuk olduðu için, Malatya’dan ancak altý saatte
Arapgir’e varabildik. Kayýnpederimin kardeþi Avni Emiroðlu güzel bir program
hazýrlamýþtý. Babam Arapgir’e iner inmez, þeceremizi araþtýrmaya
baþlamýþtý. Bu iþ için üç gün boyunca, Arapgir nüfus idaresinde ve tapuda
kayýtlarý inceledii. Avni Bey’in yardýmýyla ciddi araþtýrmalar yaptý.
Biz yedi-sekiz kiþi olmamýza raðmen Arapgir’de akrabalarda kalýyorduk. Doðrusu, rahatýmýz iyi, izzet-i ikram ise fevkalade denecek derecede idi. Krallar gibi aðýrlanýyorduk. Bir kýsmýmýz da, kýz kardeþimin eþi
Hikmet Türkeþ‘in amcasýnda misafir olmuþtu.
Babam, Arapgir’deki üçüncü günümüzde bana: “Oðlum, araþtýrmalar iþe yaradý. Nüfus müdürü ve tapu müdürünün çok yardýmlarýný gördüm.
Onlarýn sayesinde soyumuzun izlerini buldum. Allah razý olsun! Çok yararlý oldular.” diyerek, duyduðu memnuniyeti ve sevinci dile getirmiþti.
Soyumuzun geçmiþinin Arapgir’in Horan ve Deregezen mevkilerinde
yaþadýklarýný ve þu anda da soyumuza mensup olanlarýn soyadlarýnýn
“Bölükbaþý” olduðunu tespit ettik. Atmalý Aþireti’nden olduðumuzu, bunlarýn da Aþaðý ve Yukarý Atmalý diye ikiye ayrýldýðýný, Bölükbaþý’larýn,
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Aþaðý Atmalý Aþireti’nden ve Türkmen Boylarýndan olduðunu teyit eden
bilgilere ulaþtýk. Ertesi gün, eþimin amcasý olan Ziya Bölükbaþý, bizleri
Horan’ýn Deregezen köyüne davet etti. Biz de bu davete icabet ettik.
Araþtýrmalarýmýza orada devam etmeye karar verdik...
Araþtýrmalarýmýzýn dördüncü günüde, heyet halinde Arapgir’e yakýn
olan Deregezen köyüne gittik. Bizlere bu seyahatimizde ev sahipliði
yapan Ziya Bölükbaþý bizi kalabalýk bir köylü grubu ve kurbanlarla
karþýladý.
Vakit, sonbahar ikindisi idi. Damlarýn üzerine minderler ve kilimler
atýlmýþ olduðu halde herkes bizi bekliyordu. Yörükler, geleneklerine baðlý
insanlardý. Atalarýndan kendilerine miras kalan gelenekleri aynen yaþatýyorlardý. Babam, bu karþýlamadan ve yöre halkýnýn göstermiþ olduðu saygýdan dolayý çok etkilenmiþ, bundan mutlu olmuþtu.
Babamýn, elde ettiðimiz araþtýrmalar neticesinde kendi soyunun
kökenlerine yaklaþtýkça, týpký çocuklar gibi sevindiðini görüyordum.
45-50 kiþiyi aðýrlayacak þekilde yemekler hazýrlanmýþ, sofralar,
masalar kurulmuþtu. Sanki düðün evinde gibiydik. Ev sahibi Ziya
Bölükbaþý, Avni Emiroðlu, annem, eþim, eþimin annesi ile babam, akrabalarý ve atalarý ile ilgili uzun uzun sohbete koyuldular. Babam, “Ayný soydan kýz almýþýz, kýz vermiþiz, birbirlerimizle içli-dýþlý olmuþuz. Bu, bizler
için ne kadar gurur verici bir durumdur.” dedi. Köyün muhtarýna dönerek,
yapacaðý araþtýrmayla ilgili açýklamalarda bulundu: “Edindiðim bilgilere
göre ailemiz, 1650 yýlýna kadar burada yaþamýþlar ve daha sonra
ayrýlmýþlar. Acaba, bu hususta içinizde bilgisi olan var mý?” diye sordu.
Bu soruya yanýt olarak köylülerden biri, bu köyde 350 yýl önce bir
takým olaylar nedeniyle göçler olduðunu aktardý. Sohbete katýlan muhtar
ise, “Bunu, Bölükbaþý’lardan 85-90 yaþlarýndaki Elif Ana daha iyi bilir. Kendisi, buraya yakýn bir mezrada oturmaktadýr. Ýsterseniz, geçmiþe ait olaylarý, bir de onun aðzýndan dinleyelim.” dedi. Bunun üzerine Elif Ana çaðýrýldý.
Geniþ çehreli, ak benizli Elif Ana’nýn, yaþlýlýktan beli bükülmüþtü...
Ama yine de görünüþ itibariyle saðlýðý da, konuþmasý da yerindeydi.
Tanýþma faslýndan sonra, Elif Ana, arkasýný dönerek, kendisine gösterilen
yere oturdu... Anadolu insanýna has bir saygý içinde, bize konuyla ilgili duyduklarýný ve bildiklerini þöyle hikaye etti: “1650 yýllarýnda, bu bölgeye her
yýl Diyarbakýr Sancaðý’ndan, kýrk kiþilik süvari grubu gelir ve sancak
beyliðine öþür toplarlardý. Öþür vermek, köylülere ve aðalara aðýr gelirdi,
çok zorlarýna giderdi. Çünkü, onlar bunu, haraç vermek gibi görüyorlardý.
Köylüler, o yýl mevsim kurak gittiðinden, sancak beyliði adýna gelen gruba,
yýlýn kurak geçtiðini, kazançlarýnýn kendilerine göre olduðunu ve öþür vere-
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meyeceklerini bildirirler. Süvari grubunun baþý ise: “Biz, öþrümüzü
almadan gitmeyiz. Size, yarýn sabaha kadar mühlet veriyoruz. En azýndan
evinizde, ambarlarýnýzda bulunan yiyeceklerinizden verin. Aksi takdirde, ya
malýnýzý, ya canýnýzý, ya da çocuklarýnýzý alýrýz.” diye tehdit dolu sözler
savururlar. Bu insanlar, çok acýmasýz ve gaddardýlar. Gelen 40 kiþilik grup,
buna raðmen, bir de o akþam köylülerin evlerinde misafir olarak kalýrlar.
Köylüler ise, hava iyice karardýktan sonra, köy meydanýnda toplanarak, bir plan yaparlar. Plana göre, süvari grubu ile kýran kýrana çatýþmaya girilecek ve onlar buradan elleri boþ gönderilecekti. Köy halký böyle
bir karar almýþtý.
Köyün ileri gelenlerinden sayýlan üç kardeþ, bu çatýþmayý önlemeye
çalýþmýþlar ise de, bu mümkün olmamýþ; çok korkunç ve kanlý bir çatýþma
sonucunda, köye gelen kýrk kiþilik süvari grubundan otuz dokuzu ölmüþ ve
köylülerden de bir kaç kayýp verilmiþ.
Köyün ileri gelenlerinden olan üç kardeþten Kelaða Hüseyin,
Kelaða Mulla ve Kelaða Veli, bu çatýþmadan sonra, büyük bir üzüntü
içinde, yakýnlarýný da alarak, köyü terk etmek zorunda kalmýþlar. Onlarýn
bu þekilde hareket etmelerine, süvari grubundan bir kiþinin kurtulup, kaçmasý neden olmuþ. Kaçýp kurtulan kiþinin durumunun, Diyarbakýr sancaðýna bildirilmesi halinde, akýbetlerinin iyi olmayacaðýný hesap etmiþler,
bu yüzden, apar topar köyden uzaklaþarak, izlerini kaybettirmiþler. Bunun
dýþýnda, bir kýsým köylü de ayný þekilde hareket etmiþ, kendi yakýnlarýný da
alarak, Deregezen’i ve Horan’ý terk etmiþler”.
Bunun üzerine babam, Elif Ana’ya sordu: “Üç kardeþin meslekleri nelerdi? Ne iþ yaparlarmýþ?” Elif Ana: “Su deðirmenciliði, ustalýk ve marangoz
iþleri yaptýklarýný ve köyün ileri gelen kiþileri olduklarýný, zamanýnda büyüklerimden duymuþtum.” dedi. Ve þöyle devam etti. “Ayný zamanda da þahin
kuþu besleyip, atla avcýlýk yaparlarmýþ. Hatta, duyduðuma göre, köyümüzün
yakýnlarýnda onlardan kalan iki deðirmen var. Biri çalýþýr durumdadýr, diðeri
harap haldedir. Kalýntýlarý hâlâ durmaktadýr. Gidip, bakabilirsiniz.”
Babam sevinçle, araya girerek: “Bizim sülalede, hâlâ deðirmencilikle meþgul olanlar var. Demek ki deðirmencilik bizde ata mesleði olarak
devam etmektedir.” diye, ekledi.
Babam, Elif Ana’ya: “Üç kardeþin, nerelere yerleþtikleri hakkýnda da
bir bilgin var mý?” diye sordu. Elif Ana, “Büyüklerimin anlattýklarýna göre;
Kelaða Hüseyin Malatya üzerinden Polat deresini geçerek Polat köyüne,
Kelaða Veli Malatya üzerinden Çýrmýklý’ya, (Yeþilyurt), Kelaða Mulla ise
Antakya üzerinden Halep’e ya da Þam’a doðru gitmiþ” dedi.
Elif Ana’nýn ilerleyen yaþýna raðmen hafýzasý hâlâ canlýydý, olaylarý iyi hatýrlýyordu. Elif Ana, dedelerimin aradan geçen iki yýldan sonra,
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yakýnlarýna bulunduklarý yerleri bildiklerini; fakat kimseye söylememelerini sýký sýký tembih ettiklerini de söyledi.
Tam bu sýrada babam yerinden kalkarak, Elif Ana’nýn elini öptü ve
þunlarý söyledi: “Sen, benim atalarýmýn kökeninin tamamýný anlattýn. Biz
de, senin sayende 350 yýldan beri, su deðirmenciliði yaptýðýmýzý, ustalýkla
meþgul olduðumuzu ve þahin kuþu beslediðimizi öðrendik. Þimdi de aþaðý
yukarý atalarýmýzýn iþ kollarýný devam ettiriyoruz. Hatta, benim babamýn
göbek adý, Kelaða Hüseyin Efendi ve benim büyük oðlumun adý Kelaða
Hüseyin Þahin’dir. Demek oluyor ki “Kelaða” Horasan’dan gelen bir lakap
imiþ biz de Bölükbaþý ailelerinin soyuna mensubuz.
Babam çok sevinçliydi. Sözlerini: “Elif Ana, muhtar, avukat ve
þahitler huzurunda, köklerimin bu þekilde olduðunu bir yazý ile tevsik ve
tasdik edersek, elimizde yazýlý bir belge olur” diyerek, sözünü bitirdi.
Bunun üzerine ev sahibi, eþimin amcasý Ziya Bölükbaþý ayaða
kalkarak, “Vaiz Bey, iyi güzel de, lakin sizin ailenizin buralardan o tarihlerde
gittiði anlaþýlýyor. Bunu ben de duymuþtum. Sizlerin Bölükbaþýlar ile bir
‘akrabalýk’ baðýnýzýn olacaðýný zannetmiyorum.” diye serzeniþte bulundu.
Ziya Bölükbaþý’nýn bu sözlerinden sonra babam sinirlenerek ve
daha evvel hiç görmediðim bir öfkeyle: “Ziya Bey, siz ne demek istiyorsunuz? Siz, benim gelinimin amcasýsýnýz. En azýndan bu nedenle akraba oluyoruz. Bizden þeref duymalýsýn. Ben, buraya sadece atalarýmýn
köklerini araþtýrmak için geldim. Yoksa sen, Bölükbaþýlar’dan miras
talebinde bulunmak için geldiðimizi mi sanýyorsun? Yazýklar olsun!...
Benim mal varlýðým, sizin köylerinizin ölçülerine bin katar. Benim, tek
amacým var. O da, babamýn vasiyeti üzerine soyumu ve akrabalarýmý
arayýp, bulmaktýr, soy aðacýný ortaya çýkarmaktýr.” dedi. Babam, sözlerini
tamamlayýnca, ev sahibinin hazýrlamýþ olduðu yemeði de yemeyerek, hýrsla
ayaða kalktý. “Beni akraba olarak kabul etmeyen kiþinin yemeði de yenmez”
diyerek, bize döndü ve: “Haydi kalkýn, gidiyoruz” dedi.
Bütün köylü ýsrar etti, hatta Ziya Bölükbaþý: “Beni yanlýþ anladýn Vaiz
Bey, neden bu kadar sinirlendin? Niye böyle davranýyorsun? Yapma,
etme!” diyerek, özür dilediyse de, babamýn o öfkesi üzerine, annemi de
yanýmýza alarak, oradan ayrýldýk. Eþim ise orada kaldý. 6 saatlik dönüþ
yolculuðundan sonra Malatya’ya vardýk. Malatya’dan da Ýstanbul’a
hareket ettik. Ziya Bölükbaþý halen saðdýr, bizleri sevip, sayar... Allah,
kendisine hayýrlý ömürler versin.
Babam, daha sonra Polat Köyü’nde ilkokul müdürü olan eniþtemiz
Vahap Tüzün’ü bularak, ailemizin þeceresini araþtýrma görevini ona verip,
bizim soyumuzun köye geliþ tarihi itibariyle incelenmesini; hayatta olanlar
ve olmayanlar konusunda da araþtýrma yapmasý için ricada bulundu.
Vahap Bey de, bu görevi seve seve kabul edeceðini söyledi. Bunun üze-
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rine, on iki kaynak kiþiden oluþan bir komisyon kuruldu. Bundan sonraki
çalýþmalarý, eðitimci Vahap Tüzün komisyonla birlikte yürüttü ve þecereyi
hazýrlayarak, rahmetli babama 1973 yýlýnda teslim etti.
Ben de babamýn vasiyeti üzerine þecereyi/soyaðacýmýzý kitap
haline getirmiþ bulunuyorum.
Atmalý Aþireti kimlerden oluþuyordu? Nereden gelmektedir?
Benim talebim üzerine, Malatyalý hemþehrimiz tarihçi, araþtýrmacý
yazar Sayýn Mevlüt Oðuz yaptýðý araþtýrmalarla, soyumuzun atalarýnýn
Aþaðý Atmalý Aþireti’nden ve Türkmen boylarýndan geldiðini, tarihi
vesikalara dayanarak aktardý.
Atmalý Aþireti, Aþaðý Atmalý ve Yukarý Atmalý olarak kendi içerisinde
ikiye ayrýlmaktadýr.
Aþaðý Atmalý Aþireti’nin yerleþim yeri, 1838 yýlýnda göçebe olarak
yaþadýklarý, Arapgir, Belveren ile Pazarcýk ovasýnda kurulmuþtur.
Aþaðý Atmalý Aþireti’nin yaþadýðý ovalarda, çadýrlardan oluþan
küçük yerleþim yerlerinden baþka herhangi bir yerleþim yeri yoktur. Yalnýz,
bu ovalar üzerinde Atmalý Aþireti’nden baþka; yine Atmalýlar gibi Türkmen
boylarýndan gelen, Kýlýçlý ve Siniminiler de konaklýyordu. Bu üç aþiretin
insanlarý, yaklaþýk 2000 çadýrda oturuyor ve geçimlerini, çiftçilik ve hayvancýlýktan saðýyorlardý. Hayvancýlýkla uðraþanlar, yazlarý daðlara çýkýyor,
kýþlarý ise kýþlýklarýna geri dönüyorlardý. Bu üç Türkmen aþireti de, devlete
baðlýlýklarýný ve sevgilerini bildirerek, senede 400 keselik akçe vergi ödüyorlarmýþ. Bu üç aþiret, yýllar sonra, 1864 yýlýnda devrin padiþahýndan
gelen emir üzerine, göçebelikten kurtularak, yerleþik düzene geçmiþler;
Türkiye’nin birçok bölgesine yerleþmiþlerdir.
Soy kütüðümüzü/þeceremizi araþtýrmak üzere, babamýn belirlediði
komisyon üyeleri
-
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Mustafa Þahin (Kara Mustafa, babamýn amcasý)
Giritli Mustafa (Mustafa Özkan)
Týllýz Halil
Lafo Mehmet
Hacý Hasan
Vahap Tüzün
Mustafa Çete Þahin
Nuri Usta Þahin
Tarla Mustafa Þahin
Ali Paþa
Mahmut Erdoðan
Ahmet Þahin
Yusuf Han Erdoðan

Bu komisyon, atalarýmýzdan hayatta kalanlar ve kalmayanlarla birlikte 213 aile reisine ulaþmýþlardýr. Titiz bir çalýþmanýn eseri olan bu listeye
kitabýmda yer verdim. Listede sadece erkeklere yer verilmiþtir.
Soyumuzun tarihini teyit eden deðerli bir belge
Soyumuz, 350 yýl önce Arapgir Horan’ý terk eden aþaðýda isimlerini
yazdýðým üç kardeþten devam etmiþtir:
- Kelaða Hüseyin Efendi (Polat’a gelen)
- Kelaða Molla (Halep ve Þam’a giden)
- Kelaða Velioðlu (Malatya Çýrmýklý’ya giden)
Seçere araþtýrmalarý neticesinde, þeceremize ait çok önemli tarihi
vesikalar da elde edilmiþtir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceðim.
Tarihçi, yazar Sabri Kelemaroðlu tarihi eserlerden alýntý yaparak,
þeceremizi teyit etmektedir. Ayný zamanda, eþimin de dayýsý olan Sabri
Bey, mümtaz bir kiþidir. Bu kitap yazýlýrken, vefat etmiþ olduðundan, kendisini bir kez daha rahmetle anýyoruz.
Arapgirli olan merhum Sabri Kelemaroðlu, Arapgir Postasý
gazetesinde çýkan bir yazýsýnda þöyle demektedir: "Arapgir Sancaðý'nda
köy kuran aþiretler, bir öykü anlatýrlar. Bu öykü, Diyarbakýr Sancak Beyi
ile üç kardeþin hatýrasý olup, son derece ilginç bir rastlantýdýr. Horanlýlar,
Ýran Horasan'dan ve Orta Asya'dan gelmiþlerdir. Köyün adý Horan'dýr.
Köyün kuruluþ tarihi miladi 1335?tir." Yazarýmýza ait, çok deðerli kitaplar
bulunmaktadýr. Sabri Kelemaroðlu mezkur makalesinde Kelaða Hüseyin
Efendi, Kelaða Mulla ve Kelaða Velioðlu'na da deðinir.
Bu araþtýrmacýnýn Arapgir Postasý’nda 1994 yýlýnda yazdýðý tarihi
vesika, rahmetli babam Vaiz Þahin’in 1973 yýlýndaki araþtýrmalarýnda ne
kadar haklý olduðunu ve araþtýrmalarýmýzýn yüzde yüz doðru olduðunu
açýkça ortaya koymaktadýr.
Þecerede kýsmen ulaþýlan isimler
1) Molla
2) Velioðlu (Kelaða)
3) Kelaða Hüseyin
1-Velioðlu Molla
Molla oðlu Ýbrahim
A) Ýbrahim oðlu Çatalbaþ Mustafa
a) Çatalbaþ Mustafa oðlu Mustafa (yaþamýyor)
b) Çatalbaþ Mustafa oðlu Hasan
Hasan oðlu Muhsin
Hasan oðlu Abit
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Hasan oðlu Tahsin
Hasan oðlu Mehmet
c) Çatalbaþ Mustafa oðlu Mahmut
Mahmut oðlu Battal
Battal oðlu Ünal
d) Çatalbaþ Mustafa oðlu Ali (Yaþamýyor)
B) Ýbrahim oðlu Eþir Ali
a) Eþir Ali oðlu uzun Hüseyin
-Uzun Hüseyin oðlu Kadir
-Uzun Hüseyin oðlu Vahap
-Vahap oðlu Hasan
-Vahap oðlu Hüseyin
-Hüseyin oðlu Mehmet
-Hüseyin oðlu Adil
-Vahap oðlu Yusuf
-Yusuf oðlu ...
-Yusuf oðlu Cemal
-Yusuf oðlu Yusuf
-Uzun Hüseyin oðlu Kara
-Kara oðlu Mustafa
-Hasan oðlu Memet
-Hasan oðlu Mevlüt
-Þeyh Ali Halil oðlu Ali
-Ali oðlu H. Ömer (Yaþamýyor)
-Eþir Ali oðlu Mehmet (Yaþamýyor)
-Eþir Ali oðlu Bekir
-Bekir oðlu Týllýz Halil
-Týllýz Halil oðlu Mahmut
-Týllýz Halil oðlu Saim
-Bekir oðlu Ceren Mustafa
-Ceren Mustafa oðlu Ýbrahim
-Ceren Mustafa oðlu Nevzat
-Bekir oðlu Dirgen Ali
-Dirgen Ali oðlu ...
-Kelveli Hasan oðlu Kübüþ
-Kübüþ oðlu Mevlüt
-Kübüþ oðlu Hamit
-Kübüþ oðlu Ýbrahim
-Ýbrahim oðlu Mahmut
-Kübüþ oðlu Hüseyin
-Hüseyin oðlu Mesut
-Hüseyin oðlu Nazmi
-Hamdi oðlu Molla
-Molla oðlu Vahit
-Molla oðlu Mahmut
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-Molla oðlu Hasan
-Hamdi oðlu Ali
-Ali oðlu Vahap
-Hamdi oðlu Fikri
-Fikri oðlu Turgut
-Fikri oðlu Coþkun
-Kelaða oðlu Aziz
-Aziz oðlu Mehmet
-Kelaða oðlu H. Molla
-H. Molla oðlu Mustafa
-Kelaða oðlu Mehmet
-Mehmet oðlu Erdal
-Ýbrahim oðlu Eco Memet
-Eco Memet oðlu Ýsmail
-Ýsmail oðlu Ali Paþa
-Ali Paþa oðlu Yusuf
-Yusuf oðlu Yaþar
-Ali Paþa oðlu Yaþar (Yaþamýyor)
-Ali Paþa oðlu Celal
-Eco Memet oðlu Osman (Þehit)
-Eco Memet oðlu Memet (Þehit)
-Eco Memet oðlu Mustafa (Þehit)
-Eco Memet oðlu Molla (Þehit)
-Velioðlu oðlu Kel Ali
-Kel Ali oðlu Kel Hüseyin
-Kel Hüseyin oðlu Eþir Ali
-Eþir Ali oðlu Aycý Memo
-Aycý Memo oðlu Faik
-Faik oðlu Mustafa
-Mustafa oðlu Hulusi
-Mustafa oðlu Yaþar
-Faik oðlu Memo
-Memo oðlu Vahap
-Faik oðlu Halil
-Halil oðlu Muhsin
-Halil oðlu Dursun
-Aycý Memo oðlu Aþýk Ahmet
-Aþýk Ahmet oðlu Tahsin
-Aþýk Ahmet oðlu Memo
-Memo oðlu Sinan
-Memo oðlu Saim
-Aycý Memo oðlu Memiþ (Yaþamýyor)
-Aycý Memo oðlu Mustafa (Yaþamýyor)
-Eþir Ali oðlu Geniþ Mustafa
-Geniþ Mustafa oðlu Ali
-Ali oðlu Memet (Yaþamýyor)
-Ali oðlu Mahmut
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-Mahmut oðlu Yusuf
-Mahmut oðlu Yaþar
-Ali oðlu Mustafa (Yaþamýyor)
-Ali oðlu Osman
-Osman oðlu Mustafa
-Mustafa oðlu Murat
-Osman oðlu Vahap
-Vahap oðlu Nihat
-Eþir Ali oðlu Þeyh Ali Halil
-Þeyh Ali Halil oðlu Memet
-Þeyh Ali Halil oðlu Hasan
1560 yýlýnda Polat’ýn ilk yerleþimi
Babam Vaiz Þahin’in soyunun, Horan’dan gelip yerleþtiði Polat
Kasabasý, 1560 yýlýnda Kanuni Sultan Süleyman devrinde, tarih defterine
geçirilmiþtir. Bu tarihi kayýtta þimdiki Polat Kasabasý, o dönemin Subadra
nahiyesine baðlý bir köydür. 1560 yýlýnda bu köyde 109 hane bulunmaktaymýþ. Her evde 5 aile ferdi hesap edilecek olursa, Polat köyü o tarihte
toplam 545-550 nüfusa sahip bir yerleþim merkeziymiþ. Erkek nüfusun
sayýsý 103’müþ. Bunlar da askerlik çaðýna girmiþ, devlete vergi veren
insanlarmýþ.
Köyde o zamanlar, buðday, arpa ve mýsýr tarýmý yapýlýr ve üzüm
baðlarý yetiþtirilirmiþ. Köy halký, kendilerinin yol üzerinde oturduklarýný,
vergi vermemek için “derbent” yazýlmalarýný istemiþler, bunun için
ellerinde bir hükm-ü þerif bulunduðunu göstermiþler. Bununla birlikte köy,
yol üzerinde olmadýðý ve Türkmenlerin yaylaya ve kýþlýða giderken bu
köye uðradýklarý için köylülerin “derbent”lik talepleri yerine getirilmemiþtir.
Böylelikle köy halký vergi vermeye devam etmiþtir. Böylece, “defter-i
cedîde”ye köyün kaydý yapýlmýþtýr. Nitekim, 1990 yýlýnda 8’inci
Cumhurbaþkanýmýz Turgut Özal, Polat Barajý’nýn açýlýþý için Polat’a
geldiðinde: “Muammer, Polat köyünün adetlerine, geleneklerine ve folkloruna bakýnca, buranýn Türkmen köyü olduðu anlaþýlmaktadýr. Çünkü,
gösteri oyununu oynayan insanlarýn tiplemeleri, þiþikleri ve karacalarý, bu
köyün tamamen Türkmen boyu olduðunun bir ispatýdýr.” diyerek, zikrettiðimiz tarihi belgeyi resmen teyit etmiþtir.
Doðduðum kasaba 80 yýllýk Polat Belediyesi
Polat Kasabasý, Atatürk’ün, 1923 yýlýnda kurdurmuþ olduðu ilk
belediyelerdendir.
Kasaba, 2000 yýlý sayýmýna göre, halen 6500 nüfusa ve 1250
haneye sahiptir. Ayrýca, 20 bini aþkýn hemþehrimizin de baþta Adana,
Mersin, Ýstanbul ve Ýzmir olmak üzere memleketimizin diðer illerinde
ve yurt dýþýnda yaþadýklarý bilinmektedir.
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Polat, 1946 yýlýna kadar Akçadað ilçesine baðlý bulunmaktaydý.
Polat’ýn ilçe olamamasýnýn nedeni, coðrafi konumunun müsait olmamasýdýr. Polat’ýn baðlý bulunduðu Doðanþehir, konumu itibariyle ilçe olmuþ;
böylelikle Polat, Akçadað’dan ayrýlarak, Doðanþehir’e baðlanmýþtýr.
Polat ile Doðanþehir arasýnda 10 kilometre mesafe vardýr.
Polat, 1920-1950 yýllarý arasýnda bölgede ilkokulu olan tek
kasabaydý. Çevredeki 50-60 köyün çocuklarý burada okumaktaydý. Ýlkokulun öðrencilerini köyün ileri gelenleri evlerinde misafir ederdi. Hatta, hatýrlýyorum, bizde de 4 öðrenci misafir olarak kalýrdý.
O dönemde evimizde kalmýþ olan Polat Dere köyünden, þu an hayatta olan sadýk dost Tevfik Yýldýrým ve Balyan Köyü’nden müteahhit Ali
Þahin, bizleri her yýl telefonla arayarak, vefa duygularýný iletmektedir.
O dönemde, okulun öðretmenleri son derece yetenekli olduðu için,
bölgedeki okullar arasýnda Polat Ýlkokulu tercih edilirdi. Babam ve
amcalarým da bu okuldan mezun olmuþtur. Polat Ýlkokulu'ndan mezun
olanlar arasýndan çok sayýda yüksek tahsilli hemþehrimizin bulunmasý da
bu okulun eðitim kalitesini teyit etmektedir. Babamýn sevdiði ve takdir ettiði
Polat Ýlkokulu'nda tahsil görmüþ kiþilerden bazýlarý þunlardýr: Hukukçu,
emekli hava albayý Ahmet Çelik, Ýzmir’de oturmasýna raðmen, benim gibi
köyünü seven ve her yýl ziyaret eden bir aðabeyimizdir. Sürgü kasabasýndan emekli hukukçu, eski milletvekillerimizden Mehmet Delikaya, emekli
avukat dayým Mahmut Nedim Koru, emekli veteriner dayým Mehmet
Demiralp, yine Sürgü kasabasýndan emekli hakim Hacý Türker ve emekli
albay Osman Türker.
1940 ve 1950’li yýllarda bu okuldan mezun olanlarýn birçok kýsmý
Akçadað Köy Enstitüsü’nü bitirip, öðretmen olmuþlardýr. Ben, ilkokul 1’inci
ve 2’inci sýnýflarý bu okulda okudum... Öðretmenlerimiz, ahalimizdeki
meþhur hocalardan Abdurrahman Hoca, Þekip Hoca ve Ekrem Hoca’ydý.
Köyümüz Polat ticari yönden de o tarihlerde bölgenin en büyük
alýþveriþ merkeziydi. Köyümüzde çok sayýda toptancý, manifaturacý ve iþ
adamý vardý. Polat civarýndaki 50-60 köyün müþterilerinin dýþýnda, Elbistan’ýn
ilçelerinden ve köylerinden de köyümüze alýþ veriþ yapmaya gelenler olurdu.
Ayný zamanda köyümüzün Akpýnar ve Ülger çeþmeleri, mimari
yapýlarý ve suyu bakýmýndan ünlü olup; köyümüzün içli köftesi, yörenin
milli yemeði olarak tanýnmaktadýr.
Polat kasabasý, folklor yönünden de çok zengindir. Benim de
çocukluðum folklor oyunlarýyla geçti. Bundan dolayý bu kültürü çok
sevmekteyim. Köyümüze ait olan birçok bestede, Arguvan ilçemiz kaynak
gösterilerek, ortak kültürümüze aktarýlmýþtýr.
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Kime Ne Restorant’ýn sahibi Mümtaz Yýldýrým’ýn þiir ve esprileri,
köyümüze ayrý bir renk katmaktadýr.
Halký çok çalýþkan olan kasabamýzýn ekonomisi, tarým ve hayvancýlýða dayanmaktadýr. Þirin ve modern bir görünümü olan turistik
ilçemizde, ayný zamanda nefes darlýðýna ve birçok hastalýða þifa olacak
deðerde Sulu Maðara ismiyle meþhur bir maðara da bulunmaktadýr.
Kasabaya 6 kilometrelik bir mesafede bulunan bu maðaranýn
görülmesini mutlaka tavsiye ederim.
Polat’ýn geçmiþteki kültürüne bakarak, sosyal ve sportif
aktivitelerini hatýrlayalým
Gençliðimde köyümüzde çok deðiþik sportif oyunlar oynanýrdý. O
tarihlerde köyümün ileri gelen kiþilerine bu oyunlarý sorduðumda, yüz yýllardan beri bu sportif faaliyetlerin yapýldýðýný dedelerimiz de söylerlerdi,
diye bana anlatmýþlardý.
Kültür mirasý olan folklor ve sosyal aktivitelerin 1960 yýlýndan beri
yapýlmayýþý beni üzmektedir. Gelenek ve göreneklerimizi yaþatmalarýný
istediðim gençlerimize ýþýk tutmasý amacýyla bu konuyla ilgili hatýralarýmý
kitabýma yazýyorum. Ýþte, bazý örnekler:
a) Köyümüzde düðünlerde atlarla cirit ve yarýþ oyunlarý oynanýrdý.
b) Gençler, köy meydanýnda koþarak, tura vurma yarýþý yaparlardý.
c) Çok eskilerden gelme bir gelenek olarak, köy, Aþaðý Oba ve
Yukarý Oba diye iki kýsma ayrýlýr, sonra taraflar arasýnda sapanla
kayalaþma yapýlýrdý. (Kayalaþma: Sapanla iki grubun birbirine
küçük çakýl taþlarý atmasý.) Hatta bir defasýnda ben de bu oyuna
iþtirak etmiþtim. Oyunumuz sonucunda baþýma gelen bir taþ
yüzünden açýlan yaranýn izini, þu an bile taþýmaktayým.
d) Köy meydanýnda kýyýcaða binerek, düþüp düþmeme yarýþý yapýlýrdý.
e) Köyümüzün gençleri, damlarýn üzerinde bilhassa sonbahar aylarýnda hokoku oynarlardý. (Hokoku: Kiþilerin birbirlerine ayakla
belden aþaðý vurmalarý. Bugünkü Japonlarýn karate oyununa
benzer bir oyun.)
f) Damlarda bilye, misket atma yarýþý yapýlýrdý. Bugünkü, golf oyununa benzer bir oyun.
g) Gül çalýlarýndan ok yapýlarak, ok atma yarýþý yapýlýrdý. Bu oyun,
çok sevdiðim bir oyundu. Bu oyunla ilgili unutamadýðým birçok
aným bulunmaktadýr.
h) Çelik çomak ve eþ gördüm oyunlarý oynanýrdý.
ý) Düðünler 3 gün 3 gece yapýlýrdý. Düðünün birinci günü kýz evinde, geriye kalan iki günü ise erkek evinde geçerdi. Düðünlerde
yemek ziyafetleri verilir, bütün köy halký ve diðer komþu köylerden kiþiler davet edilirdi.
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i) Köy meydanýnda gençler güreþ karþýlaþmalarý yaparlardý.
j) Folkloru ile zengin olan köyümüzün bestekârlarý ve halk ozanlarý,
Ýnce Mehmet’in türküleriyle düðünlere zenginlik katarlardý.
Ayrýca, halay baþý gelin aðalarý, þiþikleri, karacalarý ve haným
elbisesi giyen erkek köçeklerin oyun ve halaylarý son derece
güzel ambiyanslar oluþtururdu.
Malatya’nýn Arguvan ilçesinin beste ve yorumlarý, Polat kültürü ve
Türkmen kültürlerinin bir karýþýmý olarak görülebilir.
Yukarýda anlatmaya çalýþtýðým oyunlar bilhassa þenlik ve düðünlerde oynanýrdý. Köylülerimiz, örf ve adetlerimize sýkýca baðlýydý.
Anýlarda saklanan bu güzel hatýralarýn imkan dahilinde, günümüzde
de yaþatýlmasýný arzu ettiðimden gençlerin, kültürlerini, gelenek ve göreneklerini unutmamalarýný, bu güzelliklere sahip çýkmalarýný tavsiye ediyorum.
Dedem Kelaða Hüseyin Efendi
Babamýn ve köylülerimin anlattýðýna göre, Polat Köyü’nün eþrafýndan olan dedem Kelaða Hüseyin Efendi, oldukça iyiliksever bir insandýr.
Marangozluk ve duvar ustalýðýyla þöhret kazanan dedem, bölgenin
en büyük mimarý sayýlýrmýþ. Hatta, komþu ilçelerden Elbistan, Besni,
Akçadað ve Darende’de büyük konaklar ve camiler yapmýþ. Yaptýðý bu
eserlerin bir kýsmý, bugün hâlâ ayakta ve yýllara meydan okumaktadýr.
Ayný zamanda, iyi bir deðirmen ustasý olan dedemin ve kardeþlerinin
Polat’ta dört adet su deðirmeni varmýþ.
Kelaða Hüseyin Efendi’nin eþi, büyükannem Safiye Haným’dan
doðma, Vaiz Þahin (babam), Mahmut Þahin, Mevlüt Þahin ve Mehmet
Þahin adýnda dört evladý vardýr. Büyükannem Safiye Haným, o tarihte
köyümüzde hayýrseverliðiyle nâm salmýþ olan, tam bir Osmanlý kadýný ve
haným aðasýymýþ.
Rahmetli dedem Kelaða Hüseyin Efendi, 1930 yýlýnda bir arazi
anlaþmazlýðý yüzünden, kendisine ait Deðirmendere Mevkii’nde su
kanalýnda, abdest alýrken, haince arkasýndan býçaklanarak yaralanmýþ. Üç
aylýk bir tedavinin ardýndan kurtarýlamayarak, Akçadað’da vefat etmiþtir.
Dedemin bu hazin ölümünden dolayý babam kan davasý olmamasý
için, yakýnlarýnýn kana kan alýnmasý ýsrarlarýna karþýlýk, onlarýn bu isteklerini reddederek, zalimleri adalete ve Allah’a havale ettiðini ifade edip, düþmanlýk olayýný bu þekilde önlemiþtir.
Dedemin mezarý Akçadað’da bulunmaktadýr. Dedem Kelaða
Hüseyin Efendi, Polat’ta o tarihte soyunun en tanýnmýþ kiþilerindendir.
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Babamýn, Kibir Ali, Kara Mustafa ve Hasan Hüseyin Gürses isimleriyle tanýnan üç amcasý vardýr. Kara Mustafa amcamýn üç oðlu, beþ kýzý
vardý. Oðullarýndan Mustafa Þahin’in mesleði marangozluktu. Mustafa
Þahin rahmetli olmuþtur. Diðer oðullarýndan Dursun Þahin ise, yüksek
saðlýk meslek okulundan mezun olup, mesleðini icra edip, emekli olduktan sonra, bakliyat ticaretine baþlamýþtýr. Dursun Þahin birleþtirici ve
dostluðu seven bir kiþidir; þu anda Mersin’de, bakliyat ticaretiyle uðraþmaktadýr. Dursun Þahin’in üç oðlu olup, oðullarýndan Orhan Þahin uluslararasý bakliyat ticareti yapan baþarýlý iþ adamý olarak, kardeþleri ile birlikte çalýþmaktadýr. Orhan Þahin’in ayný zamanda Romanya’da da ofisi
bulunmaktadýr.

Soyumuzun, avcýlýk konusunda çok becerikli olduðunu, çocuklarýný
da bu konuda bilgilendirdiklerini görüyoruz. Bu merak, babadan oðula
geçerek, günümüze kadar devam etmiþtir.

Dursun Þahin’in diðer kardeþi Rýza Þahin, marangozluk mesleðini
seçmiþ ve mesleðini en iyi þekilde yapmaktadýr.

Babam ve diðer aile fertlerimizle birlikte 1973 yýlýnda þecere araþtýrmasý yaparken, atalarýmýzýn köyü olan Horan’ý ziyaret ettiðimizde, atalarýmýzýn son yerleþim yeri olan Polat köyünde, deðirmencilikle iþtigal
etme tarihinin 350 yýl öncesine dayandýðýný gördük.

Kara Mustafa amcamýn torunlarýndan, Necati Þahin kendi mesleðinde birinci sýnýf mobilyacýlýk yapmýþ; kardeþi Nami Þahin ise ticaretle uðraþmýþtýr. Þu anda her ikisi de emeklilik hayatlarýný Mersin’de sürdürmektedirler.

Atalarýmýz, Polat’a gelmeden önce zanaat olarak, atalarýnýn köyü
olan Arapgir ilçesine baðlý Horan köyünde deðirmencilik, marangozluk ve
duvarcýlýkla uðraþmýþlar; deðirmene getirilen buðdaylardan, öðütme
hizmeti karþýlýðýnda aldýklarý ücretlerle geçimlerini sürdürmüþlerdir.
Atalarýmýz, Polat köyüne yerleþtikten sonra da yine atalarýndan
gördükleri, tarým, hayvancýlýk ve ticaret ile uðraþmýþlardýr.

Ailemizin Þahin soyadý nasýl alýndý?
1934 yýlýnda Soyadý Kanunu yürürlüðe girmezden önce ailemiz,
mahlas olarak Kelaðalar, Kelveliler ve Mollalar lakaplarýný kullanmýþlardýr.
Soyadý Kanunu çýkýnca, ailemizin büyüðü olarak, babamýn amcazadesi
Kübüþ Amca, Akçadað ilçe nüfus memurluðuna davet edilmiþ. Nüfus
müdürü, babamýn amcazadesinin önüne soyadý listesi koyarak, hangi
soyadýný beðendiðini sormuþ. Kübüþ Amcamýz, “Þahin, Dað, Ova, Demir,
Kartal, Aslan” ve diðer pek çok isim arasýndan “Þahin” soyadýný tercih
etmiþ. Nüfus müdürü ona, ”Bu kadar çok ismin içinden neden Þahin’i
seçtin?” diye sormuþ. Kübüþ Amca, bu soruya þöyle cevap vermiþ:
“Bizim aile, avcýlýðý sever. Þahin veya atmaca gibi avcý kuþlarla ava
çýkarýz. Ailemizde birkaç hanede bu kuþlardan yetiþtirilir.”
Sonuçta, Þahin soyadý, nüfus kütüðümüze bu þekilde yazýlmýþ;
yakýn akrabalarýmýz da bu soyadýný beðenip, kabullenmiþlerdir.
Babam Vaiz Efendi’nin soylarý önce, Arapgir’in Horan köyünden
180 kilometre göçerek, Polatderesi köyünde 15 gün konaklamýþlar,
buradan da Polatderesi istikametine doðru 5 kilometre daha göçüp, Polat
köyüne yerleþmiþlerdir. Babamýn atalarý bu köyde yerleþik hayata devam
etmiþ; daha önce göçtükleri Horan Köyü’ndeki yaþam biçimlerini devam
ettirerek Türkmen adetlerine göre yaþamlarýný devam ettirmiþlerdir.

36

37

Babam

Babam Vaiz Þahin

2) BABAM VAÝZ ÞAHÝN
•
•
•
•
•

Babam Vaiz Þahin
Babam Vaiz Þahin’in kardeþleri
Babam Vaiz Þahin’in çocuklarý
Vaiz Þahin’in özellikleri ve zevkleri
Yabancý bir iþ adamý gözüyle, Babam Vaiz Þahin ticarette
müteþebbis, örnek bir iþ adamý ve bir dahi idi.
• Akçadað Köy Enstitüsü’nde okuyarak, öðretmen olmak istiyordum. Babam okuldan kaydýmý sildirerek, ‘hocan benim’ dedi.
• Babamýn, 100 yýllýk çalýþmayý, 35 yýla sýðdýrmasý
• Babam Vaiz Þahin’in ihracatçýlýk yýllarý ve ekonomik kaybý
• Doðanþehir ilçe oluyor
• Ýlçem Doðanþehir’in tarihçesi
• Babamýn, Niðde’den ilk defa dermason fasulye tohumunu
Doðanþehir’e getirmesi
• 1946 yýlýnda Doðanþehir’in yeni ilçe olduðu dönemde caddelerin geniþliði konusunda babamýn önerisi
• Babamýn yardým yapmamasýnýn cezasý
• Babamýn insan sevgisi
• Babamdan dinlediðim ekonomik, gerçek ve espirili bir aný
• Bir numara olmak genlerimizde var
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Babam Vaiz Þahin
1909 yýlýnda Malatya’nýn Polat kasabasýnda doðan babam Vaiz
Þahin, ilkokul mezunu olup, askerliðini Çanakkale’de sýhhiye çavuþu
olarak yapmýþ ve o birlikte bulunan rüþtiye okulunun (askeri okul)
hocalarýndan ticari dersler almýþtýr.
Babam, yenilikten hoþlanan, çok yönlü, çizgi üstü bir kiþiliðe sahipti.
Cennetmekan pederimin, atalarýmýzdan bu yana, son kuþak deðirmencilik
iþini yapan tek kiþi olduðunu belirtmeliyim.
Vaiz Þahin’in, Mahmut, Mevlüt ve Mehmet adýnda üç kardeþi vardýr.
Babam, 1935 yýlýndan 1955 yýlýna kadar kardeþleriyle ticari ortaklýklarýný
devam ettirmiþtir. Babamýn ticari, sosyal ve diðer özellikleriyle ilgili bilgilere, kitabýmýzýn ilerideki sayfalarýnda yer vereceðim.
Annem Sultan Haným, babam Vaiz Þahin’e dördü erkek biri de kýz
olmak üzere toplam beþ evlat vermiþtir. Bunlar: Kelaða Hüseyin Þahin,
Muammer Þahin, Mahir Þahin, Muzaffer Þahin ve Müferra Þahin
Türkeþ’tir.
Babam Vaiz Þahin’in kardeþleri

Þahin’in, eþi Neriman Þahin’den Doðan Þahin adýnda bir oðlu Figen ve
Yeþim adlarýnda iki kýzý bunmaktadýr.
Babam Vaiz Þahin’in çocuklarý
Babam Vaiz Þahin’in dört oðlu, bir kýzý vardýr. Rahmetli aðabeyim
Hüseyin Þahin son derece titiz, yakýþýklý, dostluðu seven ve hemen her
konuda projeler üreten bir insandý. Babam, disiplinli olmasýndan ötürü,
rahmetli aðabeyimi çok severdi. Ona, babasýnýn adý olan Hüseyin adýný,
lakabý Kelaða ile birlikte vermiþti. Hüseyin aðabeyim 1983 yýlýnda vefat
etmiþtir. Sevgili aðabeyimin eþi Nazire Þahin’den olma Ergün Þahin isimli bir oðlu ve Nilgün Sayda isimli bir kýzý vardýr.
Babam Vaiz Þahin’in sýralamaya göre diðer bir oðlu ise benim.
Eþim Adile Mezin Þahin’den doðma Enver ve Önder isimli iki oðlum vardýr.
Babamýn üçüncü oðlu Mahir Þahin, Mersin’de ticaretle uðraþmaktadýr. Mahir Þahin’in ise, eþi Nejla Þahin’den Vaiz Þahin ile Atilla Þahin
adýnda iki oðlu ve Çiðdem Þahin adýnda bir kýzý vardýr.
Babam Vaiz Þahin’in en küçük oðlu Muzaffer Þahin, kardeþler
içinde okumuþ, yüksek tahsilli olan tek kiþidir.

Dedem Kelaða Hüseyin Efendi’nin, eþi Safiye Haným’dan doðma 4
çocuðu vardýr. Babam Vaiz Þahin’in diðer kardeþlerinden Mevlüt Þahin,
baþarýlý bir iþadamý olarak, bakliyat ticaretini devam ettirmiþ ve þu anda
emeklilik döneminde huzurlu bir yaþam sürdürmektedir. Amcamýn, eþi
Saadet Þahin’den Nurdal ve Safiye Güldal adlarýnda iki kýzý, Erdal ve
Serdar adýnda da iki oðlu bulunmaktadýr.

Kardeþim Muzaffer Þahin ile Ýstanbul’a beraber gelip, bakliyat
ticaretine baþladýk. Kardeþim Muzaffer Þahin, þu anda ailemizde bakliyat
ticaretini Öz Þahin Gýda adý altýnda (Rami Gýda Pazarý’nda) sürdüren tek
kiþidir. Kardeþim Muzaffer Þahin’in eþi Asuman Haným’dan olma, Burak
Þahin ve Burcu Þahin adýnda iki çocuðu vardýr.

Diðer amcam Mahmut Þahin ise 1941 yýlýnda vefat etmiþtir. Çok
yakýþýklý olan Mahmut Þahin, birinci sýnýf bir marangozdu. Amcam
Mahmut Þahin’in eþi Emine Haným’dan Enise Demir isminde bir kýzý
vardýr.

En küçük kardeþimiz olan Müferra Türkeþ, Arapgirli iþadamý ve
turizmci Hikmet Türkeþ ile evlidir. Eniþtem Hikmet Türkeþ, ailece saygý
duyduðumuz bir kiþidir. Eniþtemin Arapgirli olmasýndan dolayý, bu ilçeden bir kýz aldýk (eþim) ve bir kýz verdik (kardeþim). Kýz kardeþimizin Elif
ve Galip adýnda iki çocuðu vardýr.

En küçük amcam Mehmet Þahin, 1950 yýlýnda Malatya’dan Ýstanbul’a göç ederek, burada ticarete baþlamýþtýr. Kýsa sürede, baþarýlý bir
iþ adamý olarak çevresinde isim yapan amcam, Þahin Triko firmasýný
kurarak, ailesinin diðer fertlerinin de Ýstanbul’a yerleþmesine öncülük
etmiþtir. Amcam Mehmet Þahin, diðer akraba ve hemþehrilerinin de
Ýstanbul’a gelmelerine ve bu þehirde baþarýlý bir iþ hayatýna atýlmalarýna yardýmcý olmuþtur.
Mehmet Þahin, kapasitesi oldukça yüksek olan bir þahsiyettir.
Ýhracata gönül veren bir kiþi olduðundan Ýstanbul Yaþ Meyve Sebze Ýhracatçýlar Birliði’nin ikinci baþkanlýðý görevine ilave olarak, Ýstanbul Ticaret
Odasý meclis üyeliði hizmetini de devam ettirmektedir. Amcam Mehmet
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Vaiz Þahin’in özellikleri ve zevkleri
Rahmetli pederimin ismi, babaannem Safiye Haným tarafýndan,
Malatya’daki Vaiz Hoca yatýrýný ziyareti sýrasýnda “Oðlum olursa, adýný
Vaiz koyacaðým” diye adak adamasý sonucu konulmuþtur. Bu zat, Battal
Gazi’nin savaþ komutanlarýndan þehit olan büyük bir askermiþ.
Babamýn manevi yönü son derece kuvvetliydi. Ölümünden önce
vasiyetinde, 64 yýllýk ömründe, iþlerinin yoðun olduðu dönemlerde sadece
10 veya 15 vakit namazýný kýlamadýðýný ve bunlarý bilahare kaza olarak
edâ ettiðini itiraf etmiþtir.
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Babam, tutucu deðildi. Atatürk’ü ve Ýsmet Ýnönü’yü çok severdi, en
büyük özelliði çok çalýþmaktý; gece yarýlarýna kadar çalýþýr, sabah beþte
hepimizi uyandýrýr ve herkese yaþýna göre iþ taksimi yapardý.

larýn ekonomik geliþmelerine imkan vermek ve birçok kiþiye iþ olanaðý
saðlamak amacýyla, aþaðýdaki iþ alanlarýnda çevresine örnek bir
müteþebbis olmuþtur.

Onun hayatta en büyük zevki atlarla uðraþmak ve ata binmekti.
Hatýrladýðým kadarýyla babama ve amcalarýma ait üç atýmýz vardý.

Mersin Eski Belediye Baþkaný rahmetli Okan Merzeci’nin babasý ve
ayný zamanda babamýn arkadaþý olan Malatya’da müteahhitlik yapan,
rahmetli Sait Merzeci, babamla ilgili olarak “O kendi çapýnda bir dahiydi”
teþhisini koymuþtu.

Düðünlerde cirit oynamaktan zevk alýr; atlara olan büyük sevgisinden dolayý Ýstanbul’da Veliefendi Hipodromu’na gider, at yarýþlarýný
seyrederdi. Muhterem babamýn at sevgisi o kadar büyüktü ki
“Muammer, torunum Enver’in düðününü, atlý düðün yaparsýn” demiþti.
Rahmetlinin bu vasiyetini yerine getirdim. Oðlum Enver’in atlý düðünü ile
ilgili anýlarýma kitabýmýn ilerleyen bölümlerde deðineceðim.
Pederim, yenilikçiydi ve daima yeni projeler üretmekteydi. Bölgede,
her hangi bir vatandaþýn yaptýrdýðý konut inþaatýný denetler; eksikleri varsa, onlara yardýmcý olurdu. Marangozluk ve inþaatçýlýk babamýn mayasýnda vardý, bahçe meyveciliðini de çok severdi, saðlýðýnda Doðanþehir’de
büyük elma bahçesi yetiþtirmiþti.
Babam Vaiz Þahin, insanlarý çok severdi. Bu yüzden, insanlarý ‘dört
köþe’ye ayýrýrdý. Herhangi bir insanýn üç köþesi kötü olsa bile, mutlaka bir
köþesinin iyi olduðunu söyler ve her zaman insanlarýn iyi köþelerini arardý.
O, ortaklýklarý ve paylaþmayý çok severdi, insanlara eðitim
konusunda devamlý tavsiyelerde bulunurdu. Bugün bile, Doðanþehir ve
bölgesindeki iþ adamlarýnýn %80’i, babamý örnek aldýklarýný belirterek,
merhuma gösterdikleri saygýyý bana da gösterirler.
Ýnsanlara, hayýr olsun diye yedirmeyi-içirmeyi çok severdi. Bunun
için lokanta ve kahvehanesinde fakir ve fukarayý aðýrlamayý adet edinmiþti. Çocuklara çok önem verirdi. Hayatý boyunca içki, sigara kullanmamýþtý ve kimsenin de kullanmasýndan hoþlanmazdý. Kahvelere gidip,
oyun oynamayý sevmezdi. folklor oyunlarýný seyretmekten hoþlanýrdý.
Disiplin sahibi olan pederim, çok þýk ve temiz giyinirdi. Babam, hayatýný,
askerliðindeki jandarma sýhhiye çavuþluðu disiplini içerisinde yaþamýþ ve
çevresindeki insanlara örnek olmuþtur.

Örnek olarak, aþaðýda verilecek olan iþ kollarý, babamýn ve
ailemizin çalýþma hayatýna atýlýp, ekonomik yönden geliþmesini
saðlamýþtýr. Sýralamaya göre, 1930 yýlýnda ata mesleði olan deðirmencilikle iþe baþlayan babam, duvar ustalýðý ve marangozluk yapmýþtýr.
Babam, ticari faaliyetlerine ise manifaturacýlýk, Sümerbank bayiliði,
Tekel baþ bayiliði, gaz, tuz ve þeker bayiliði ile devam etmiþtir.
1935 yýlýndan sonra, deðirmencilik geçmiþinden dolayý askeriyeye
bulgur ve unla birlikte, kavurma, et ve diðer hayvancýlýk ürünlerini satmýþtýr. Babam, hayvan besiciliðine ilave olarak, bölgenin en sevilen ürünü
olan meþhur bal armudu ve alýç meyvelerini Akçadað, Elbistan ve diðer
bölgelerimizin daðlýk köylerinden toplatýp, ambalajlayarak, demiryolu ile
Mersin’e, Adana’ya göndererek, bu meyvelerin çok samimi dostu olan,
tüccar ve komisyoncu Abdullah Günaydýn tarafýndan pazarlanmasýný saðlamýþtý. Babam ayrýca, bölgemizin ikinci ürünü olan bakliyatýn ticaretine de
el atmýþ; bu ticari faaliyetlerde bulunabilmek için 1930 yýlýnda Malatya Ticaret Odasý’nýn kuruluþunda 7 numaralý kurucu üye olarak yer almýþtýr.
Babam, 1940 yýlýndan sonra iþlerini Doðanþehir’e naklederek,
yukarýdaki iþ konularýný aynen orada da devam ettirip, o bölgenin insanlarýna da iþ imkanlarý açmýþtýr.
O tarihlerde insanlarýn ticari bilgileri ve çalýþma koþullarý
geliþmemiþti. Babam ise, para kazanmaktan ziyade, iþ hayatýndan zevk
almayý amaçlayan ve paylaþmayý bilen kollektif çalýþan bir insandý.

Yabancý bir iþ adamý gözüyle babam Vaiz Þahin ticarette
müteþebbis, örnek bir iþ adamý ve bir dahi idi.

Yeniliðe açýktý. O tarihlerde iki kamyon, bir jeep ve iki motosikletimiz
vardý. -Bunlarla birlikte atlarýmýz da vardý, ata binmeyi çok severdi.
Babam, bu araçlarý nahiyelere ve köylere Tekel ve diðer mamullerin naklini saðlamak için almýþtý. Babamýn baþkanlýðýndaki çalýþma ekibi 3 kardeþ,
4 oðul ve 50-60 daimi personelden oluþmaktaydý. Þirket, ortak yürüttüðü
iþlerde %30 hisse ortaklara, %70’i de Vaiz Þahin ve oðullarýna ait olmak
üzere örgütlenmiþti.

Babam Vaiz Þahin, Malatya’nýn Doðanþehir ilçesinin Polat
kasabasýna, 1930-1960 yýllarý arasýnda, 30 yýllýk müteþebbis olarak, bölgenin ihtiyaç duyduðu birçok iþ sahasý açmýþtýr. Babam daha çok, insan-

Babamýn 1945-1946 yýllarýnda kurmuþ olduðu elektrikli deðirmen,
elektrikli hýzar ve doðrama atölyesi bulunmaktaydý. Otel, lokanta, fýrýn,
bakkaliye ve lokal gibi sosyal tesislerimizin çalýþtýrýlmasý için, elektriðe

Ailesine, kardeþlerine düþkünlüðü ile tanýnan, fedakâr ve müþfik bir
þahsiyet olan babam, hac ibadetini annemle birlikte yerine getirmiþtir.
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ihtiyaç vardý. Babam, askerlik dönüþü Ýstanbul’da gördüðü rüzgarlý
elektrik enerjisi tesisini satýn alarak, Doðanþehir’deki iþ yerlerinin yanýna 20 metrelik sütun üzerine kurdurmuþ ve rüzgar gücüyle elektrik
üreterek, müesseselerini kendi ürettiði enerjiyle çalýþtýrmýþtýr.
Babam, asýl ana iþi olan bakliyat ticaretini, Ýskenderun’daki ortaklarýndan Hüseyin Güvençler, Doðanþehir Belediye Baþkaný Esat Doðan
ve Yaþar Doðan ile birlikte devam ettirmiþtir. Babam bu ortaklýktan bakliyat ambarlarýndaki yangýn nedeniyle büyük zarar etmiþtir.
Babamýn diðer iþlerle ilgili kýsa vadeli ortaklarý ise Malatya’dan
Emin Yakýn, Kemal Yakýn, Celal Yakýn, Niðdeli Tüccar Enver Selvi, Hacý
Kuddusi Doðru, Hacý Osman Kangallý, Musa Bingöl, Fahri Oral, Halit Ziya
Özkan, Ýdris Korkmaz, Muharrem Kendirci ve Mustafa Topal Amca’dýr.
Ayrýca, babamýn kadim dostlarýndan Maraþlý Ökkeþ Zülkadiroðlu gibi
büyük iþ adamlarýndan ortaklarý ve dostlarý vardý.
Babam, Malatya’da paketleme tuz üretimi de yaparak, yangýn
sebebiyle kaybetmiþ olduðu ekonomik varlýðýný, 6 yýl içinde yeniden
geri kazanmýþtý. Ne var ki, babam bu sefer de astým-bronþit hastalýðýna yakalanmýþtý. Doktorlar, babamýn saðlýðý için Adana’da istirahat
etmesini tavsiye ettiler. Babam, doktorlarýn tavsiyelerine uyarak
Adana’ya yerleþti. Buna raðmen, orada da boþ durmadý. Adana’da,
Darendelilerin çoðunlukta olduðu Melek Girmez Çarþýsý’nda bir iþ yeri
alarak, burada toptan bakliyat ticaretini devam ettirdi.
Darendeli hemþehrimiz, fabrikatör sanayici Mehmet Nuri Sabuncu,
babamýn en büyük müþterisiydi. Babam, Mehmet Nuri Sabuncu’nun fabrikalardaki iþçilerin gýda ihtiyacýný, kardeþim Mahir Þahin ile birlikte karþýlardý.
Merhum fabrikatör Mehmet Nuri Sabuncu’nun oðlu, sanayici Nuri
Sabuncu ile aile dostluðumuz hâlen devam etmektedir. Kendisi, her konuda takdir ettiðimiz bir kiþidir.
1957-1960 yýllarýnda, yazýn bakliyat iþi olmadýðý için, mevcut
iþlerimize ilave olarak çimento, tuðla ve kiremit ticareti yaptým. O tarihlerde 20 yaþlarýndaydým. Kiremit ve tuðla iþlerinde rahmetli Ýbrahim
Türkmen’le ortaklýk yaptým.
Ýbrahim Türkmen, çalýþkan, dürüst ve çok müstesna bir insandý.
Kendisini rahmetle anmaktayým. Çocuklarý Adil ve Yusuf Türkmen de
babalarý gibi ticarette dürüst ve çalýþkan kiþiler olup, kendileriyle olan
dostluklarýmýz da devam etmektedir.
Malatya Devlet Su Ýþlerinin o tarihteki Bölge Müdürü Korkut Özal ve
Baþmühendis Sami Kayahan döneminde, Malatya ve Doðanþehir’in su
kanallarýnýn yapýmýna çimento tedarik ettim. Ayrýca, bu iþlere ilave olarak
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Sürgü Barajý’nýn yapýmýnda çimento ihtiyacýný, pazarlýk suretiyle 6 sene
boyunca ben karþýladým.
Sürgü Barajý’ný, Azizoðlu Grubu ve ortaðý Doðuþ Holding’ten Ayhan
Þahenk yapmýþlardý. Kendilerini o dönemde tanýma fýrsatým olmuþtu.
Daha sonraki ticari hayatýmda da Ayhan Þahenk ile olan dostluðumuz
devam etmiþtir. Kendisini rahmetle anmaktayým.
Babam, bakliyat ticaretine ilaveten 3’üncü otelini de Adana’da
Malatya Palas Otel’i olarak kurmuþ, insanlarla iþ iliþkileri ve yeni dostluklar tesis etmek için otelciliðe önem verdiðini söylemiþti.
Babam, bakliyatçý olmasý nedeniyle, Türkiye’nin her bölgesinden
mal alýmý yapardý, gelen misafirlerini de Adana, Malatya ve Doðanþehir’deki otellerinde aðýrlayarak, böyle bir hizmetten dolayý mutlu olurdu.
Babam, bu iþ yoðunluðunu 1963 yýlýna kadar sürdürdü. Bu tarihten
sonra, þahsýna ait bütün iþleri tasfiye ederek, iþlerini çocuklarýna devretti.
En aðýr mesuliyeti bana verdi. 1963 yýlýnda Ýstanbul’a geldiðimde diðer
bakliyat þirketi olan Vaizoðullarý Þirketi’ni bana býrakýrken “Oðlum
Muammer, 33 yýllýk ticaretimizin bayraðýný sana ve kardeþin Muzaffer’e
býrakýyorum. Dilerim ki, sizler de uzun yýllar sonra çocuklarýnýza bu ticari
bayraðý tertemiz bir þekilde teslim edersiniz”. dedi. Ben de bu tarihten 35
yýl sonra, babamýn vasiyetini yerine getirerek, babamdan aldýðým ticari
bayraðý 1995 yýlýnda oðullarým Enver ve Önder Þahin’e teslim ettim.
Oðullarým bugün bu bayraðý, þerefle taþýmaktadýrlar. Ýnþallah 4’üncü
kuþak olan torunlarým da bizleri örnek alarak, babalarýndan bu bayraðý
teslim alýrlar.
Ýstanbul’a yerleþmemizden yedi yýl sonra, babam bana “Oðlum
Muammer, ben iþsiz duramam; beni iþsiz býrakmayýn, aksi halde beni
ölüme terk etmiþ olusunuz. Ben, çalýþmayý saðlýklý yaþamaktan dolayý
seviyorum. Bana acentelik veya bayilik açýn.” demiþti. Ama biz, çocuklarý
olarak, rahatsýzlýðýndan dolayý babamýn bu talebine pek sýcak bakmadýk.
Çünkü kendisi, senelerdir çok çalýþmýþ ve yorulmuþtu.
Kendisi rahatsýzlýðýna raðmen yorgunluðunu, hiçbir zaman kabul
etmedi. Ama haklýymýþ... Bu tarihten 6 ay sonra 1974 yýlýnda, Fatih’teki
evinde hayata gözlerini yumdu... Þimdilerde kendisine iþ kurmadýðýmýz
için piþmanýz. Allah, gani gani rahmet eylesin.
Akçadað Köy Enstitüsü’nde okuyarak, öðretmen olmak istiyordum. Babam okuldan kaydýmý sildirerek, ‘hocan benim’ dedi.
Babamýn iþ konusundaki baskýsýndan kurtulmak için ve öðretmenliðe
karþý olan ilgimden dolayý, Akçadað Köy Enstitüsü’ne kayýt yaptýrmýþtým.
Babam, durumu kaymakamlýktan öðrenmiþ ve okulla iliþiðimi kestirerek bana,
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“Oðlum okul, benim iþ yerlerimdir. Hocan da benim. Çünkü oðullarým arasýnda en güvendiðim sensin, okuldaki kaydýný sildirdim” demiþti.
Babam, 7 kiþilik merkez kadrosu ile 1950 yýlýnda MalatyaGaziantep karayolunun yapýmý nedeniyle, karayolunda çalýþan iþçilerin
bütün yiyecek, içecek, giyim kuþam ve ihtiyaç ihalesini almýþtý.
Babam, bunun yanýnda Malatya’da Gaziantep Oteli’ni kurmuþ;
Gaziantep otobüs iþletmeciliðini yapmýþtýr.
Babamýn, 100 yýllýk çalýþmayý 35 yýla sýðdýrmasý
Babamýn, 100 yýla bile sýðmasý zor olan, yoðun ve hummalý çalýþma
hayatýný, 35 yýla sýðdýrmasý, insan üstü bir efor gerektirmektedir. Bugünkü
holdinglerin yaptýðý iþleri, 1930’lu yýllarda kendisinin yapmýþ olmasý, ne
kadar ileri görüþlü ve çalýþkan bir kiþiliðe sahip olduðunu ortaya koymaktadýr. Babam pek çok iþ kolunda firmalar açmýþtýr. O zamanki piyasa þartlarýnda hangi iþ ve ticaret kollarý revaçta ise babam bu iþler içerisinde yer
almýþtýr.
Bu sebeple kitabýma isim koyarken çok düþündüm ve neticede
“Babam” ismini uygun buldum.
Onun yaptýðý iþler, kitaplara sýðmaz; dostlarýyla ve dostlarýmla bu
hatýralarýmý paylaþmaktan mutluyum. Babamýn hatýrasýný, her zaman
minnet ve þükranla anmaktayýz.
Babamdan bana, hýrs ve çok çalýþmak miras kalmýþ olmalý ki, ben
de çok çalýþmaktan asla yýlmam ve yýlmadým. Ýstanbul’daki 40 yýllýk iþ
hayatýmda, tarým ürünleri pazarlamasýna ilaveten, ayrý ayrý konularda 15
iþ yeri açtýðýmý biliyorum. Þu anda bunu 5’e düþürdüm. Bu iþlerimin
içinde ekonomik yönden en baþarýlý iþ kolu olarak, gayrimenkul iþlerimi
görmekteydim. 1989’dan 2001 yýlýna kadar iþlerime ilaveten Yenikapý’da
7 bin metrekare alan üzerine kurmuþ olduðum Balkan Pazarý olarak bilinen çarþýyý, valiz turizmi hizmetinde kullandýk. Bizlere ekonomik katkýlarý
bulunan ve kendi mülkümüz olan bu çarþý, daha sonra Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi tarafýndan metro alaný olarak istimlak edilmiþtir.
Bakliyat iþinde birlikte çalýþtýðým en önemli kiþi Malatyalý iþ adamý
Sýrrý Çaparoðlu’dur. Kendisiyle 1970 ve 1980 yýllarý arasýnda çok güzel
ticari münasebetlerimiz olmuþtur. Kendisi, çok dürüst ve iyi bir tacirdi.
Çocuklarý da babalarý gibi son derece baþarýlýdýr.
Elbette ki, yýllar süren çalýþma hayatým, bir kitaba sýðmayacak
kadar uzundur. Anýlarýmý, geniþ bir þekilde anlatmamamýn sebebi, bir
ticaret deyimi olan “yumurtalarý ayný sepete koyma” mantýðýndan hareketle, bu kitaba sýkýþtýrmak istemememdir.
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Allah nasip ederse, dolu dolu ticari yaþam öykümü ve hatýralarýmý ikinci bir kitap halinde beðeninize sunacaðým. Eðer bana nasip olmazsa, benden
sonra çocuklarýmýn böylesine deðerli bir eseri yazacaklarýna inanýyorum.
Babam Vaiz Þahin’in ihracatçýlýk yýllarý ve ekonomik kaybý
1946 ve 1950 yýllarý arasýnda mevcut iþlerinin yanýnda, babamýn bir
diðer iþi de bakliyat ticareti ve ihracatýydý. O yýllarda ihracat yaptýklarý ülke
Yunanistan’dý. Doðanþehir Belediye Baþkaný Esat Doðan ile oðlu Yaþar
Doðan, babamýn ortaklarýydý.
Babam, Ýskenderunlu ortaðý Hüseyin Güvenç ile de aðýrlýklý olarak
bakliyat ticareti yapar; bölgenin ünlü dermason fasulyesini ve diðer birçok
tarým ürününü, demiryolu ile Ýskenderun’a göndererek, Yunanistan’a ihracat
yapardý. Þu anda, 2004 yýlý itibarýyla, Ýskenderun sahil yolu üzerindeki Ýþ
Bankasý’nýn olduðu yer, þirketimizin yazýhanesiydi.
Hüseyin Güvenç ile ortaklýðýmýzýn 3’üncü senesi olan 1949 yýlýnda,
bilinmeyen bir sebepten dolayý Ýskenderun’daki depolarýmýzda büyük bir
yangýn çýkmýþtý. Yangýn sonucunda babamýn o zamanýn parasýyla 300 bin
lira; ortaðý Esat Doðan’ýn da 80 bin lira zararý olmuþtu.
Bu ekonomik sarsýntýdan sonra, babam Vaiz Þahin, aile olarak
verdiðimiz destekle birlikte, birden çok iþ kolunda azimle çalýþarak, 6 sene
gibi kýsa bir süre içinde; 1955 yýlýnda durumunu düzeltmiþ ve eski itibarýný
yeniden kazanmýþtý.
Rahmetli babam, çalýþmaktan hiç yýlmazdý, bir iþte yorulduðunda,
yorgunluðunu baþka bir iþ üzerinden çýkartýrdý. Bizlere her zaman “Çalýþýn,
yeni baþtan canlanýn, kendinize gelin, aksi halde silinip gidersiniz” derdi.
Doðanþehir ilçe oluyor
Doðanþehir’in ilçe haline getirilmesinde babamýn büyük katkýlarý
olmuþtur. 1944 yýlýnda Malatya Valisi Ahmet Kýnýk, Doðanþehir’i ziyaret
ediyor. Doðanþehir’in ileri gelenlerini toplayarak, Doðanþehir’i ilçe
yapacaðýný söylüyor. Bu arada, konuþmalar yapýlýrken, Doðanþehir
Belediye Baþkaný Esat Doðan, Vali Bey’den bir tarih verilmesini istiyor.
Malatya Valisi Ahmet Kýnýk ise; “Güzel ve þirin bir kasabanýz var.
Burasý büyük bir karayolu baðlantýsýna sahip, demiryolu güzergahý ve
istasyonu olan, coðrafi ve ekonomik yönden istikbal vadeden bir belde.
Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Ýsmet Paþa’dan yetki aldým. Yakýnda ilçe ilan
edileceksiniz” demiþ.
O tarihte, Doðanþehir’de Nahiye Müdürü olarak Fahri Esin Bey
vardý. Çalýþkan ve disiplinli bir müdürdü. Yaklaþýk 150 hane ve 600 kadar
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nüfusa sahip olan Doðanþehir’in ilçe olmasý için elinden gelen yardýmý
esirgemiyordu. 1946 yýlýna kadar Akçadað ilçesine, nahiye olarak baðlý
kalan Doðanþehir’in ilçe olmamasý için önünde hiç bir engel yoktu.
Vali Bey’in “Bir tereddüdüm var. Burasý ilçe olduðunda tayin edilecek memurlarýmýzýn kalacaklarý yer yok. Lokanta yok, otel yok, fýrýn yok,
lokal yok ve alýþ veriþ yapabilecekleri bakkaliye dükkanlarý yok.” demesi
üzerine toplantýda hazýr bulunan iþ adamý babam Vaiz Þahin, Vali Bey’e:
“Siz burayý ilçe yapýn, 1946 yýlýna kadar, iki yýl içinde buranýn ilçe olmasý
için bana düþen ne gibi bir yatýrým varsa yapacaðým. Bahsettiðiniz tesisleri kendi baþýma yapmaya söz veriyorum. Ýki-üç yýl boyunca, memurlar
evlerini ilçemize getirinceye kadar onlardan hiçbir ücret almayacaðým”
demiþ. Babam, söz verdiði þekilde ihtiyaç duyulan tesisleri yaparak, ilçe
halkýnýn hizmetine sunmuþtur.
Doðanþehir’in 1946 yýlýnda ilçe oluþu, yöre halkýnýn da iþtirak
etmesiyle, büyük coþku içinde kurbanlar kesilerek, kutlanmýþtýr.
Doðanþehir ilçe olduktan sonra nahiye müdürümüz Fahri Esin Bey’i
de, halkýn memnuniyet gösterileriyle birlikte büyük bir coþku içinde uðurladýk. Fahri Bey’in oðlu Avni Esin Bey, benim ilkokulda sýnýf öðretmenimdi. Ýstanbul’da Akbank þube müdürlüðünden emekli olan Avni Esin Bey ile
dostluðumuz ve samimiyetimiz halen Ýstanbul’da devam etmektedir.
Ýlçem Doðanþehir’in tarihçesi
Doðanþehir’in Bizanslýlar zamanýndaki ismi Zapatra imiþ. 1877’de
Kars’tan ve yörelerinden buraya göç edenler olmuþtur. Halk arasýnda bunlara muhacir adý verilmiþtir.
Bu arada, Cumhuriyet döneminde Doðanþehir ilçesinin tarihiyle ile
ilgili belirtilmesi gereken önemli bir husus var: Doðanþehir’in adý 1946’dan
önce ‘Viranþehir’ olarak bilinirdi. Ýlçeye 1946 yýlýnda Ýsmet Paþa tarafýndan
Doðanþehir ismi verilmiþtir.
Doðanþehir ilçesi, demiryolu ve karayolu güzergahý üzerinde
olmasý nedeniyle ticari yönden geliþmiþtir. Ýlçede tarým ve hayvancýlýk
yaygýndýr. 2001 yýlý nüfus sayýmý verilerine göre Doðanþehir 18 bin 500
nüfusuyla, Malatya ilimizin en büyük ilçesi durumundadýr.
Doðanþehir’e 1995 yýlýndan beri iki dönem Belediye Baþkanlýðý
yapan Cengiz Özdemir, sosyal yönden aktif ve sempatik bir baþkandý.
2004 yýlý ilçe belediye baþkaný olarak Hanifi Bayram seçilmiþ olup,
ilçemiz için yapacaðý çalýþmalardan dolayý kendisine þimdiden baþarýlar
dileriz.
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Babamýn, Niðde’den ilk defa dermason fasulye tohumunu
Doðanþehir’e getirmesi
Babamýn, Doðanþehir köylerinde ilk kez dermason fasulyesi
yetiþtirdiði ve ticaretini yaptýðý Malatya’daki kayýtlarda görülmektedir.
1930 yýlýnda Polat köyünde manifaturacýlýkla ticarete baþlayan Vaiz
Efendi, bakliyat ticaretine de girerek, köyünün hatýrý sayýlýr bakliyat tüccarý
olarak bölgede nâm salmýþtýr.
1942 yýlýnda zamanýn Malatya Valisi olan zat, Doðanþehir’e gelir.
Vatandaþlarýn burada tombul fasulye üretimi yapýldýðýný görür. Bunun
üzerine “Bizim oradaki çiftçiler dermason fasulye üretmektedirler. Burada
dermason fasulye neden üretilmiyor.” diye sorar. Vali Bey, dermason fasulyesinin hem daha kaliteli olduðunu hem de üreticiye daha fazla kâr ve
verim saðlayacaðýný söyler. Duruma vâkýf olan Belediye Baþkaný Esat
Doðan, Vali Bey’e; “Fasulye ticareti ile daha çok Polatlý Tüccar Vaiz Þahin
uðraþýr. Dermason fasulyenin tohumunu temin etmekte bize yardýmcý
olur” der.
Babam, Vali Bey’den, bu tohumu nereden temin edebileceðini
sorar. Vali Bey, kendisinin Niðdeli olduðunu, bu fasulyeyi, Niðde’nin
Dermason köyünden temin edebileceðini söyler ve Niðde valisine verilmek üzere kartýný verir.
Ticarette yeni ufuklar arayan babam vakit kaybetmeden Niðde’ye
gider. Buradan 200 kilogram dermason fasulye tohumu satýn alýr ve
bunlarý Doðanþehir’e trenle getirir. Babam, tohumlarý öncelikli olarak
kendi tarlasýnda üretmeye baþlar ve böylelikle bütün bölgede dermason
fasulyesi ekimi yayýlýr.
Vaiz Efendi, 1942 yýlýnda yaptýðý bu öncülükten dolayý hem isim
býrakmýþ, hem de kaliteli bir ürünün öncüsü olmuþtur. Þöyle ki, 1995
yýlýnda Tarým Orman ve Köy Ýþleri Bakanlýðý, babamýn fasulye tarýmýna yaptýðý hizmetlerden dolayý, horoz fasulyesi türünün ismini “þahin
fasulyesi” olarak deðiþtirmiþ ve durumu bizlere bildirmiþtir.
1946 yýlýnda Doðanþehir’in yeni ilçe olduðu dönemde caddelerin geniþliði konusunda babamýn önerisi
Doðanþehir halký, Kars, Erzurum ve Ardahan’dan gelen, 1877 yýlý
muhacirlerinden olup, buralara da kaðný arabalarýyla gelip, hükümet
tarafýndan yerleþtirilmiþlerdir.
1946 yýlýnda 11 yaþýndaydým. Okuldan sonra dükkanýmýza giderek,
orada çalýþýyordum. Bir gün, Belediye Baþkaný dükkanýmýza geldi.
Babamla oturup konuþtular. Babam, “Muammer, Esat Bey Amca'na ve
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bana iki çay söyle!” dedi. Ben de çaylarý söyledim. Çaylar geldi. Bu arada
sohbet koyulaþmýþtý.
Babam, konuþmalarýnda Doðanþehir’in istikbali, geliþmesi ve caddelerinin geniþliði konusunda Belediye Baþkaný Esat Bey’e açýklamalarda
bulunuyordu. Esat Amca babama sordu: ”Vaiz Bey, senin iþ adamlýðýn
yanýnda, inþaatçýlýðýn ve mimari yönün de iyidir. Doðanþehir’in caddelerin
geniþliði nasýl, yeterli mi? Geniþlemesi veya yenilerinin açýlmasý
konusundaki görüþün nedir?” dedi. Bu sohbet devam ederken,
Doðanþehir’in ileri gelenlerinden 8-10 kiþi de dükkanýmýza geldiler ve
onlar da bu sohbete dahil oldular. O tarihte, Doðanþehir Merkez
Camii’nden istasyona kadar, inþaat yok denecek kadar azdý.
Babam, “Sayýn Baþkan, bu konunun gündeme gelmesi isabetli oldu”
dedi ve sözlerine þöyle devam etti. “Belediye olarak bu konuda bizlerin
fikirlerini sorduðunuz için size teþekkür ediyoruz. Bundan sonra açýlacak
caddelerin en az 4 kaðný arabasýnýn yan yana gidiþ ve geliþlerine elverecek ölçülere sahip olmasý gerekir. Ona göre yollarý imara açýnýz.”
O tarihlerde bölgede nakliye iþleri, kaðný arabalarý ile saðlanmaktaydý. Bölgede halkýn %90’ýnda bu arabalardan mevcuttu, motorlu araç
yoktu. Bu iþlerde kaðný arabalarýndan istifade ediliyordu. Babamýn cadde
geniþliði ile ilgili bu teklifi baþkan ve diðer kiþiler tarafýndan da beðenildi.
Doðanþehir’in bugünkü geniþ caddeleri, 1946 yýlýnda Belediye
Baþkaný Esat Doðan ve babamýn görüþü sonucunda yapýlmýþtýr.
Bu konuyu 2003 yýlýnda Doðanþehir’e gittiðimde, Doðanþehir
Parký’nda dinlenen yaþlý bir kiþiden de dinlemiþtim. Bu yaþlý zat da ayný
þekilde anlatýyordu: “Doðanþehir’deki birkaç cadde 1946 yýlýnda Belediye
Baþkaný Esat Doðan ve Vaiz Þahin’in kararý ile açýlmýþtýr. Caddelerin geniþ
açýlmasýna ait kararlar alýnýrken ben de oradaydým. Ýlçemiz, Esat Doðan’a
ve babana çok þeyler borçludur. Allah, her ikisine de rahmet eylesin” dedi.
Ben de, bu hatýramý hemþehrilerimle paylaþmak istedim.
Babamýn yardým yapmamasýnýn cezasý
Babamýn anlattýðýna göre, 1948 yýlýnda Ýzmir’den Doðanþehir’e
götürmek üzere þeker ve gazyaðý yüklemek için vagon bekliyormuþ.
Yükleme iþi, bayrama rastlamýþ. Bayram namazý çýkýþýnda bir ihtiyar
babamdan sadaka istemiþ. Babam, bayramda evinde bulunamamasýnýn
da verdiði sýkýntýyla, sadaka vermekte o an için tereddüt etmiþ. Bir saniye
için geri döndüðünde, sadaka isteyen þahýs yok olmuþ. Bu hadiseden üç
ay sonra da Ýskenderun’daki depolarýmýz yanmýþ. Yangýn sonucu babam
büyük zarara uðramýþ. Bu olaydan kendince bir ders çýkarmýþ ve edindiði
tecrübe sonucu daha sonra kim gelirse gelsin boþ çevirmemiþ.
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Babam, sadaka vermekte tereddüt gösterdiðinden, yangýnla imtihan edildiðine inanýyordu. Bize de ders olmasý amacýyla “Sadaka isteyen
kiþinin kimliðini veya kiþiliðini bilemezsiniz. O anda Cenab-ý Allah, verdiði
varlýklarýn hayrýný yapýp yapmadýðýmýzý kontrol edebilir. Ben, þahsen bu
hatamdan dolayý bu cezaya uðradýðýmý düþünmekteyim” derdi.
Babamýn bu sözleri, bize de büyük bir örnek ve hayat dersi olmuþtur. Ben ve ailem, her zaman imkanlarýmýz el verdiðince, ihtiyacý olan
kiþilere, maddi ve manevi olarak yardýmcý olmaya çalýþmýþýzdýr.
Ayrýca, okullara ve camilere yardýmlar yapmaktayým. Üniversite
öðrencilerine Malatya Eðitim Vakfý kanalýyla burs vermekteyim.
Þimdiye kadar yüzlerce kiþiye iþ konusunda yardýmcý oldum. Turgut
Özal döneminde referans vererek, 160 kiþiye devlet sektöründe; 200
kiþiye de özel sektörde iþ imkaný temin ettim.
Ýnsanlarýn hayýr dualarý, benim için çok önemlidir. Halen, bu tip
yardýmlarda bulunmaya gayret ediyorum.
Babamýn insan sevgisi
“Eðer bir mü’minin kalbin kýrarsan
Hakk’a eylediðin secde deðildir.”
Yunus Emre

Babamýn baþka bir yönü daha vardý. Babam, insanlarý severdi.
Onlara, maddi ve manevi yardým etmeye çalýþýr; insanlara olan
sevgisinden dolayý, kendini onlara karþý sorumlu hissederdi. Dinimizin
önde tuttuðu þeylerden biri de insan sevgisi deðil midir?
Babam, kendi mantýðýnda insanlarý 4 köþeye ayýrmýþtý. Bize derdi
ki: “Size lazým olan köþeyi kullanýn ve insanlarý sevin. Ýliþki kuracaðýnýz
kiþiler, medeni cesaret sahibi, dürüst, sýr saklamasýný bilen kiþiler
olmalýdýr. Ýnsanlarýn size gerekli olan yönlerini deðerlendirin.”
Babam bizi büyütürken, yüreðimize öyle sevgi yüklemiþti ki, ben de
insanlarý daha çok sevmek için 4 deðil; 8 köþeye ayýrýyorum, öyle deðerlendiriyorum. “Her insanýn illâ ki iyi bir yaný vardýr” diye düþünüyorum.
Ýnsanlarýn tavýrlarýna bakýp, bu iyi, bu kötü diye ayýrmaya kalkarsak, iþin
içinden çýkamayýz.
Hayatý dolu dolu yaþamak için, yüreðinizin insan sevgisi ile dolu
olmasý gerekir. Bir bilgenin deyiþi ile, “Bir insan için en gerekli varlýk, öteki
insandýr.” Toplum olarak barýþý, huzuru, selameti kavgada deðil; sevgide
ve hoþgörüde aramalýyýz.
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Sevgi, bütün duygulardan daha güçlüdür. Sevginin gücünü göz ardý
etmemek gerek. Ýnsanlarý severseniz, onlarýn zaman zaman yaptýklarý
yanlýþlara daha kolay katlandýðýnýzý göreceksiniz.
Seven insan, hiç bir zaman kýrýcý ol(a)maz, yapýcý olur. Zira, sevgi
olan yerde, anlayýþ, hoþgörü ve tolerans vardýr. Sevgi olmayan yerde,
hiçbir þeyin tadý kalmaz, hayatýn büyüsü bozulur.
Babamdan dinlediðim ekonomik, gerçek ve esprili bir aný
Babam, köyümüzde cereyan eden esprili bir vakýa anlatmýþtý. Þöyle
ki: Bizim Polat köyünde, Hatice Teyze adlý yaþlý bir nine ve onun da Kucur
Ali diye çaðýrýlan bir torunu varmýþ.

Babam Vaiz Þahin

Demek ki, Malatyalýlarýn genlerinde hep birinci olma azmi mevcut.
Babamýn, terzisine yaptýðý tavsiye de bunu göstermektedir. Babam, çalýþmanýn feyzine, faziletine inanýrdý. Bizim de çok çalýþmamýzý, iþimizde en
iyi ve bir numara olmamýzý isterdi.
Babam, yaptýðýmýz iþlerde “Neye el atarsanýz, bütün çabanýzla
yapýnýz. Hayat, rol verir insanlar da oynar. Her oynayan baþarýlý olamaz;
ancak rolünü iyi oynayanlar baþarýr” derdi.
Doðanþehir’de diðer iþlerimizin yanýnda 30 yýllýk tekel baþ bayiliði
yapmýþtýk. Rahmetli babam alkole ve sigaraya karþýydý. Cennetmekan
annemden öðrenmiþtik. Babam, bizler uyuduktan sonra, amcalarýmýzýn ve
bizim ceplerimizi kontrol edermiþ. Kim bilir, belki de, sigara kullanmayalým
diye, vaktinde önüne geçmek istiyordu. O, prensip sahibi bir insandý.

Yaþlý nine, torununun varlýklý olabilmesi için, o dönemde tasarruf
kurallarýný çok zorlarmýþ ve olaðanüstü bir tutumluluk gösterirmiþ. Hatice
Nine, her yýl kazancý ve tarlalarýnýn geliriyle, torununa tarla almakta imiþ.
Bir yýlbaþý gününde torunu Kucur Ali’nin, kahvede kumar oynadýðýný
duymuþ ve buna çok kýzmýþ, torununa ders vermek istemiþ. Onu, zarara
sokmak için, diðer çocuklarýný baþýna toplamýþ. “Oradan 2 yumurta
getirin! Küle gömelim. Piþirip piþirip yiyelim. Kucur Ali denen adamýn
evini, baþýna yýkalým da görsün gününü.” demiþ. Hatice Teyze torunu
Kucur Ali’nin bu sorumsuz davranýþýna çok kýzmýþ. Misafirler için sakladýðý yumurtalarý, onun davranýþýndan ötürü piþirip, afiyetle yemiþ ve
etrafýndakilere ikram etmiþ. Böylece torununa ekonomik zarar verdiðini
düþünmüþ.
Bir numara olmak genlerimizde var
1955 yýlýnýn Þubat ayýnda babamla birlikte Doðanþehir’de terzi Nuri
Karyaðar’ýn dükkanýna prova için gitmiþtik. Babam, elbiseyi prova amacýyla giydi ve terzi babama sordu: “Vaiz Amca, elbise güzel olmuþ mu?”
Babam da “Tabi güzel olmuþ, eline saðlýk, sanatýnda daima birinci
olmalýsýn. Bununla birlikte kiþiliðin de mükemmel olmalý” dedi. Terzi
Nuri’nin dükkanýnýn yanýnda Berber Ýbrahim Erol’un dükkaný vardý.
Berber Ýbrahim babama, “Dayý, peki ben nasýlým?” dedi. Babam da
“Sen de ayný þekilde iþinde iyisin... Muhitinde bir numara olmalýsýn” dedi.
Bu esnada, orada alkolik bir þahýs da vardý. Konuþulanlarý duymuþtu. Bu
þahýs “Peki, ben nasýlým?” diye sordu. Babam, “Sen de yaptýðýn iþte bir
numara olmalýsýn. Vaktini, kötü iþlerle tüketme! Alkolü býrak, iyi bir iþ tut ve
iþinin peþini de býrakma! Her þeyi, usul ve erkanýna göre yap” dedi.
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Annem Sultan Þahin ve Dedem Hacý Hafýz Efendi
Annemin Harran Ovasý rüyasý
Hayat arkadaþým, eþim Adile Mezin Þahin
Eþimin 350 milyarlýk jesti
Oðullarým
Kayýnpederim Cezmi Emiroðlu
Bacanaklarým
Dünürlerim
Annem, babam ve baþarýlarým
Kardeþlerimle aramdaki tutumluluk farký
Eþimin tutumluluðu
Kardeþ sevgim
Tarým ve meyvecilik çalýþmalarým
Baþarýnýn sýrrý
2005 yýlýna girerken, baþarýlý olmak hususunda gençlere
önerilerim.
• Malatyalýlarýn özellikleri ve ticari ahlaklýlýðý
• Türkiye’ye 7 bakan, baþbakan ve cumhurbaþkaný yetiþtiren
Malatya’da örnek bir mahalle
• Hilton Oteli’nde atlý düðün
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Annem Sultan Þahin ve Dedem Hacý Hafýz Efendi
1930 yýlýnda Dedem Hacý Hafýz Efendi Polat’ýn tanýnmýþ eþrafýndan
olup, ayný zamanda yað tüccarlýðý ve hayvancýlýkla isim yapmýþ, bölgenin
en büyük tacirleri arasýnda sayýlan, varlýklý bir kiþiymiþ.
Eþi büyükannem Meryem Haným bizim ciciannemiz idi. Kendisi,
torunlarýna son derece düþkündü. Süt hayvanlarý yetiþtirmeyi çok sever,
saðdýðý sütleri komþularýna ikram etmeyi kendisine vazife edinirdi. Bir oðlu
ve üç kýzý vardý. Oðlu Mehmet Kurukafa dayým olup, Polat’ta hatýrý sayýlýr,
tanýnmýþ bir çiftçi idi. Onun da Ayþe Kurukafa’dan olma beþ oðlu bir kýzý
vardýr. Oðullarý (dayýlarým olup): Hafýz Mehmet Kurukafa, Mustafa
Kurukafa, Hasan Kurukafa, Avukat Mahmut Nedim Koru, Sait
Kurukafa’dýr. Kýzlarý Saadet Þahin ise amcam Mevlüt Þahin’in hanýmýdýr.
Ciciannemiz Meryem Haným’ýn üç kýzýnýn isimleri ise Ayþe
Kurukafa, Hatice Güner ve Sultan Þahin’dir.
Teyzem Ayþe Kurukafa’nýn eþi Halil Efendi lakabýyla tanýnan Halil
Doðan’dýr. Halil Doðan, Doðanþehir’in Yýldýz Mahallesi’nde hatýrý sayýlýr
ve hayýr sever bir çiftçi idi. Ayþe Kurukafa bizim ikinci annemiz gibiydi,
bize büyük emekleri geçmiþtir.
Teyzem Hatice Güner’in eþi Hasan Güner çalýþkan, baþarýlý bir çiftçi
ve ticaret adamýdýr. Dört oðlu, bir kýzý vardýr. Oðullarý: Mehmet Güner,
Tahsin Güner, Abid Güner ve Muhsin Güner’dir. Kýzý ise Fadime
Doðan’dýr.
Sevgili annem Sultan Þahin 1919 yýlýnda Polat’ta doðmuþ ve 1999
yýlýnda, 80 yaþýnda Ýstanbul’da vefat etmiþtir.
Annem de babam gibi çok disiplinli, çalýþkan ve hayýrseverdi. Çok
iyi ata binerdi. Rahmetli annem, Deðirmenderesi mevkiinden geçen
çayda, eliyle yýlan ve balýk tutardý, son derece cesaretli bir Osmanlý
kadýnýydý. Ailesini ve yakýnlarýný -mübalâða olmasýn- her gün telefonla bir
kaç kez arardý. Akrabalarýnýn ve yakýnlarýnýn hâl ve gidiþlerini merak eder;
sýkýntýlý günlerinde, onlara yardýmcý olmaya çalýþýrdý. Birkaç kere hac
farizasýný yerine getirmiþti. Annem okula gitmemiþti, okuma yazmasý
yoktu. Bununla birlikte annem çok zeki bir insandý. Annemin elinden
Kur’an-ý Kerîm; dilinden de dualar düþmezdi. Ölümünden birkaç yýl önce,
bana telefon defterine numaralar yazdýrdý. Zaman zaman, deftere bakýp,
bu numaralarý arardý. Ben oldukça þaþýrýrdým. Çünkü, okuma yazmasý
yoktu. Fakat, çok zeki bir kadýndý, son derece keskin bir hafýzasý vardý.
Telefon defterine 100´ün üzerinde telefon numarasý ve isim yazdým. Bana,
bunlarý birkaç kez tekrarlattý. Ýsimlerin kime ait olduðunu, harflerden tanýyarak, öðrenmiþti.
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Babamýn vefatýndan sonra anneme Florya’da bir daire tahsis
etmeme raðmen o, 15 yýl boyunca Fatih Yeþil Tekke sokaktaki evinde
kaldý. Çünkü orada yakýnlarý, arkadaþlarý vardý ve orda oturmaktan da çok
mutluydu.
1999 yýlýnda ölümünden 1 hafta önce “Oðlum, beni bir hastaneye
yatýr. Ben artýk yolcuyum” diyerek, kendisini ahiret hayatýna ruhen hazýrlamýþtý. Ben de “Anne, evinde, yataðýnda yat. Burada daha rahat edersin.
Yeter ki sen rahatsýz olma, ben doktorlarýn eve gelmesini de saðlarým”
dedimse de, “Sizlere fazla yük olmak istemiyorum” diyerek, ýsrarlarýmýzý
boþa çýkarýrdý.
Bu kadar hassas bir kiþiliðe sahipti.
Sonunda, annemi çok sevdiði Esnaf Hastanesi’ne yatýrdýk.
Annemin bu hastaneye karþý bir aþinalýðý vardý. 30 yýl önce de annem,
beyin kanamasý geçirdiðinde, bu hastanede tedavi görmüþ ve þifa bulmuþtu. Annem, hastaneye yattýðýnýn üçüncü gününde hayata gözlerini
yumdu. Allah rahmet eylesin. Çocuklarý olarak, kendisinin çok hayýr
dualarýný almýþýzdýr. Annemizi her an, her zaman saygýyla anmaktayýz ve
kalbimizin baþ köþesinde yaþatmaktayýz.
Annemin Harran Ovasý rüyasý
Annemin geniþ ufkundan bir örnek vermek istiyorum.
Annem, 1980 yýlýnda otobüsle Hicaz’a giderken, Urfa’nýn Harran
Ovasý’ný görünce, bu arazilerin tarýma ne kadar elveriþli olduðunu görmüþ
olacak ki, dönüþünde buranýn suya kavuþturulmasý için þunlarý söyledi:
“Oðlum, sen Cumhurbaþkanýmýz Kenan Evren Paþa’yý tanýyorsun.
Görüþme imkanýn olursa, söyle! Harran Ovasý’nýn mutlaka suya kavuþturulmasýnýn gerektiðini ona anlat! Buralarda sulu tarým yapýlýrsa, ne kadar
gelir elde edileceðini ve bunun ülke ekonomisine getireceði katkýyý bildir”
dedi.
Bu hadiseden 3 yýl sonra, ben, annemin bu talebini ve ileri
görüþlülüðünü Baþbakan Turgut Özal’a anlattýðýmda Sayýn Özal, annemin
ileri görüþlülüðünü teyit ederek bana þöyle dedi “Annenin bu ileri
görüþlülüðünden dolayý ellerinden öptüðümü ona söyle, zaten bu proje
programýmýzda var, mutlaka bu projeyi önümüzdeki yýllarda hayata
geçireceðiz, annen müsterih olsun!” Bu hadiseden 8 yýl sonra annemin
hayallerini süsleyen GAP Projesi’ni ANAP hayata geçirdi. Annem de bir
turizm grubuyla Harran Ovasý’na giderek, buralarý gördü ve: “Bunu
yapanlardan Allah razý olsun” dedi.
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Ülkesine karþý yüreðinde büyük bir sevgi taþýyan annem, her
namazdan sonra bu projeyi Türkiye’ye kazandýranlara dua ederdi.
Annem yardýmsever bir insandý. Fakir ve fukarayý her zaman gözetir; hayýr iþlerine koþturmaktan zevk alýrdý. Tek cümle ile annem, yüreði
sevgi dolu bir insandý.

Ailem

eþimden 15 gün mühlet istedi. Eþim de iyi niyetle bu zamaný verdi. Sonuç
olarak banka, olayda ihmali bulunan 6 memurunu geçici olarak görevden
uzaklaþtýrarak, paranýn icra yoluyla memurlardan tahsil edilmesi yolunda
çalýþmalara baþladý. Ýhmalleri nedeniyle zor durumda kalan ve iþlerini
kaybetmek üzere olan memurlar, genel müdür vasýtasýyla eþimden, benden ve avukatlarýmdan paranýn blokesinin kaldýrýlmasý ve eþimin parayý
baðýþlamasý yönünde ricalarda bulundular.

Hayat arkadaþým, eþim Adile Mezin Þahin
Eþim Mezin Haným’la 1958 yýlýnda evlendim. Yarým asra yaklaþan
evlilik hayatýmýzda eþimle mutlu bir beraberliðimiz bulunmaktadýr.
Mezin Haným’la tanýþmamýz, mutlu bir tesadüf sonucu olmuþtur.
Mezin Haným’ý bir gün, Malatya’nýn tanýnmýþ Saltoðlu maðazasýnda gördüm,
beðendim, takip ettim ve araþtýrdým. Arapgirli tanýnmýþ tüccarlardan Cezmi
Emiroðlu’nun kýzý olduðunu öðrendim. Ailelerin tanýþmasý ile beraber, mutlu
sona ermiþ olduk. Çok huzurlu bir aile yapýmýz vardýr.
Bana, Allah’ýn izni ile Enver ve Önder isminde iki erkek evlat verdi
ve onlarý en iyi þekilde yetiþtirdi.

Bu ricalar sonucunda, 2001 yýlýnýn Ramazan ayýnda (bu tarihte
memurlar hakkýnda icra takibatý devam ediyordu) bir iftar vakti, eþimle
konuyu müzakere ettik. Hukuken haklý olsak da, gerçekte bu insanlarýn
maðdur olduklarýný, büyük sýkýntýlara düþtüklerini, zor günler geçirdiklerini
düþünerek, bankadan alacaðýmýz paradan vazgeçtik ve durumu gece
vakti telefonla genel müdürlüðe ilettik. Ertesi sabah, banka genel
müdürüne, memurlarýn görevlerine döndürülmesi þartýyla teklifimizin
geçerli olacaðýný; aksi taktirde alacaðýmýzý tahsil edeceðimizi beyan ettik.
Genel müdür de bu jestimize karþýlýk, iþten atýlan memurlarý geri
aldý. Eþim Adile Mezin Þahin’e teþekkür ederek, kendisini banka müþterileri arasýnda 2001 yýlýnýn en dürüst ve hayýrsever hanýmý seçip,
takdir belgesi ile onurlandýrdý.

Eþim, milli eðitim eski bakanlarýndan Metin Emiroðlu’nun ablasýdýr.
Oðullarým
Benim, en yakýn hayat arkadaþým ve yardýmcým olan sevgili eþim
Mezin Þahin, sosyal yönleri olan, son derece duyarlý, müþfik ve anlayýþlý
bir ev hanýmýdýr. Malatya Eðitim Vakfý’nýn kadýnlar kolunda, dört yýl
baþkanlýk görevinde bulunmuþtur. Eþim ayný zamanda vakfýn mütevelli
heyeti üyesidir.
Eþimin, rahmetli anneme, rahmetli babama, akrabalarýma, bütün
yakýnlarýma ve kendi anne-babasýyla akrabalarýna büyük hizmetleri
olmuþtur. Hakkýný hiçbir zaman ödeyemem.
Kýymetli eþim, baþýnda bulunduðum tüm þirketlerime kuruluþlarýndan beri ortaktýr. Þimdi ise, daha çok, torunlarý ve dostlarý ile meþguldür.
Eþimin 350 milyarlýk jesti
Firmamýzýn 2001 yýlýnda, bir firmadan eþimin adýna 350 milyarlýk
alacaðý vardý. Alacaklý olduðumuz Anadolu’daki bu firma, alacaðýmýzý
ödeyemedi. Bunun üzerine avukatlarýmýz, borçlu firmanýn çalýþtýðý on
bankadan, yasal yollardan icra takibi yapmýþlardý. Dokuz banka bu takibe cevaben, borçlu firma hakkýnda iliþiðimiz yok yanýtýný verirken; onuncu banka, memurlarýnýn ihmali sonucu, kanuni süre içerisinde tarafýmýza
olumlu veya olumsuz bir cevap bildirmedi. Böylece, hukuken alacaðýmýz
kesinleþti. Banka, 350 milyarlýk alacaðýmýzý ödeme mecburiyetinde
kaldý. Bu miktar, bankada bloke edildikten sonra, banka genel müdürlüðü
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Çocuklarýma gelince...
Büyük oðlum Enver, Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi
mezunudur. 1995 yýlýndan beri, þirketlerimizin ithalat ve ihracat iþleriyle
ilgilenmektedir. Oðlum Enver’in, eþi Çiðdem Þahin’den Baþak ve Beril
adýnda iki kýzý vardýr.
Küçük oðlum Önder, Boðaziçi Üniversitesi ÝÝBF Ýþletme bölümünden
mezundur. Sahibi olduðu SAS þirketinde tekstil ihracatýyla uðraþmaktadýr.
Oðlum Önder’in, eþi Buket Þahin’den Emircan adýnda bir oðlu vardýr.
Her üç torunumuzun sevgisi de, bizlerde ayrý ayrýdýr. Bizden sonra,
ailemizin ticari bayraðýný daha iyi yerlere taþýyacaklardýr inþaallah. Buna
inanýyorum ve onlara güveniyorum.
Cenab-ý Allah diyor ki, “Kulum, öbür dünyada hayýr defterinin açýk
olmasýný istiyorsa, hayýrlý evlatlar ve meyveli aðaçlar yetiþtirmelidir”.
Ben de oðullarým Enver ve Önder ile iftihar etmekteyim. Bize karþý
saygýda kusurlarýný hiç görmedim. Annesine, babasýna ve diðer insanlara
karþý vecibelerini yerine getirmekte hiç tereddüt etmezler. Hayatýmýn en
büyük ve kalýcý mutluluðu, böyle hayýrlý evlatlara sahip olmaktýr. Onlar,
benim üzerlerine titrediðim, en deðerli varlýklarýmdýr.
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Baþarýlý olmalarý için Cenab-ý Allah’a her zaman duacýyým.
Kýsacasý, eþim ve ben hayýrlý evlatlar yetiþtirdiðimize inanýyoruz.
Ýnþallah onlar da bizim gibi, evlatlarýndan ayný saygýyý ve sevgiyi görürler.
Kayýnpederim Cezmi Emiroðlu
Yöre halký tarafýndan “Cezmi Efendi” diye tanýnan rahmetli kayýnpederim Cezmi Emiroðlu, Arapgir’in tanýnmýþ tüccarlarýndandýr. Merhum
kayýnpederim uzun yýllar Malatya’da manifaturacýlýk yapmýþtýr.
Kayýnpederimin, eþi Müzeyyen Haným’dan, Müjgan, Adile Mezin,
Mübin adýnda üç kýzý ve Metin adýnda bir oðlu vardýr.

Ýki dünürüm var. Her ikisiyle de iyi görüþürüz.
Büyük oðlum Enver’in kayýnpederi, avukat Erdoðan Köksal’dýr.
Erdoðan Bey’in babasý Türk Silahlý Kuvvetleri’nin muhtelif kademelerinde
baþarýlý hizmetlerde bulunduktan sonra tümgeneralliðe terfi etmiþ ve
ataþelik yapmýþtýr. Erdoðan Bey’in, eþi (merhume) Ayþin Haným’dan
Yeþim Yavuz ve Çiðdem Þahin isminde iki kýzý vardýr.
Gelinim Çiðdem Þahin, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okumuþtur.
Sanat ve estetiðe yatkýn olan gelinim, oldukça kültürlü bir kiþiliðe sahiptir.
Baþak ve Beril ismindeki torunlarýmýn annesidir.

Kayýnbiraderim Metin Emiroðlu hukuk ve iþletme tahsili yapmýþtýr.
Devlet Planlama Müsteþarlýðý’nda Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý görevinden sonra Turgut Özal’ýn talebi üzerine siyaset hayatýna atýlmýþtýr.

Küçük oðlum Önder’in kayýnpederi Recep Gençer’dir. Recep Bey,
Bandýrma Gübre Sanayii ve Ege Gübre Sanayii fabrikalarýnýn yönetim
kurullarýnýn baþkanýdýr. Recep Bey’in, eþi Neriman Haným’dan Kemal ve
Ahmet isminde iki oðlu; Buket isminde bir de kýzý vardýr.

Metin Bey, ANAP iktidarý döneminde TBMM Bütçe ve Plan Komisyon
Baþkanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
yapmýþtýr. Kayýnbiraderim, Malatya’dan dört dönem milletvekilliði
hizmetinde bulunduktan sonra aktif siyaset hayatýný býrakmýþtýr.

Kemal Gençer, Baðfaþ’ýn üst düzey yöneticisidir. Ahmet Gençer de
Ege Gübre’nin üst düzey idarecisidir.

Metin Bey, 1999 yýlýndan bu yana Tekstil Ýþveren Sendikasý Genel
Sekreterliði görevini devam ettirmektedir. Metin Bey’in, Malatya ve ilçelerine her yönden büyük hizmetleri olmuþtur. Bulunduðu her görevde baþarýlý
olmuþtur. Kayýnbiraderim, vatan ve millet sevgisiyle dolu devlet adamlýðý
vasfýna sahiptir. Kendisiyle her zaman iftihar etmiþimdir. Çevresinde,
sevilip-sayýlan, müstesna bir insan olarak bilinmektedir. Metin Emiroðlu’
nun, eþi Ýnci Haným’dan ‘Barýþ’ ve ‘Pýnar’ adýnda iki çocuðu vardýr.
Bacanaklarým
Ahmet Eryýlmaz ve Dr. Kemal Özmansur isminde iki bacanaðým vardýr.
Ahmet Eryýlmaz emekli albaydýr; eþi Müjgan Eryýlmaz Haným’dan
Murat ve Nihat isimli iki oðlu vardýr. Bacanaðýmýn büyük oðlu Murat, gýda
toptancýlýðýyla uðraþan baþarýlý bir iþ adamýdýr. Küçük oðlu Nihat da halen
orduda albaylýk hizmetini sürdürmektedir.
Diðer
insan olan
Lale, Leyla
çocuklarýyla
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bacanaðým Malatya halkýnýn çok iyi tanýdýðý müstesna bir
Dr. Kemal Özmansur’un, eþi Mübin Özmansur Haným’dan
ve Derya adýnda 3 kýz çocuðu vardýr. Bacanaklarýmla ve
çok iyi aile münasebetlerimiz vardýr.

Oðlum Önder’in eþi Buket Þahin iktisat fakültesi mezunu olup,
Almanya’da master yapmýþtýr. Gelinim, ortaðý ve yönetim kurulu üyesi
olduðu Baðfaþ’ýn Ýstanbul ofisinde pazarlama direktörü olarak çalýþmaktadýr. Torunum Emircan’ýn annesidir. Emircan, Üsküdar Amerikan
Lisesi’nde okumaktadýr.
Her iki gelinimden de çok memnunum. Torunlarýmýzla birlikte
huzurlu bir yaþam sürdürmekteyiz.
Annem, babam ve baþarýlarým
Babamýzý çok severdik. Kendisi son derece çalýþkan, bilinçli, programlý,
yardýmsever, yenilikçi ve ileri görüþlü bir kiþiliðe sahipti. Babam, amcalarýmýn
ve kardeþlerimin ticaret hocasýydý. Bugünkü ticari baþarýlarýmýzýn ardýnda
babam vardýr.
Vaiz Efendi, 1930 yýlýnda Polat köyünde ‘Vaiz Þahin ve Oðullarý
Ticarethanesi’ni kurduðunda, “Dilerim ki bundan sonra kuracaðýmýz þirketler birden fazla olur” demiþtir.
Babamýn, 33 yýllýk aktif ticaret hayatý olmuþtur. Babam, ticaret
bayraðýný 1963 yýlýnda kardeþime ve bana teslim ederken, “Muammer ve
Muzaffer! Bu ticaret bayraðýný sizlere devrediyorum. Dilerim ki ticari
bayraðýmýzý, daha yükseklere çýkarýrsýnýz” demiþti. Böylelikle, 1963 yýlýnda
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Vaizoðullarý Kolektif Þirketi’ni kurduk. Bu tarihten 10 sene sonra yeni þirketler kurduk.

karþýlýðý olarak hepimize haftalýk verirdi. Ben ise, parayý sever ve tasarrufa çok önem verirdim.

Babamýn vasiyet ettiði gibi ticaret bayraðýmýzý, her geçen gün, daha
yükseklere çýkarmaya gayret ettik. Amcalarýmla birlikte Þahinler A.Þ.’yi
kurduk. Sonra, eþim ve çocuklarýmla birlikte Vaizler A.Þ.’yi ve Vaizhan
A.Þ.’yi kurduk. Daha sonra da, baba mesleðimiz olan unculukla ilgili
Deðirmenciler A.Þ.’yi kurduk.

Evimiz Doðanþehir’de bulunduðu için yemekleri dýþarýda yerdik.
Kardeþlerim, harçlýklarýyla komþumuz Kebapçý Mehmet Amca’dan kebap
yerdi. Ben ise yemeklerimi, helva ve ekmek ile geçiþtirir, paramýn geri
kalanýný da kumbarama atardým.

Ticaret hayatýmýzý sürdürürken, ülkemizde son yýllarda ihmal edilen
tarým sektörüyle de ilgilendik. Bu cümleden olmak üzere Çanakkale’de ve
Doðanþehir’de çiftlikler kurduk. Baba sevgimden dolayý bu çiftliklere
babamýn ismini verdim.
Malatya’da eðitim ordumuza teslim ettiðim okullarýmýza da rahmetli
babamýn ismini verdim. Bundan dolayý çok mutlu ve huzurluyum.
Üzerimde, annemin ve babamýn çok büyük emekleri ve hayýr
dualarý vardýr; beni, hayata, güçlüklere, sýkýntýlara ve zorluklara karþý çok
iyi hazýrladýlar. Onlar, ayný zamanda, benim ve tüm ailemizin hocalarý idi.
Baþarýya giden her yolun baþýnda güçlükler, sýkýntýlar ve engeller
vardýr. Ben, þahsen güçlüklerle, sýkýntýlarla mücadele ederek, büyüdüm.
Bundan dolayý da, kendimi manen çok donanýmlý ve de þanslý sayýyorum.
Babam, dostluða ve insanlýða çok önem verirdi. Babamýn,
dürüstlüðü, yiðitliði, hoþgörüsü ve hayata bakýþ tarzý, yöre insanlarý tarafýndan takdirle karþýlanýrdý. Ben de, babamdan gördüðüm bu özellikleri, hayatýmýn temel ilkesi yaptým. Sevgiyi ve saygýyý, yardýmlaþmayý, günlük hayatýmýn vazgeçilmezleri haline getirdim.
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) “Ýnsanlarý sevin ve onlara deðer
verin” diyor. Bunun hikmeti, bana göre þudur: “Sevgi ile dolu bir yürek, her
zaman sevgiyle ve iyilikle çarpar. Sevgi ise, insanlarý birbirlerine baðlayan
altýn bir zincir gibidir.”
Bizim yüreðimizi, sevgiyle donattýklarý için, bize bu yolda iyi örnek
olduklarý için annemi de, babamý da, minnet, þükran ve saygý ile anýyorum.
Gönlümüzün bütün köþelerine silinmez izler býrakýp gittiler.
Mekânlarý cennet olsun. Amin.
Kardeþlerimle aramdaki tutumluluk farký
Malatya’daki Gaziantep otelimizde kardeþlerimle birlikte ben de
çalýþtým. O sýralar 15-16 yaþlarýndaydým. Babam, otelde çalýþmamýzýn
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Kardeþlerim zaman zaman kumbaramý sakladýðým yeri arayýp,
bulur, kumbaramý kýrarak, içindeki paralarýmý alýrlardý. Bundan dolayý da
çok üzülürdüm. Bu hadiselerden sonra, birikimlerimi bankaya yatýrmaya
karar verdim. Bu da, tasarruf için güzel bir örnektir.
Babam, bazen acil ihtiyaç durumlarýnda “Sende para vardýr, sen
kirli çýkýsýn” derdi. Babam, beni korkutmak için bir gün, “Oðlum, devamlý
helva ve ekmek yersen uyuz olursun” demiþti... Ne zaman babamýn bu
sözleri hatýrýma düþer, o zaman yüzümde keyifli bir tebessüm belirir.
Ticari hayatýmdaki baþarýmýn yüzde ellisi tasarruf ise, geri kalan
yüzde ellisi de alýn teridir; yýlmadan, usanmadan düzenli ve dürüst olarak
çalýþmaktýr.
Eþimin tutumluluðu
Arapgirliler umumiyetle tutumludur.
Bundan 30 sene önce, Büyükçekmece’de yazlýktaydýk. Bir gün
eþime, misafirim nedeniyle gecikeceðimi ve akþam yemeðine gelemeyeceðimi
haber verdim... Söylediðim saatten daha fazla gecikmiþ olacaðým ki eþim,
çocuklara seslenerek, “Babanýz dýþarýda paralarý yiyor. Oðlum, dolaptan 2
kola getir; açýp içelim de, biz de babanýzý zarara sokalým” demiþ. Eve
geldiðimde bu hadiseyi oðullarým anlattý ve gülüþtük.
“Her baþarýlý erkeðin arkasýnda bir haným ve her baþarýlý kadýnýn
arkasýnda da bir erkek vardýr” denir. Bu sözün doðruluðunu hayatýmda
pek çok kez yaþadým. Bu hadise de buna örnek teþkil eder.
Kardeþ sevgim
1950 yýlýnda (rahmetli) aðabeyim Hüseyin Þahin’in evlenmesine
karar verilmiþti. Babam ve annemle birlikte aðabeyimin çeyiz hazýrlýðý için,
Malatya’da çarþýya çýktýk. O tarihte ben daha çok gençtim.
Alýþveriþ esnasýnda bir ara babamýn “Keþke imkanýmýz olsaydý da,
bir de karyola alabilseydik” diye söylendiðini duydum. O tarihlerde herkes,
sedirlerde ve yer yataklarýnda yatmaktaydý. Babam, karyola için o sýralar
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biraz lüks olur diye düþünmüþtü. Daha sonra, annemle babam oradan
ayrýldýlar. Ben, aðabeyimi çok sevdiðim için, -o anda param olmamasýna
raðmen- bir sürpriz yapmak istedim: Tanýdýk bir maðazadan 15 günlük
borç alarak, karyola aldým. Aldýðým karyolayý da, diðer eþyalarla birlikte
Doðanþehir´e götürmek üzere, trene yükledim. Hep beraber trene bindik.
Trende babam, annemle konuþurken “Keþke ne yapýp edip o karyolayý alsaydýk.” dedi. Ben de “Baba, siz hiç üzülmeyiniz. Ben, karyolayý çoktan aldým
ve þuan öteki eþyalarla birlikte trende bulunuyor” dedim. Son derece
mutlu oldular ve beni kucaklayýp öptüler. Annem ve babam bana “Ýþte
böyle, kardeþler arasýnda, her zaman birlik ve beraberlik içinde olun”
tavsiyesinde bulundular.
Gençlik yýllarýnda yaþadýðým bu olayý hatýrladýkça, göðsümün sevinçle kabardýðýný hissederim. Bütün kardeþlerin birbirlerine, ayný
duyarlýlýðý göstermelerini dilerim.
Tarým ve meyvecilik çalýþmalarým
Ülkemiz, tarýma çok elveriþli topraklara sahip olmasýna raðmen,
çiftçilerimiz tarýmdan arzu ettikleri verimi alamamaktadýr. Bu duruma,
eskiden beri çok üzülür ve neler yapabilirim diye kendi kendime
düþünürüm. Bu düþünceler beni, bizzat tarýmla uðraþmaya sevk etti.
Böylelikle, Çanakkale’de tarýma elveriþli bölgelerde araziler satýn
alarak bir çiftlik kurdum. Doðanþehir’de babamdan kalan arazi üzerine
de bir çiftlik tesis ettim. Bu çiftliklerde modern tekniðin tüm imkanlarýný
kullanarak, topraðý iþlemeye ve bölge çiftçilerine örnek olmaya
baþladým. Özellikle, meyvecilik üzerinde yoðunlaþarak, bu sahadaki
üretimin üzerinde birçok yenilik yaparak, verimin artýrýlmasý yönünde
gayret sarf ettim.
2000 yýlýndan itibaren, büyük emekler ve gayretler harcayarak,
Çanakkale’de 150 dönümlük bir arazi üzerinde meyve ve tarým ürünleri
yetiþtirmek üzere baþladýðým çalýþmalarým hâlâ devam etmektedir. Ben,
milliyetçiliðin doðduðum yerde baþladýðýna, sonra da ülke milliyetçiliðine
dönüþtüðüne inanýrým.
Bu cümleden olarak, doðduðum yer olan Doðanþehir’de, babamdan kalan Vaizoðlu Çiftliði’nde 80 dönüm arazi üzerine meyve üretimi için
fidanlar diktirdim. Bu fidanlar kiraz, kayýsý, ceviz, erik, þeftali, nar,
böðürtlen, kivi, pauwlion, ayva ve incirden oluþmaktadýr. Ýnþallah, yakýnda
ürünlerini alacaðýz.
Toprak, insaný doyurandýr, büyütendir. Bence, toprak demek,
bereket ve zenginlik demektir. Tarým yapýlacak arazideki topraðýn analizini yapmak/yaptýrmak þarttýr. Üretim, mutlaka analiz sonuçlarýna göre
yapýlmalýdýr.
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Baþarýnýn sýrrý
“Hazine, ancak eziyet çekene görünür.”
Hz. Mevlana
Baþarý, insanýn ayaðýna kendiliðinden gelmez. Baþarýya ulaþmanýn
ön þartý, hayatýn önümüze koyduðu imkansýzlýklarla, ya da zorluklarla
mücadele etmektir. Bu dünya, istirahat yeri deðildir; mücadele yeridir.
Ýnsan, hayatta baþarýyý, mücadele ederek kazanýr. Hayat, çetin bir
mücadelenin yapýldýðý bir güreþ minderi gibidir. Mücadele etmeden,
çalýþýp çabalamadan baþarý elde edilemez. Baþarmak için, illâ da üstün
yetenekli olmak þart deðildir. Baþarý þansýnýz; iþinizde göstereceðiniz
üstün irade gücüyle, sarf edeceðiniz azim ve çabanýn miktarýna baðlýdýr.
Baþarmak için gösterilen irade gücü, azim ve çaba, baþarýya ulaþmak için
insanýn en büyük yardýmcýlarýdýr.
Babam, bize “Oturduðunuz yerde kalýrsanýz, geriye gidersiniz.”
derdi. Çok sýk duyarýz, bu sözü doðrulayan, bir baþka söz daha vardýr:
“Yükselmeyen insan, düþmeye mahkumdur.”
Bence her insan, hayat mücadelesinde baþarýlý olmak için gerekli
olan güç ve potansiyele sahip olarak dünyaya gelir. Yeter ki insan,
gücünü harekete geçirsin; potansiyeli kullanacak iradeyi, azim ve çabayý
göstersin. Ünlü bir yazarýn belirttiði gibi: “Þans kapýsý, çalýþmaktan
kaçanlarýn deðil; çalýþmaya koþanlarýn önünde açýlýr.”
Hayat, yalnýzca düzlüklerden ibaret deðildir. Hayat mücadelesi
genellikle yokuþ yukarý yapýlýr. Çýkýlan her yokuþ, insaný bir adým daha
düzlüðe çýkaracaktýr.
Baþarýnýn bir diðer þartý ise, kendinize karþý duyduðunuz güven
hissidir. Ýnsanýn güç aldýðý kaynaklarýn baþýnda güven duygusu gelir.
Saðlýklý bir hayat için insan önce, güven duygusuna sahip olmak durumundadýr. Zira, ihtiyacý olan gücü, kendine karþý beslediði bu güven duygusundan alýr. Diyebilirim ki, baþarýya ulaþmada, çalýþmak kadar güven
de etkin bir yoldur.
Çevrenizle kuracaðýnýz iliþkilerde, tek dayanaðýnýz, kendinize olan
güveninizdir. Ýnsan, kendine güvenmek suretiyle, büyük daðlarý bile aþabilir. Yere saðlam basmak için, kendinize mutlaka güvenmelisiniz.
Kendine güven duyan insanýn performansý, her zaman yüksek olur.
Ýnsanlarýn, buluð çaðýndan itibaren tahsil, politika, kültür ve kýlýkkýyafet konusunda örnek aldýðý kiþiler veya kiþilikler vardýr. Bu örnek kiþiliklerin bazýlarý, hayatýmýzda hep kalýcý olmuþtur. Bazý örnek kiþilikler ise
yaþa ve bulunulan yere göre deðiþiklik gösterir.
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Malatya’da ticari ve genel ahlâkta ilk olarak babamý, daha sonra da
iþ adamý ve politikacý merhum Halit Ziya Özkan’ý örnek aldým. Ticarî
ahlâk ve anlayýþ açýsýndan her ikisi de çok müstesna insanlardýr. Baþarý
yolunda onlar bana ýþýk olmuþlar, yolumu aydýnlatmýþlardýr.
Babam, her zaman dürüstlüðü ön planda tutardý. Bize “Keseri, hep
kendi tarafýnýza yontmayýn, karþý tarafa da imkân tanýyýn” derdi.
Ýnsan, kendi anlayýþ kalýplarý içerisinde kalýrsa, kendisiyle çevrili
olarak yaþar; çevreye yönelemez ve fazla bir geliþme gösteremez.
Ýstanbul’da örnek aldýklarým kiþiler ise Vehbi Koç, Rahmi Koç ve
Sakýp Sabancý’dýr. Ticari perspektifimin geniþlemesinde onlarýn etkisi çok
büyüktür. Bu üç ticaret dehasýnýn stratejik düþünceleri, cesur ve yürekli
adýmlarý, makro bakýþ açýlarý ve iþlerine karþý gösterdikleri özen, benim her
zaman ilgimi çekmiþtir. Babam da, onlardan ilgi ve hayranlýkla söz ederdi.
Ýþ ve meslek hayatýnda, dürüstlüðün yerini ve önemini unutmamak
gerekir. Atalarýmýz, “Komþunun dürüst olmasýný istiyorsan, önce kendin
dürüst olmalýsýn” diyerek, boþ yere konuþmamýþ.
Sen, nasýl görüntü veriyorsan, öyle muamele görürsün.
2005 yýlýna girerken, baþarýlý olmak hususunda gençlere önerilerim
1- Baþarýlý olmanýn en temel þartý, aile huzurudur.
2- Ticarette tasarrufu ve uluslararasý iliþkileri ön planda tutmalýsýnýz.
3- Ýþ ve yatýrým hedeflerinizi seçerken, sermaye miktarýnýz, hedeflerinizle orantýlý olmalýdýr. Az da olsa risklere katlanmalý, dürüst
ve kolektif çalýþmayý prensip edinmelisiniz.
4- Bir insanýn iþ hayatýndaki baþarýsý, 25 ila 50 yaþlarý arasýndadýr.
Bu dönemlerden sonra risk almak zorlaþýr. Ýþ adamý, profesyonel
idareci olarak baþarýsýný sürdürebilmek için kendine ve ailesine
zaman ayýrmalýdýr.
5- Saðlýðýnýza önem vermelisiniz. Spora ve yürüyüþe zaman
ayýrmalýsýnýz. Böylelikle, hem bedenen hem de ruhen saðlýklý ve
dinç kalýrsýnýz.
6- Ýþ randevularýnýza her zaman için sadýk olmalý; günlük yaþantýyý
planlayýp, yaptýðýnýz planý iþletmelisiniz.
7- Ýþ hayatý ile ilgili sosyal faaliyetlerde bulunmalý, eðitime önem
vermeli, iþ konusunda her zaman kültür birikimi yapmalý ve iþ
çevrenizi devamlý surette geniþletmelisiniz.
8- Memleketinize her þart altýnda baðlý olunuz. Ýnsanlara karþý
hoþgörülü davranýnýz, istiþareyi ön planda tutunuz.
9- Mutlaka verginizi zamanýnda ve tam olarak ödeyiniz. Çünkü,
vergilendirilmiþ kazanç kutsaldýr.
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Malatyalýlarýn özellikleri ve ticari ahlaklýlýðý
Bir kaç bankanýn genel müdürü 1990 yýlýnda Malatya ile ilgili bir
araþtýrma yapmýþlar. Merkez Bankasý’ndan edindikleri bilgilere göre,
Malatya’nýn Türkiye genelinde, senetleri en az protesto olan il olduðu
sonucuna ulaþmýþlar. Malatyalý birçok kurum ve kuruluþa bunun sebebini
sormuþlar. Sorduklarý kiþilerin bir çoðu, “Bunun en iyi cevabýný, Ýstanbul
Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný Muammer Þahin verir” demiþler.
Banka müdürleri beni arayarak, randevu istediler.
Türkiye’nin önde gelen bankalarýnýn genel müdürleri ile Ýstanbul
Hilton Oteli’nin lobisinde, sabah kahvaltýsýnda buluþtuk. Bana yönelttikleri
soru þöyleydi “Yapýlan bir araþtýrmaya göre, senetleri, en az protesto olan
illerin baþýnda Malatya’nýn geldiði tespit edilmiþ. Bunun nedeni sizce ne
olabilir? Biz, bunun nedenini, bir de sizin aðzýnýzdan duymak istiyoruz.”
Müdürlere “Bunun ticari ahlakla, dürüstlükle ve sadakatle yakýndan
ilgisi vardýr. Malatyalýlarýn ar damarlarý henüz çatlamamýþtýr. Öte yandan
Malatyalýlar, ekonomik yönden kayýsý, pancar, tütün ve buðday gibi ürünlerin girdileri nedeni ile, ödemelerini rahatlýkla yapma imkanlarýna sahiptir.” dedim.
Sohbet ilerlemiþ, Malatyalýlarýn genel karakterleri üzerine kaymýþtý.
Ýþte tam bu anda, bir banka yetkilisi “Malatyalýlar siyasete karþý neden çok
fazla ilgi duyuyorlar?” þeklinde bir soru yöneltti.
Bu soruya cevap olarak da “Öncümüz Ýsmet Paþa Malatyalýdýr.
Onun Malatyalý oluþu ve uzun yýllar Türk siyasetinde aktif olarak yer
almasý bizleri etkilemiþ ve böylelikle siyaset damarlarýmýza nüfuz etmiþtir.
Malatya, lidersiz olmaz. Malatya’dan birçok lider, devlet adamý, iþ
ve siyaset adamý çýkmýþtýr. Bunlarýn en meþhurlarý Turgut Özal, Erdal
Ýnönü, Recai Kutan, Hamit Fendoðlu (Hamido), Hüseyin Doðan Dede
(alevi cemiyeti lideri) Nüvit Yetkin (devlet eski bakaný), Ahmet Fýrat,
Mehmet Delikaya, Esat Doðan, Mustafa Kaftan, Fahri Oral ve Halit Ziya
Özkan ve Ahmet Karaaslan’dýr” dedim.
Türkiye’ye 7 bakan, baþbakan ve cumhurbaþkaný yetiþtiren
Malatya’da örnek bir mahalle
Malatya’da Fýrat isminde meþhur bir mahalle vardýr. Bu mahallenin
meþhurluðu, baðrýndan önemli devlet adamlarý çýkmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu mahalleden baþbakan, cumhurbaþkaný ve 7 bakan çýkmýþtýr.
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Bakanlar: Metin Emiroðlu, Hasan Celal Güzel, Hüsnü Doðan, Yusuf
Bozkurt Özal, Korkut Özal ve Recai Kutan.
Baþbakan ve cumhurbaþkaný: Turgut Özal. Bu isimler, bizim yöremizin politikaya karþý duyarlýlýðýnýn bir göstergesidir.
Hilton Oteli’nde atlý düðün

Ailem

Bütün misafirler Turgut Özal’ý alkýþlarla tebrik etti. Özal da ayaða kalkarak,
eþi ile birlikte masa masa dolaþtý, misafirlere gösterdikleri yakýn ilgi için
teþekkür etti.
Bu haber, ertesi gün tüm basýnda yayýnlandý ve büyük yanký
uyandýrdý. Böylelikle, oðlum Enver’in düðünü vesilesiyle Turgut Özal’ýn
politikaya girme iþareti verilmiþ oldu.

Büyük oðlum Enver’in düðünü, 18 Eylül 1982 tarihinde, Ýstanbul
Hilton Oteli’nde düzenlendi.
Turgut Özal ve eþi Semra Özal düðünümüze beraberinde 10 kiþilik
bir grupla gelmiþti. Bu guruptan eþleriyle birlikte düðünümüze katýlan Zeki
Aytaç’ý ve Hulusi Çetinoðlu’nun isimlerini hatýrlayabiliyorum.
Turgut Özal ve beraberindeki özel misafirlerimizle protokol
masasýnda oturmuþtuk. Ayný masada, devlet eski bakanlarýndan
Nüvit Yetkin, iþ adamý Þahin Þahin, müteahhit Reþit Þahin, ben ve
eþim oturduk.
Düðünde diðer konuklarla beraber toplam 1200 kiþilik bir misafir
grubu vardý. Misafirler mevsim yaz olmasý nedeniyle terasa da taþmýþtý.
Bu düðün için babamýn, ölümünden önce bir vasiyeti vardý: “Torunum Enver’in düðününde, gelin haným düðüne at ile gelmeli” demiþti.
Ben de, bu vasiyeti yerine getirmek için oðlum Enver’in düðününe
at getirmeyi istedim, talebimi yetkililere ilettim. Ancak, Hilton Oteli’nin
müdürü buna izin veremeyeceðini söyledi. Daha sonra, ricalarýmýz ve
uðraþlarýmýz neticesinde Hilton Oteli'nin Amerika’daki genel merkezinden
özel izin alarak, otel yetkililerini ikna ettik. Gelinimiz Çiðdem Þahin salona
safkan bir at üzerinde geldi.
Düðünümüzde Malatya yöremizin folklor ekibi ve ses sanatçýsý
Selahattin Alpay da vardý. Düðünümüzde folklor ekibi eþliðinde, davulluzurnalý çok hoþ oyunlar oynandý.
O tarihte Turgut Özal, Bülent Ulusu Hükümeti’ndeki Baþbakan
Yardýmcýlýðý görevinden 1 ay önce ayrýlmýþtý. O gece, benim ricam üzerine
devlet eski bakanlarýmýzdan hemþehrimiz Nüvit Yetkin’e, Turgut Özal’ý
“Yarýnlarýn politikacýsý, Baþbakan Turgut Özal” þeklinde anons ettirdim.
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4) HATIRALARIM
• Yaþamýmdan satýrbaþlarý, günlük hayatým
• Bayramda el öpmeme raðmen para vermedikleri için çok
üzülmüþtüm
• Ticaret hayatýna nasýl baþladým?
• En büyük hayalim, öðretmen olmaktý
• Ýstanbul’a geliþim
• Ankara dönüþümde geçirdiðim trafik kazasý
• Artýk Ýstanbulluyuz, ama doðduðum yerden kopmadým
• Çok çalýþmaktan tabanlarým çöktü, çelik tabanlýklarla
yürüdüm
• 1970 yýlýnda aile þirketimiz Þahinler Anonim Þirketi’nin kuruluþu
• Folklor sevgim
• Ýhracat Bankasý'ný kurma teþebbüsümüz
• Ýhracattan altýn madalyalarým
• Diðer ödüllerim
• Vaizoðullarý Limitet Þirketimizin Mersin’deki ihracat firmasý
• Ýstanbul eski valisi Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ýn baþkanlýk yaptýðý Eminönü Lions Kulübü’ne üye oldum
• Babamýn kesilen elma aðaçlarýnýn yerine yenisinin dikildiðini
rüyamda gördüm
• Alternatif tarým ürünü kekik fidelerini örnek olarak, Çanakkale
ve Doðanþehir çiftliklerime getirdim
• Malatya yöresinde Alevî-Sünnî iç içe yaþýyor
• “Loo, loo! Hekimo. Bu para, Türkçe de bilir, Kürtçe de bilir.”
• Bizim ticaret simgemiz averya kantar
• Ekonomik krizleri yenmek, insanlarýn elindedir. Moral bozmadan
çalýþmak, çalýþmak
• Babamdan izinsiz, arkadaþlarýmla boþ vakit geçirdiðim için
aldýðým ceza sonucu, ekonomik yönden ilk ticari baþarým
• Cemiyet hayatým
• Malatya-Elazýð ekonomik rekabeti
• Kurucusu olduðum Ýstanbul’daki Doðanþehir Derneði
• Oðlum Enver’in siyaset hayatýna ilk adýmý
• Bizde enflasyon artýþý nüfus artýþýndan kaynaklanmaktadýr Enflasyonla mücadelede caydýrýcý önerilerim
• Hemþehrilerimin sevgi gösterisi
• Ýstanbul Ticaret Odasý’ndaki hizmetlerim
• Ýstanbul Ýhracatçýlar Birliði’ndeki hizmetlerim
• Malatya Valisi Kutlu Aktaþ’ýn Malatya Beyler Deresi’ne köprü
projesi
• Malatya kayýsýsýnýn ihracatý konusunda Turgut Özal'la
sohbetimiz
• Malatya kayýsýsý kanseri yendi
• ABD’deki tedavisi esnasýnda Özal da kayýsýdan þifa bulmuþtu.
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Yaþamýmdan satýrbaþlarý, günlük hayatým
• Malatya plakasýnýn 44 olmasýnýn esprisi
• Örnek bir yardýmlaþma
• Yað tenekesindeki kum
• Otelimizde ekonomik nedenlerle yataðýmýzý müþteriye vererek,
babamla birikte hasýr yatakta yatmamýz
• Müþteri kapma yarýþý
• Antalya Han Turizm Oteli’nin kuruluþu
• Doðanþehir Merkez Camii’nin temelinin atýlmasý
• Davul-zurnanýn okul isteði (28 Mayýs 2003)
• Kýyafetiniz, kiþiliðinizi ele verir

Günümün 24 saatini dolu dolu yaþarým.
1978 yýlýndan beri, her sabah 05.30’da kalkar, sabah namazýný
kýldýktan sonra, saat 07.00’da Florya Ormaný’nda altý kilometre yürüyüþ
yaparým. Bu yürüyüþ bir buçuk saat sürer. Her sabah düzenli olarak
yürümek, beni saðlýk yönünden oldukça rahatlatýyor. Yürüme esnasýnda,
günlük programlarýmý beynimde oluþturuyor; yeni projeler üretme imkaný
saðlamýþ oluyorum.
Günlük mutad yürüyüþten sonra evime gidip, duþ alýrým.
Kahvaltýdan sonra, saat 09.30’da ofisime gider; oðullarým ve personelimle
günlük program üzerinde fikir alýþ veriþinde bulunurum.
O günün sosyal-ekonomik programýný gözden geçirir, ziyaretime
gelen dostlarým ile bu konularý paylaþýrým. Gün içinde birçok defa telefon
görüþmesi yaparým.
Herhangi bir mesai günümde aileme, iþime, dostlarýma ve ülkeme
faydalý bir çalýþma yapamazsam üzülürüm.
Ben mutlu isem, komþumun da mutlu olmasýný isterim. Arzum,
bütün güzellikleri insanlarla paylaþmaktýr. Aksi takdirde, o günümü kayýp
sayarým. Bu yüzden, zamanýmýn verimli geçmesine özen gösteririm.
Uzun tatillerden pek hoþlanmam. Benim görüþüme göre tatil, tembel insanlar içindir. Tatilde bile çalýþýp, araþtýrma yaparak, dinlenirim.
Pazar günlerinde bile toplum için, hayýr-hasenat için, insanlar için çalýþmayý severim.
Her zaman topluma yararlý olabilmek için gayret gösteririm.
Tatillerimde, iþ gezilerimde, iþten arta kalan vakitlerde bulunduðum
bölgenin tarihini, kültür dokusunu ve ekonomik altyapýsýný incelerim.
Bir ihracatçý ve Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný olarak, 8.
Cumhurbaþkanýmýz Turgut Özal ile ve 9. Cumhurbaþkanýmýz Süleyman
Demirel ile birlikte dünyanýn her tarafýna gittim. Buralarda iþ görüþmeleri yaptým, yabancý devlet adamlarýyla, iþ adamlarýyla tanýþtým.
Seyahat ettiðim ülkelerin coðrafyalarýný tanýr; kültürlerini ve ekonomi
politikalarýný araþtýrýr, bu memleketlerin üretim potansiyellerini, tüketim
potansiyellerini öðrenmekten hoþlanýrým.
Bu gezilerim esnasýnda, devlet büyüklerimizle, bakanlarla,
milletvekilleriyle, iþ adamlarýmýzla ve alanlarýnda isim yapmýþ
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birçok kiþi ile birlikte çekilmiþ zengin bir fotoðraf arþivim vardýr. Bu
arþivin bir kýsmýna, belge olarak, kitabýn son bölümünde yer verdim.

Böylelikle, öðretmenlik hayalim sona erdi... Ticaret okulunun
baþöðretmeni olan babamýn yanýnda iþ hayatýna atýldým.

Bayramda el öpmeme raðmen, para vermedikleri için çok üzülmüþtüm

5 yýllýk ilkokul eðitiminden ötesine gidemedim... Bu durum, bende
bir ukde býraktý. Öðrenmeye ve öðretmenlere karþý her zaman sempati
duydum. Ýmkan dahilinde eðitim camiamýza katkýlarda bulunmaktayým.
Memleketime 4 okul yaptýrdým; 5. okulumu 2004-2005 öðretim yýlýna
yetiþtirmeye çalýþýyorum. Malatya’dan Ýstanbul’a gelmiþ olan ihtiyaç
sahibi ve baþarýlý öðrencilere kurucusu bulunduðum Malatya Eðitim Vakfý
kanalýyla yüksek öðrenim burslarý vermekteyim.

5-6 yaþlarýndaydým. Bayramda, köyümüzün zenginlerinden bir
grup, babamla bayramlaþmaya gelmiþti. Adet olarak, herkesin elini
öptüm. Ellerini öptüðüm büyüklerimden bazýlarý, bayram harçlýðý olarak
10 para, bazýlarý da 1 kuruþ verdi. Misafirlerden Kucur Ali Amcam elini
öpmeme raðmen bana bayram harçlýðý vermedi. 15 dakika sonra, ikinci
kez Kucur Ali Amcamýn elini öptüm. “Oðlum, daha önce öptün ya” dedi.
Odada bulunan babamýn bacanaðý Hasan Amca “Evet ama, sen de
çocuða bayram harçlýðý vermedin ki“ dedi. Kucur Ali Amcam utanarak,
para kesesinin içinden, güç bela 10 para çýkardý ve bana uzattý. Sevinç
içerisinde odadan ayrýldým.
O bana çocukluðumdan bir hatýra kaldý: Bayramlarda el öpen hiçbir
çocuðu boþ çevirmemeyi öðrendim. Çünkü, bir çocuðu sevindirmek,
sevaplarýn en büyüðüdür.
Ticaret hayatýna nasýl baþladým?
1958 yýlýnda babam, “Oðlum Muammer, sen kendi adýna çalýþabilirsin” diyerek, bana muayyen bir sermaye verdi. Sermaye kâfi deðildi.
Üstelik, yeni evlenmiþtim.
O tarihte Ýsmet Paþa’nýn, ticaretle uðraþan amca oðlu -sonradan
Malatya’ya belediye baþkaný oldu- Turgut Temelli iyi bir dostumdu.
Kendisine, karþýlýklý sermaye koymak þartý ile, geçici olarak, bakliyat
ticareti için ortaklýk teklif ettim. Teklifimi kabul etti. Ortak olarak çalýþtýðýmýz
yýllarda güzel kârlar elde ettik.
Turgut Temelli dürüst, prensip sahibi, saygý deðer bir iþ adamýydý.
Ticari ortaklýðýmýz sona erdikten sonra, belediye baþkaný seçildi ve
dostluðumuz daha sonra da devam etti.
Ýþ adamý oðlu Tevfik Temelli ile halen görüþmekteyiz. Tevfik Temelli
de rahmetli babasý gibi, saygýdeðer bir kiþiliðe sahiptir.
En büyük hayalim, öðretmen olmaktý
Þimdi, biraz da hayallerimden bahsedeyim...
1946 yýlýnda 11 yaþýndaydým. Öðretmen olmayý çok istiyordum.
Akçadað Köy Enstitüsü’ne, babamdan gizlice kayýt yaptýrmýþtým. Ýlçe kaymakamýndan okula kayýt yaptýrdýðýmý öðrenen babam “Senin için okul,
benim iþ yerimdir, öðretmenin de benim” dedi ve okuldaki kaydýmý sildirdi.
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Öðretmenlik, gerçekleþmeyen bir çocukluk hayalimdi. Þimdi,
çocuklarýmýzýn, gençlerimizin hayallerinin gerçekleþmesine katkýlarda
bulunuyor; öðretmenlik hevesimi bu þekilde almaya çalýþýyorum.
Burada, ilkokul öðretmenlerimin ve okul arkadaþlarýmýn isimlerini
anmadan geçemeyeceðim.
Öðretmenlerim: Abdurrahman Hoca, Þeref Hoca, Ekrem Hoca,
Ýshak Hoca, Þefik Hoca ve baþöðretmen Mustafa Yücel Hoca. Mustafa
Hocamýn bizlerde emeði çok büyüktür. Kendilerini daima saygý ile anýyorum.
Okul arkadaþlarým: Tansin Güner, Nicati Þahin, Münir Demiralp,
Servet Özbey, Yusuf Ziya Kan, Vefa Erdoðan, Emin Akay, Vahit Erdoðan,
Vahap Doðan, Latif Durak, Mustafa Ata ve Osman Avcý... Ýsimlerini þu
anda hatýrlayamadýðým arkadaþlarýmý da sevgiyle anýyorum. Ýlkokul
arkadaþlarýmdan Servet Özbey ve Yusuf Ziya Kan ile düzenli olarak
görüþüyorum. Bu dostluðumuzun pazara kadar deðil, mezara kadar
olduðunu da belirtmek isterim. Okul arkadaþlarýmdan yaþayanlara saðlýk;
vefat etmiþlere de Allah’tan rahmet diliyorum.
Ýstanbul’a geliþim
1950 yýlýnda ailece büyük bir ekonomik kriz yaþamýþtýk. Krizi atlattýktan sonra 1958 yýlýnda hep beraber Ýstanbul’a gelmeye karar verdik.
Bunun için de 5000 metrekare arsa içersinde bulunan evimizi, otelimizi, fýrýnýmýzý, lokantamýzý, lokalimizi ve depolarýmýzý 100 bin liraya sattýk.
Bizden önce, 1955 yýlýnda Ýstanbul’a gelen aðabeyim Hüseyin
Þahin bakliyat ticareti yapýyordu. Aðabeyime Ýstanbul’a gelme kararýmýzý
bildirdik. Aðabeyim, çok üzüldü ve gelmemize razý olmadý. Çünkü aðabeyimin, Ýstanbul’da sattýðý bakliyat çeþitlerini Doðanþehir’den biz temin ediyorduk.
Babam, aðabeyimin üzülmesine dayanamadý, iþ yerlerimizi satmýþ
olmamýza raðmen, Doðanþehir’de yeni iþyerleri kurarak, ticarete devam etti.
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Doðanþehir’de iþlerimin iyi olduðu dönemde, tarým arazileriyle
ilgileniyordum. Sahip olduðumuz tarým arazilerinin yarýsýný icra sureti ile
almýþtým. Ýcradaki artýrmaya katýlan rakip firma, þahsýma karþý çok büyük
bir kin duyuyordu. Bu arada, bazý olumsuz olaylar da yaþanmýþtý.
Doðacak muhtemel bir tatsýzlýða meydan vermemek için, Ýstanbul’dan
gelen büyük amcam Mevlüt Þahin’in de ýsrarý ile, iþlerimin bir kýsmýný 15
gün içinde tasfiye edip, Ýstanbul’a gitmek mecburiyetinde kaldým.
Arazilerimi sattým. 300 bin lira sermaye ile Ýstanbul’da geldim. Burada
okuyan en küçük kardeþim Muzaffer Þahin ile birlikte Ýstanbul
Unkapaný’nda bakliyat ticaretine baþlamýþ olduk.
Niþanlýlýk döneminde eþime, evlendikten sonra 3 yýl içinde Ýstanbul’a
yerleþeceðimize söz vermiþtim. Evlendikten 5 yýl sonra Ýstanbul’a geldim.
Evliliðimin ilk 5 yýlýnda 10 bin lira tasarruf ettim. Tasarrufumu Emlak Kredi
Bankasý’nda deðerlendirerek, 20 yýl vade ile 50 bin liralýk konut kredisi
aldým. Bakiyesini de taksitlerle ödeyerek Ýstanbul’un Fatih Ýlçesi’nden 100
bin liraya ev aldým. Böylelikle sermayeme dokunmadým.
1978 yýlýna kadar Fatih’teki evimde oturdum. Bu tarihten sonra
Florya’da yaptýrmýþ olduðum eve geçtim.
Babam da, Doðanþehir’deki iþlerini tasfiye ederek, 1968 yýlýnda
Ýstanbul’a gelmiþti.
Ankara dönüþümde geçirdiðim trafik kazasý
1972 yýlýnda Ankara’ya bacanaðýma bayram tatiline gitmiþtim.
Eþimi ve çocuklarýmý Ankara’da býrakýp, Yalçýn Emiroðlu ve hanýmýyla
birlikte Ýstanbul’a VW arabamla dönerken, Ankara’nýn Kýzýlcahaman
ilçesinin Kargasekmez semtinde çok ciddi bir trafik kazasý geçirdik, ben
aðýr yaralandým. Yalçýn Emiroðlu ve hanýmý kazayý yara almadan atlattý.
Kazadan hemen sonra beni hastaneye yetiþtirmiþler. Doktorlar, yarým
saat daha geç kalmamýz durumunda hayatýmý kaybedebileceðimi
söylemiþlerdi. 5 günü komada olmak üzere Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde toplam 21 gün müþahede altýnda kaldým. Allah, beni
eþime ve çocuklarýma baðýþladý.
Cenab-ý Allah’a binlerce þükürler olsun, çok büyük bir badireyi atlattým.
Artýk Ýstanbulluyuz ama, doðduðum yerden kopmadým
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Zamanýn siyasetçilerine yakýnlýðým ile kendi kasabama baraj yaptýrdým.
Doðanþehir’e Kýz Meslek Lisesi ve Saðlýk Meslek Lisesi yaptýrdým...
Bu iki lisenin temellerini Turgut Özal ile birlikte atmýþtýk. Açýlýþý, dönemin
Milli Eðitim Bakaný Metin Emiroðlu’na nasip oldu... Ýmkaným oldukça
eðitime katkýya devam edeceðim.
Doðanþehir Merkez Camii’nin temelini atarak, bu ibadethanenin
yapýmýna katkýlarda bulundum.
Malatya’ya ve Malatyalýlara önemli hizmetler veren Malatya Eðitim
Vakfý’nýn kurucu üyesiyim. Anadolu’nun en büyük saðlýk merkezlerinden
biri olan Turgut Özal Týp Merkezi’nin kurucu üyesiyim.
Çocuklarýma ve torunlarýma, týpký babamýn ve benim yaptýðým gibi,
bu çeþit faaliyetlerde bulunmalarý için tavsiyeler veriyorum. Daha doðrusu
vasiyet ediyorum.
Çok çalýþmaktan tabanlarým çöktü, çelik tabanlýklarla yürüdüm
“Eziyet olmadan, meziyet kazanýlmaz.”
1963 yýlýnda, Ýstanbul Unkapaný gýda piyasasýnda, bakliyat tarým
ürünleri pazarlamasý ile uðraþýyordum. Müessesemize her gün 15-20
kamyon mal gelirdi. Bu mallarý piyasaya ve ihracatçýlara satmak için, müþterilerimize yürüyerek numune götürmemiz gerekiyordu. Bu iþlerle ilgili iki
simsarýmýz olmasýna raðmen, ben de her gün, müþterilere sunmak üzere,
numune paketlerini taþýyordum. Her gün, dile kolay en az 20-25 kilometre
yürüyordum.
Bu tempo ile çalýþmaya altý-yedi yýl devam ettim. 1970 yýlýnda
ayaklarým aðrýmaya baþladý. Yol yürüyemeyecek hale geldim. Doktorlar
‘taban çökmesi’ teþhisini koydular, tabanlýk kullanmam gerektiðini
söylediler. O tarihlerde bugünkü gibi ülkemizde tabanlýk bulmak mümkün
deðildi.
Dr. Shool’un Türkiye’deki kliniðinin vasýtasýyla Amerika’dan getirttiðim
çelik tabanlýkla çalýþmaya ve yürümeye devam ettim. Aksi takdirde, tabanlýk
olmadan çalýþamazdým. Çelik tabanlýklar zamanla fazla yürümekten kýrýlýyordu. Tekrar ABD’den tabanlýk getirtip, kullanmak zorunda kalýyordum.

Her zaman, çok faal ve aktif bir insan olarak yaþamak istedim. Boþ
oturmayý, hele de üretmeden tüketmeyi hiç sevmem. Sürekli çalýþmayý ve
dinamik olmayý tercih ederim.

Aradan 35 yýl geçti... Bugün de hâlen bacaklarýmdaki aðrýlar
nedeniyle tabanlýk kullanmaktayým.

Ticaret hayatýmdaki faaliyetlerim, sosyal hayatýmda da baþarýlý
olmama ve memleketime eserler kazandýrmama zemin hazýrlardý.

Gençlere þunu önermekteyim, baþarýlý olmak için ayaðýnýza demir
çarýk da giymeniz gerekse, yine de çalýþmaktan yýlmayýn. Atatürk’ün
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deyiþi ile: “Bir tek þeye ihtiyacýmýz vardýr; o da çalýþkan olmaktýr.” Bugün,
ekonomik özgürlüðümü çok çalýþmaya borçluyum.
1970 yýlýnda aile þirketimiz Þahinler Anonim Þirketi’nin kuruluþu
Bireysel olarak bakliyat ticareti yapýyorduk. Amcam Mehmet Þahin
de tekstilcilik yapýyordu. Bu süreçte babam, amcalarým Mehmet ve Mevlüt
Þahin ile, aðabeyim Hüseyin Þahin’e, kardeþim Muzaffer Þahin’e ve bana
bir araya gelmemizi ve birlikte iþ yapmamýzý istediðini belirterek:
“Kardeþlerim, oðullarým, bir elin nesi var! Beþ elin sesi var. Bir araya gelin,
büyük bir Anonim Þirket kurun ve Avrupa’ya açýlýn, büyüyün. Bireysel
iþleriniz yerinde kalsýn. Ben, size ortak sermayeli yeni bir iþ kurmanýzý
öneriyorum” dedi.
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Folklor sevgim
Küçüklüðüme dair anýlarýmdan biri de folklordur. 7 yaþýndan beri,
aile büyüklerimiz, beni her zaman folklora teþvik ettiler.
Ben, yöremizin oyunlarýný çok severim. Özellikle, davul-zurna
eþliðinde “Malatya Malatya” türküsü söylendiðinde çocukluðumdan beri,
halaylarýn baþýnda yer tutarým. Davul ve zurna varsa, deðmeyin keyfime...
Folklor oynarken zevk alýyor ve ayný zamanda, günün stresinden
uzaklaþýp, deþarj oluyorum. Onun için de, her iki oðluma da folkloru
sevdirdim. Bütün çalgýlarý severim; ancak tercihim, kaval, davul ve zurnadýr.
Ýhracat Bankasý’ný kurma teþebbüsümüz

Babamýn bu önerisi sonucu 1970 yýlýnda Unkapaný’nda 5 milyon lira
sermayeli Þahinler Anonim Þirketi’ni kurduk.
1970 yýlýnýn ticari sicil kayýtlarýna göre Türkiye’de sadece 10 tane
anonim þirket vardý. Bizim þirketimiz, Türkiye’de kurulan on birinci anonim
þirket oldu. Yönetim kurulu baþkanýmýz en büyük sermayeye sahip olan
amcam Mehmet Þahin idi.

Ancak burada, iþin maneviyat tarafýndan da söz etmek istiyorum.
Tüm bu baþarýlarýmýzýn, birileri tarafýndan da takdir edilmesi ve ödüllendirilmesinin verdiði manevi haz hiçbir þeyle kýyaslanamaz.

Tamamen ihracata yönelik olarak kurulan þirketimizin, Almanya’da
ve Avrupa’nýn birçok bölgesinde kurulan Türk þirketlerine ve yabancý þirketlere mal veren Ýstanbul’da tek firma olma özelliði vardý.

1978 yýlýnda ihracata verdiðim önem üzerine, 20 ihracatçý firmayla ile
birlikte, dýþ iþleri eski bakanlarýndan Hayrettin Erkmen baþkanlýðýnda, yüzde
25 ödemeli 4 milyar sermayeli Ýhracat Bankasý’ný kurmaya karar verdik.

Þahinler Anonim Þirketi olarak Hamburg’ta kendi adýmýza bir
merkez þube açmayý planlamýþtýk. Bu þube ile Norveç, Ýsveç ve Fillandiya
gibi Ýskandinav ülkeleri ile ticaret yapmayý istiyorduk.

Kurucular, Mersin’de, Gaziantep’te ve Ýstanbul’da olan ihracatçý
arkadaþlarýmýzdý.

Ortaklarým, bu merkezin kurulmasý ve iþletilmesi görevini bana
verdiler. Bu istekler sonucunda Hamburg’a giderek, 7 gün boyunca
araþtýrma yaptým. Kurulmasý düþünülen bu merkezin þirketimize büyük
yararlarý olacaðý kanaatine varmama raðmen, yabancý bir ülkede çalýþmak istemememden ve kendi ülkemden ayrýlamamamdan dolayý bu projeden vazgeçtik.
Þirketimiz çok iyi kâr elde ediyordu. Bizi bir araya getiren ve aramýzdaki küçük problemleri çözen babamýn ölümüyle birlikte, Þahinler Anonim
Þirketi’nde yönetim problemleri belirdi. 4 ortaðýmla birlikte ayrýldýk; þirketi
amcam Mehmet Þahin’e býraktýk.
Bu olay sonucunda ülkemizde ve özellikle de Malatya’da ortaklýk
kültürünün oluþmadýðýný fark ettim. Kardeþler arasýnda bile, birlikteliðin
saðlanamadýðýný bir kez daha gördüm.
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Yedi yaþýndan beri çalýþýyorum. Bu çalýþmalar sonucu hem ticari
itibarýmýz arttý, hem de gelirlerimiz büyüdü.

Kuruluþ müsaadesini 1982 yýlýnda Baþbakan Yardýmcýsý Turgut
Özal’dan aldýk. 5 yýllýk çalýþmanýn ardýndan sermaye artýþý ihtiyacý duyuldu. Hisselerin çoðunluðunu eski bakanlardan Mehmet Ali Yýlmaz, iþ adamý
Yýlmaz Ulusoy ve rahmetli iþ adamý Ali Rýza Çarmýklý toplamýþtý. Bir müddet
sonra, onlar da bankanýn tüm hisselerini Kýbrýslý iþ adamý Asil Nadir’e sattýlar.
Türkiye Ýhracat Bankasý’nýn kuruluþunda, Ýhracatçýlar Birliði
Baþkaný ve ortaðý olarak büyük emeklerimin olduðunu belirtmeliyim.
Ýhracattan altýn madalyalarým
Mersinde ihracat yaptýðýmýz 15 yýl içinde ortalama 300 milyon
dolarýn üzerinde ihracat geliri elde ettim. Bu baþarýlarým sonucunda 11
adet altýn ve gümüþ ödül aldým. Ödüllerin bize son derece mutluluk
verdiðini ifade etmek isterim.
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Ayrýca, 9. Cumhurbaþkanýmýz Süleyman Demirel’den Doðanþehir’e
yaptýrmýþ olduðum iki okuldan dolayý, üzerinde cumhurbaþkanlýðý forsu
bulunan bir ödül aldým. Beni en çok tatmin eden þey, iþte bize verilen bu
ödüllerdir.
27 yýldan bugüne kadar, Ýstanbul Ticaret Odasý’nda mesleðim ile
ilgili olarak bakliyat, yaðlý tohumlar komite baþkanlýðý ve meclis üyeliði
yapmaktayým.
Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi’nde kurucu üye olarak görev aldým. 25 yýl
kesintisiz olarak Ýstanbul Ýhracatçýlar Birliði Baþkanlýðý görevini yürüttüm.
1999 yýlýnda basýnda ‘Bakliyat Kralý’ olarak anýldýðým dönemlerde olsun,
þimdi olsun, konunun uzmaný olarak, görüþlerime baþvurulmuþtur/baþvurulmaktadýr.
Ýhracata ait hususlarda ilgili bakanlarla fikir alýþveriþlerinde bulundum.
Her zaman, nasýl yeni þeyler üretebiliriz, verimi nasýl arttýrabiliriz gibi
düþünceler içinde çalýþmalar yaptým.
Diðer ödüllerim
Ýstanbul Ticaret Odasý’ndan ve Malatya Eðitim Vakfý’ndan muhtelif
ödüller aldým. Bunlar, benim en büyük gururumdur... Ýþte, iþimiz ile ilgili
maneviyatýmýz budur. Ayrýca, benden sonra çocuklarýma ve torunlarýma
býrakacaðým en büyük miras, bileðimin hakkýyla kazandýðým ödüllerimdir.
Dilerim ki onlar, bu ödüller zincirine daha büyüklerini ilave ederler.
Aslýnda ben de çok iþ yapmakla ve çok çalýþmakla babama çekmiþim. Ýstanbul’daki 40 yýllýk iþ hayatýmda çalýþmaktan hiçbir zaman yorulmadým. Firmama ve ülkeme vereceðim her mesaim, beni mutlu etmektedir. Çalýþmak, ekonomik kazanýmlar elde etmekten ziyade, benim için bir
yaþam biçimi olmuþtur.
Vaizoðullarý Limitet Þirketimizin Mersin’deki ihracat firmasý
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Bu firmayý, kardeþim Mahir Þahin ile birlikte 15 yýl boyunca
çalýþtýrdýk. Bu ortaklýk süresinde Uray Caddesi’ndeki Azak Han’ýný satýn
aldýk ve Vaizoðullarý Benzin Ýstasyonunu kurduk. Bunlara ilave olarak Çay
mahallesinde bulunan 45 bin metrekare arsa üzerinde antrepolar
yaparak, bu gayrimenkullarý þirketimize kazandýrdýk. 15 yýllýk bu baþarýlý
çalýþmalar süresinde 300 milyon dolarlýk ihracat yaptýk.
Baþarýlý ihracat rakamlarýmýzdan dolayý, yönetim kurulu baþkaný
olarak çok miktarda altýn ve gümüþ ödüller aldým. Riske girilmeden
ticarette baþarýya ulaþýlmaz.
Turgut Özal’la birlikte Çin seyahati nedeniyle, ayný zamanda pirinç
ithalatçýsý olmamdan dolayý 1988-1990 yýllarý arasýnda Çin’den 50 bin ton
pirinç ithal etmiþtim. Ne yazýk ki, ithalata sonradan konan fon ve gümrük
vergisi nedeniyle þirketimiz büyük zarara uðradý. Bundan dolayý kardeþimle olan ortaklýðýmýzda ihtilaf çýktý. Bu problemi, 1993 yýlýnda benim
fedakârlýðým sonucunda çözdük. Buna raðmen, ortaðým olan kardeþim
Mahir Þahin, ailesinin ve çocuklarýnýn teþvikleriyle bütün þirketin gayrimenkullarýný, ortaklýk ve mal paylaþýmý yapmadan, tek taraflý olarak üzerlerine geçirdiler. Ne acýdýr ki, ortaklýðý içlerine sindiremediler. 1995 yýlýnda
itilaflý olarak ortaklýða son verdik.
Ülkemizde ortaklýk kültürünün henüz oluþmadýðýna deðinmiþtim.
Dilerim ki kardeþim ve çocuklarý bu itilafý uzun sürdürmez ve bu olayý ileri
tarihe taþýmayarak, manevî özürleri ile kapatýrlar.
Ýstanbul eski valisi Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ýn
baþkanlýk yaptýðý Eminönü Lions Kulubü’ne üye oldum
Sosyal münasebetlere her zaman önem veririm. Sosyal yaþamýn,
kendimle ilgili sahalarýnda hizmet için görev alýrým. Bu yüzden, 1970 yýlýnda
iþ adamý Burhan Çevikel’in önerisi ve teklifi üzerine Eminönü Lions
Kulubü’ne üye oldum. O dönemde kulübün baþkanlýðýnda Prof. Dr. Fahrettin
Kerim Gökay bulunmaktaydý. Türkiye’nin tanýnmýþ matbaacýlarýndan Oktay
Duran, Eminönü Lions Kulubü’nde tanýþtýðým ilk lions üyesiydi.

Kardeþim Mahir Þahin, muhasebecim Miþel Hara ve oðlum Enver
Þahin ile birlikte 1978 yýlýnda, Ortadoðu ülkelerine yönelik ihracatýmýzý
geliþtirmek amacýyla Mersin’in Uray Caddesi’nde iþ adamý Hasan Akel’e
ait ofisi devralarak, babamýn hatýrasýný yâd etmek üzere Vaizoðullarý
Limitet Þirketi’ni kurduk.

Eðitime gönül veren iþ adamý ve yayýncý olarak tanýnan hemþehrim
Oktay Bey ile dostluðumuz halen devam etmektedir.

Ýhracatýmýzýn aðýrlýðý Hindistan, Pakistan, Malezya ve Ortadoðu
ülkelerineydi. Mersin Limaný’ný bu bakýmdan tercih ettik.

Eminönü Lions Kulubü’ne üye olan çok deðerli saygýn dostlarýmla
birlikte birçok çalýþmalarda bulunduk.

Oðlum Enver Þahin, eþi ile birlikte 8 yýl boyunca Mersin’de ikamet
ederek, kardeþim Mahir ile birlikte ihracata devam ettiler.

1982 yýlýnýn sonunda Turgut Özal’ýn politikaya girmesi ve benim de
kendisi ile olan çalýþmalarým nedeniyle bu kulüpten istifa ettim. Malatya

Oktay Bey’e lions sevgi ve saygýsýna istinaden, bu kitabýn yayýnlanmasý konusunda yardýmlarýný esirgemediði için de ayrýca teþekkür ederim.

81

Babam

Eðitim Vakfý kurulmazdan önce, büyük eðitim hizmetlerim ve sosyal
faaliyetlerim lionsta olmuþtu. Lions ile ilgili birkaç anýmý anlatmadan
geçemeyeceðim.
Eminönü Lions Kulübü, Pera Palas Oteli’nde “Saðlýk ve insan yaþý”
konulu bir konferans düzenlemiþti. Konferansta konuþmacý olarak
Fahrettin Kerim Gökay vardý. Konferansýn soru cevap kýsmýnda, kendisine “Hocam yaþýnýz kaç?” diye sordum. Fahrettin Hoca "biraz sert bir
ifadeyle" Cevap vereyim dedi: “Kur’an-ý Kerim’de yaþýn yýlý veya gün
sayýsý belirtilmemiþtir. 2000 yýl önce, bir deli adam çýkmýþ ‘365 gün, bir yýl
eder’ demiþ. Ben de, bir deli doktoru olarak, 730 gün bir yýldýr, diyorum.
Buna göre benim yaþýmý bulabilirsiniz.” dedi. Ben de “Hocam 35 yaþýnda
mýsýnýz?" diyerek, cevap verdim. Hocam da “35,5 yaþýndayým.” diyerek,
71 yaþýnda olduðunu teyit etti. Fahrettin Hoca “Beden sizlere tavsiye! Yaþ
hususu, çok hassas bir konudur. Kiþilerin yaþýný sorarken ölçülü ve bilinçli
sorunuz.” dedi.
Diðer bir anýma gelince... 1978 yýlýnda 15 arkadaþýmla birlikte
Amerika’ya 21 günlük bir gezi programladýk. ABD yolculuðunda uçakta
meyve servisinde sýrada beklerken, önümdeki Amerikalý, göðsümdeki
lions rozetini gördü ve hemen bana sýrasýný verdi. Ben de tercümanýmý
çaðýrarak, kendisine teþekkür ettim ve bu davranýþýnýn nedenini sordum.
Bana, sýrasýný veren kiþi New York Lions Kulübü’nün baþkanýymýþ. Lions
kulübü üyesi olduðumuz ve ABD topraklarý üzerinde bulunduðumuz için,
ev sahibi olarak bize bu jesti yapmýþ.
Bu þahýs, bizleri New York’taki ofisine davet etti. Ben de bu sahsa,
ilgisi için teþekkür ettim ve kendisine New York’ta bulunacaðýmýz tarihleri ve
kalacaðýmýz otelin adresini bildirdim. Gezimizin 17. gününde New York’taki
otelimize vardýðýmýzda, resepsiyon görevlisi New York Lions Kulübü
baþkanýnýn davet mektubunu bizlere verdi. Bu keyfiyetten son derece heyecan duydum. 10 arkadaþýmýzla birlikte New York Lions Kulüp baþkanýnýn
resepsiyonuna katýldýk. Bayrak teatisinde bulunduk. Bu zat konuþmasýnda
“Ben Türkiye’yi ve Türk lionslarýný çok seviyorum. Amerika’da ve New
York’ta her hangi bir iþiniz veya bir probleminiz olursa, her zaman yardýmcý
olmaya hazýrým” dedi. Biz de bu ilgiden çok etkilendik, mutlu olduk. Gecenin
sonunda arabalarýyla bizi otelimize kadar gönderdi.
Babamýn kesilen elma aðaçlarýnýn yerine yenisinin dikildiðini
rüyamda gördüm
Babam, ticaret hayatýndayken darda kalanlara, yoksullara yardým
eder; elindeki imkaný, onlarla paylaþýrdý.
Babam, iþ hayatýndan emekli olduktan sonra tarýma yöneldi.
Doðanþehir’deki 80 dönümlük çiftliðinde modern teknikleri kullanarak
meyve üreticiliði yaptý. Yetiþtirdiði meyvelerden eþine, dostuna, yolda
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karþýlaþtýðý kiþilere ve çocuklara vermeyi çok severdi. Bu, kendisinin bir
yaþam biçimiydi adeta.
Bir gün bana, “Evlatlarýmýn içinde bir tek sen gayrimenkulle
ilgileniyorsun. Saðlýðýmda bu çiftliði miras olarak sizlere taksim edeceðim.
Çiftliðimin hisselerini kardeþlerinden satýn almalýsýn. Ne kadar isterlerse,
paralarýný tam olarak öde ve çiftliði sen al. Çünkü buranýn kýymetini bir tek
sen bilebilirsin.” dedi. Ben de kendisine; “Baba, kardeþlerim duymasýnlar,
alýnýrlar” dedim. “Olsun evladým, sen bu yerlerin kýymetini biliyorsun; ne
olur ne olmaz... Dünyanýn bin bir hali vardýr... Ýlerde satýlacak olursa, sen
alýrsýn diye böyle söylüyorum. Zira, benden sonra bu yerlere, senin daha
iyi sahip çýkacaðýna inanýyorum” dedi. Babamýn vefatýndan 5 yýl sonra
annem “Elmalar çok yaþlandý, bakýmý da zorlaþtý. Bunlarýn tamamýný
kestirip tarým arazisi yapalým, çiftçiler kullansýn” dedi. Ve o sene annem
elma aðaçlarýnýn tamamýný kestirdi.
Babam elma aðaçlarýný çok severdi. Bir gece rüyama girerek, “Oðlum
benim elmalarýmý ne yaptýn?” diye sordu. Bu rüyadan çok etkilendim ve
vasiyeti gereði, çiftlikte hisseleri bulunan kardeþlerimin müsaadelerini alýp,
çiftliðe tekrardan elma, kiraz, ceviz, kayýsý ve armut fidanlarý dikerek, 80
dönümlük araziyi yeniden aðaçlandýrmýþ oldum.
Yaz tatillerinde çiftliðe, babamýn eski evinin bitiþiðindeki yeni eve
giderek, tatilimin bir kýsmýný burada geçirmekteyim. Buraya, annemin ve
babamýn hatýralarýný yâd etmek için mermer bir çeþme yaptýrdým. Yol
üzerindeki bu çeþmenin kitabesine anne ve babamýn isimlerini yazdýrdým.
Alternatif tarým ürünü kekik fidelerini örnek olarak, Çanakkale
ve Doðanþehir çiftliklerime getirdim
2001 yýlýndan beri tarýma karþý büyük ilgi duymaktayým. Alternatif
tarým ürünlerinden kekik fideleriyle ilgilendim. Bunun için “üret ve sat” politikasýný kendime vazife edindim. Yaptýðým araþtýrmalar neticesinde kekiðin
son derece ekonomik olduðunu, tütün ve pancardan daha verimli
olduðunu gördüm.
Televizyonda “Bu Topraðýn Sesi” isimli programý izlerken, kekiðin
Denizli’nin Gözler Kasabasý’nda yetiþtiðini öðrendim. Ayný programýnda
Denizli Tarým Ýl Müdürü Sn. Fahrettin Altýntaþ’ýn kekik üretimi ile ilgili
konuþmalarýný dinledim. Bu programdan kekik için teþvik yapýldýðýný
öðrendim. Fahrettin Bey’in telefonlarýný aldým ve kendilerini programdan
sonra aradým, iki ay sonra görüþmek üzere sözleþtik.
2 ay geçtikten sonra randevu aldým. 10 Nisan 2003 tarihinde eþimle beraber Denizli’ye gittik. Müdür, bizi hava alanýndan aldý ve otelimize
götürdü. Ertesi gün, Denizli’ye 60 km. mesafedeki Gözler Kasabasý’na gittik. Kekik tarlalarýný gördük. Kekik tarýmýyla ilgili geniþ bilgiler aldýktan
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sonra köylülerden, üreteceðim miktarda kekik fidesi satýn aldým. Bu fideleri
Çanakkale’deki çiftliðime getirttim. Kekiði, alternatif bir ürün olarak
yetiþtirmeleri için Çanakkale çiftçilerine önerdim Kekik üretiminin Marmara
bölgesinde yetiþtirilmesiyle ilgili çalýþmalarým hâlen devam ediyor.
Ülkemizde kekik üretiminin yaygýnlaþtýrýlmasý için yaptýðým hizmetleri önemsiyorum. Beni, kekik üreticiliðine teþvik eden örnek bir bürokrat
olan Fahrettin Altýntaþ’a buradan teþekkür ediyorum. Ayrýca, Denizli
Pamukkale’de Polat Oteli’nin sahibi, Arapgirli hemþehrim Halit Polat,
kekik üretimine yaptýðým katkýlardan dolayý, -tüm ýsrarlarýmýza raðmenbizden konaklama ücreti almadý. Duyarlýlýðýndan dolayý kendisine ve
eþine teþekkür ediyorum.
Türk tohumculuðunda babamýn rolü büyüktür. Tarým Bakanlýðý 2000
yýlýnda, yeni bakliyat türlerini isimlendirirken, geçmiþte babamýn tohumculuða yaptýðý katkýlara izafeten “horoz fasulyesi”nin ismini “þahin fasulyesi”
olarak deðiþtirmiþtir. Bu suretle Vaiz Þahin’in fasulye üretimindeki baþarýsý
da tescil edilmiþtir. Ben de babamý bu noktada da örnek aldým; ayný mantýkla hareket ederek, alternatif tarým ürünlerini bulup, üretici hemþehrilerime yaygýnlaþtýrmayý kendime görev edindim.
Polat kasabamýzda çiftçilik yapan Ýzzettin Özkan’a ceviz ve kekik
fidanlarý verdim. Ýzzettin kardeþimin bölgede örnek bir üretici olacaðýndan
eminim. Bundan böyle, yöre çiftçilerimizin Ýzzettin Özkan’ý örnek almalarý
gerekiyor. Ben de, alternatif fidan ve tarým ürünleri konusundaki çalýþmalarýmý devam ettireceðim.
Malatya yöresinde Alevi-Sünnî iç içe yaþýyor
Malatya’da Aleviler ve Sünnîler iç içe, kardeþçe, huzur içerisinde
yaþýyor. Merhum Alevî Dedesi Hüseyin Doðan Bey’in, bana vermiþ olduðu
desteði hiç unutamadým. Hüseyin Dede’nin çocuklarýyla hâlen görüþürüz.
Memleketimizde Alevîler ve Sünnîler birbirlerine “emmioðlu”
hitabýnda bulunmaktadýr. Babam, Doðanþehir’de 30 yýl boyunca Tekel baþ
bayiliði yaptý. O dönemlerde bayilikler sahiplerine büyük prestijler saðlýyordu. Bu yüzden babam, herkesin ilgisini çekiyordu. O dönemlerde biz
CHPliydik. Demokrat Parti’nin Doðanþehir ilçe teþkilatý bize baský yaptý ve
bayiliðimizi iptal etti. Bunun üzerine Demokrat Parti’nin Malatya il baþkaný
olan Hüseyin Doðan Dede’ye babamýn selamý ile gittim. Hüseyin Dede,
örnek bir davranýþ sergileyerek, TEKEL müdürlüðünü aradý ve bu uygulamayý derhal geri aldýrdý.
Günümüz siyaset adamlarýnýn Hüseyin Dede’nin bu davranýþýndan
alacaklarý pek çok örnek bulunuyor. Merhum Hüseyin Dede’nin oðlu
Ýzzettin Doðan Dede ile hukukumuz hâlen devam ediyor.
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“Loo, looo Hekimo! Bu para, Türkçe de bilir Kürtçe de bilir.”
1947 yýlýnda Doðanþehir’deki evimize, bölgenin tanýnmýþ aþiret
reislerinden Osman Aða misafir olarak gelmiþti. Osman Aða 80 yaþlarýndaydý. Aða’nýn arazi davalarý vardý. Osman Aða Türkçe bilmediði için
mahkeme salonunda onu Kürtçe bilen bir avukat temsil ediyordu.
Dava neticelendi. Malatyalý olan Atatürkçü Hakim Talat Barýþ,
Osman Aða’ya “Aþiret reisi olarak bölgede sevilen, sayýlan bir kiþisin. Bu
yüzden Türkçe konuþman gerekiyor.” dedi. Avukat, hakimin söylediklerini
Osman Aða’ya aktarýnca, Aða cebinden 50 lira çýkardý ve bu parayý
masanýn üzerine vurarak: “Lo, looo Hekimo! Aha bu para, Türkçe’de bilir,
Kürtçe de bilir.” diyerek, yerine oturdu.
Hakim Talat Barýþ, Aða’ya gülerek “Türkçe öðrenmeni ve tüm ailene
öðretmeni senden rica ediyorum.” dedi.
Bizim ticaret simgemiz averya kantar
Averya kantarýn ailemizde 70 yýllýk hatýrasý vardýr. Ticarete
baþladýðýmýz ilk yýl müessesemize simge olarak averya kantarý seçtik.
“Tartýmýz her zaman düzgün olmalýdýr, her iþimiz kantardaki
dürüstlük simgesi gibi hassas olmadýr.” diyen babam, her zaman bize,
“Dürüstlükten ayrýlmayýn.” öðüdünde bulunurdu.
Bu tarihî kantarý, dürüstlüðümüzün simgesi olarak saklýyorum.
Bunun yanýnda, babamdan yadigâr olarak kalan el kantarýný ve 70 yýllýk
daktiloyu da saklýyorum. Bunlar bana, eski günlerdeki ticaret yaþantýmýzý
hatýrlatýyor.
Ekonomik krizleri yenmek, insanlarýn elindedir. Moral bozmadan
çalýþmak, çalýþmak
Ben çok krizler gördüm. Ülkemiz, bugün içinde bulunduðu krizin
üstesinden, ancak çok çalýþmak ve üretmekle gelecektir.
Ülkemiz, pek çok ekonomik kriz geçirdi. Bunlardan en önemlileri
1991, 1995 ve 1999 krizleridir. Maalesef, Türkiye’deki ekonomik yapý,
eskiden beri ‘ayarsýz’ gelmiþ, ve hâlen böyle devam etmektedir.
Derin ekonomik krizler karþýsýnda ayakta kalmak çok zordur.
Ancak, insanlar azimle çalýþtýðý zaman, bütün krizleri yenebilir. 1999
yýlýnda deprem krizinde “Krizi býrak, ihracata bak. Krizi býrak, üretime
bak!” anlayýþý ile hareket ettim. Böylelikle, 4 þirketim de krizden fazla
etkilenmedi.
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Ekonomik krizleri sarsýlmadan atlatan þirket sayýsý çok azdýr.
Þirketler, üretimi aksatmadýklarý sürece, bütün zorluklarý aþarlar.
Babamýn yanýnda ticarete 6 yaþýnda baþlamýþtým. 1940-1945 yýllarýnda babam bölgemizin gaz, þeker, Tekel ve Sümerbank mamullerinin
bayii idi.
Savaþ döneminde ülkemizde en büyük sýkýntý, gaz, un ve þekerde
olmuþtur. Kýsaca, vesika ile daðýtým yapýlan dönemden bahsediyorum. Gaz
daðýtýmý yaparken 250 gramlýk gazý bir kiþiye vesika ile; bir teneke gazý 50
hanelik bir köye bir ay için vesika ile daðýtýrdýk. Gaz için hiç kimseye iltimas
etmedik. Bu olaylar 2. Dünya Savaþý sýrasýnda olmuþtur. Günümüzde her
türlü imkan var. Günümüzün krizleri, savaþ dönemlerindeki krizlerin yanýnda bolluk dönemleri gibidir.
Babamdan izinsiz, arkadaþlarýmla boþ vakit geçirdiðim için
aldýðým ceza sonucu, ekonomik yönden ilk ticari baþarým
15 yaþýndayken bir gün, babamdan izinsiz dükkanýmýzdan
ayrýlmýþtým. Dere kenarýnda, arkadaþlarýmla beraber piknik yaptýk.
Piknikten döndüðümde babamýn yüzü asýlmýþtý. Babam, çok disiplinli bir
kiþiydi. Ýnsanlarýn yaþýný deðil, beynini ölçerdi. “Oyun oynamayý ve istirahatýnýzý iþinizin içinde yapýn!” diyerek, beni uyardý. Bize, çocuk veya genç
gözüyle deðil; büyük insan gözüyle bakardý. Bu nedenle, piknikten geç
vakit döndüðümde ben de babamýn az çok kýzacaðýný tahmin etmiþtim.
Babama gözükmemeye çalýþtým. Fakat babam, anneme talimat vermiþ.
“5 gün, inþaatta el arabasý ile tuðla taþýyacak.” demiþ. Ben de, talimata
uyarak, inþaatýmýzda diðer iþçilerle birlikte çalýþmaya baþladým. Bedenen
çalýþmanýn çok zor olduðunu gördüm. Cezanýn üçüncü gününde, annemle pazarlýða oturdum. “Bu cezanýn bir kýsmýný babam bana müsaade
etsin. Kendisine, 50 günlük yevmiye bedeli kadar para kazanacaðýmý
ispat edeceðim” dedim. “Babama, bedenimin yerine, beynimle para
kazanacaðýmý bildir” dedim. Annem, babama benim bu önerimi söylemiþ.
Babam cevap olarak, “Demek ki ona vermiþ olduðum ceza yerini bulmuþ.” demiþ. Sonra da, “Deneyelim bakalým, beynini ticari yönden nasýl
çalýþtýracak? Bir görelim bakalým... 50 yevmiyelik deðil, 25 yevmiyelik
alýþveriþ yapsýn, kazansýn, ondan sonra tekrar durumunu deðerlendireceðim” demiþ.
Bu haberi annemden alýnca çok sevinmiþtim.
Zaten ticarete ve para kazanmaya karþý zaafým vardý. O tarihte de,
bakliyat ticaretinin tam mevsimi idi. Babam da büyük çapta bu uðraþýn
içindeyken, ben gidip, bakliyat tüccarý Maraþlý Mehmet Kocabaþ’ý buldum.
O da Doðanþehir’den fasulye alýp, Ýzmir’e gönderiyordu.
“Sana, 10 ton fasulye satacaðým Mehmet Amca” diyerek, bir teklifte bulundum. Tüccar Mehmet Amca bana, “Baban senin böyle serbest
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çalýþmana müsaade ediyor mu?” diye sordu. Ben de, “Evet ediyor” diye
mukabelede bulundum. Mehmet Amca bunun üzerine, “90 kuruþa fasulye
bulabilirsen, senden 95 kuruþa alýr, böylelikle sana bunun için 500 lira kâr
verebilirim” dedi. Ben de kabul ettim ve ayný gün Erkenek köyünden
aldýðým 10 ton fasulyeyi, Mehmet Amca’ya teslim ettim. Tüccar Mehmet
Kocabaþ, kaliteli fasulyeler verdiðim için bana ayrýca teþekkür etti.
Bu ticaretten kazandýðým 500 lirayý anneme teslim ettim. Bu para,
1950 yýlý piyasa ortalamalarýna göre 50 yevmiyeye denk geliyordu. Babam,
bu ticaretim sonucunda bana, “Sen ilerde çok iyi bir Tüccar olacaksýn.
Bedeninin yerine, beynini çok iyi çalýþtýrdýn” diyerek, beni tebrik etti. Ben de
böylelikle ilk defa ticari baþarýmý, babama kanýtlamýþ oldum.
Bu hatýramý, gençlere örnek olmasý nedeniyle yazdým. Beyninizi
çalýþtýrýrsanýz, baþaramayacaðýnýz hiçbir iþ yoktur.
Ticari hayatýmda ben de böylelikle babamý örnek almýþ oldum. Bu
baþarýyý benden sonrakilere bir aný olarak býrakmak istedim.
Cemiyet hayatým
“Ýnsan, çevresine yöneldikçe deðer kazanýr.”
Ýnsanlarý, toplum hayatýný ve paylaþmayý çok seviyorum. Babam
derdi ki: “Ýnsanlar toplumda büyür, toplumda küçülürler. Ýnsanýn zenginliði,
toplumun sevgisi ile ölçülmelidir.” Ben ise, bu sözlere riayet ederek, kendim
mutlu isem, toplum da mutlu olsun, isterim. Eðer toplum mutlu deðilse, ben
de mutlu olamam.
Malatya-Elazýð ekonomik rekabeti
1988 yýlýnda, Fatih Belediye Baþkaný Yetkin Gündüz’ü ziyarete gitmiþtim. Ýmar meselem vardý. Randevum saat 11.00’de idi. Belediyeye gittiðimde baþkanýn odasýnýn kapýsý açýktý ve içeride kalabalýk bir grup vardý.
Ýçeri girmeden, geri çekildim. Baþkan, beni gördü ve içeriye davet etti.
Benimle ilgilenerek, oturmam içinde yanýndaki koltuðu iþaret etti.
Baþkanýn misafirleri hemþehrileri olan Elazýðlý iþ adamlarýydý. Bu kiþiler,
bütün hizmetlerin Malatya´ya yapýldýðýný belirterek, Elazýð’daki bölge
müdürlüklerinin Malatya´ya verilmesinden þikayetçi olduklarýný söylüyorlardý. Baþkan Yetkin Gündüz, misafirlerinin konuyla ilgili þikayetlerini
Baþbakan Turgut Özal´a ileteceðini söyledi.
Sayýn Gündüz konuþmasýnýn devamýnda, Turgut Özal’ýn o gün
akþam, saat 20.00’de orduevinde olacaðýný ve kendisinden randevu alýp,
görüþmeye çalýþacaðýný söyledi. Baþkan Gündüz, hemþehrilerinin ilettiði
hususa sýcak bakmadýðý halde, taleplerini Turgut Özal’a ileteceðini
söyleyerek, “Baþbakanýmýza bu konuyu anlatacaðým. Ama, bir gerçek var
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ki; siz Elazýðlý hemþehrilerim yýllardan beri devlet dairelerinde çalýþmak
istediniz. Ticaretle hiç ilgilenmediniz. Bazýlarýnýz okudu. Okumayanlar ise
þoförlük, hademelik ve diðer hizmet iþlerinde çalýþtýlar. Malatyalýlar ise,
tüccar ve iþ adamý olarak çok iyi yerlere geldiler. Ýstanbul’da Malatyalý
birçok iþadamý var. Ýþte bir tanesi de þu an yanýmda oturan Muammer
Þahin’dir. Kendisi, ayný zamanda Ýstanbul Ýhracatçýlar Birliði’nin
baþkanýdýr” dedi. Heyetteki herkes, dönüp bana baktý ve “Bir yanlýþýmýz
olduysa özür dileriz” dediler. Ben de kendilerine, “Hayýr... Elbette Elazýð’ýn
menfaatlerini koruyacaksýnýz. Devlete bürokrat yetiþtirirken, ticarete ve
üretime de bakýnýz. Ýyi ki Malatyalýlar böyle olmadý. Yoksa biz de, sizin
durumunuza düþerdik” dedim. Daha sonra, heyettekilerle sarýldýk ve
bunun bir yarýþma olduðunu birbirimize ifade ettik.
Kurucusu olduðum Ýstanbul’daki Doðanþehirliler Derneði
1987 yýlýnda, Doðanþehirli hemþehrilerimin desteðiyle, Ýstanbul’da
Doðanþehir Kalkýnma ve Yaþatma Derneði’ni kurduk. Hemþehrilerim
derneðin ilk baþkaný olarak beni seçtiler.
16 yýldan beri, sosyal yönden bütün hemþehrilerimle beraber, yöresel
dernekçiliðe de katkýmýz olmuþtur. Ben, bu durumdan her zaman memnuniyet
duymuþumdur. 1996 yýlýnda Ýstanbul’da benim öncülüðümde derneðimize
Þirinevler’de bir bina aldýk.
Derneðimizde kültürel ve sosyal meselelerimizi görüþmekte;
hemþehrilerimizle beraber olmak üzere geceler düzenlenmektedir.
Derneðin yönetim kurulundaki arkadaþlar, gerçekten de çok baþarýlý çalýþmalar ortaya koymaktadýr. Onlarý kutluyorum.
2003 yýlýnda geleneksel hemþehrilik dayanýþma gecesinde,
eðlenceli bir gece geçirirken, derneðin yönetim kurulu baþkaný Hamdi
Doðan, misafirlerden Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoðlu’nun teþvikleri
ile, Doðanþehir’in Karaterzi köyüne 8 derslikli bir ilkokul yapýlmasýný
benden rica etti.
Ben de okulun yapýmýný kabul ettim. Ve okulu kýsa bir sürede milli
eðitime tamamlanmak üzere teslim ettim.
Sivil toplum örgütlerinin teþvikleri ile eðitime katkýmdan dolayý
kendimi mutlu hissediyorum.
Oðlum Enver’in siyaset hayatýna ilk adýmý
Oðlum Enver de, politikaya karþý benim gibi heyecanlýydý. Enver
Þahin, bir dönem Eminönü Belediye Baþkanlýðý seçimlerine katýlmak için
dönemin Baþbakaný Mesut Yýlmaz’la ve eþiyle görüþtü. Oðlum, Yýlmaz’la
Conrad Oteli’nde sýk sýk beraber oldu, deðerlendirmelerde bulundu ve
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seçim çalýþmalarýna baþladý. Eminönü Belediye Baþkanlýðý için ANAP’tan
baþka adaylar da vardý. Fakat, oðlum Enver Þahin’in adaylýðý kesindi.
Posterler ve diðer afiþler hazýrlandý. Ýlçe Seçim Kuruluna belediye
baþkan adaylarýnýn isimlerinin bildirileceði güne bir gün kala Mesut
Yýlmaz, beni aradý ve Conrad Oteli’ne çaðýrdý. Arkadaþlarýmdan Þaban
Taçyýldýz, Mustafa Baþdemir ve Çetin Palancý ile birlikte Baþbakan Mesut
Yýlmaz’la görüþmeye gittik. Ben, hemen bir problem olduðunu anladým.
Mesut Bey bana þöyle dedi: “Enver Bey’ i adaylýktan çekeceðim.
Onun yerine Dr. Ahmet Çetinsaya’yý aday göstereceðim. Enver Bey’i de
ilk genel seçimlerde milletvekili olarak deðerlendireceðim. Gerekirse
bakanlýk vereceðim.” dedi. Baþbakan verdiði sözü tutmamýþtý. Münakaþa
ettik, üzüldüðüm için infialde bulundum. Mesut Bey, “Sinirlenmeyiniz, bir
de Enver Bey’in fikrini alamý” dedi.
O anda, otele Oðlum Enver geldi. Ona da durum açýklandý. Mesut
Bey’e, “Sayýn Baþkaným, ben sizin yanýnýzdayým, takdir sizindir.” dedi.
Benim artýk bundan sonra yapabileceðim bir þey yoktu. Mesut Yýlmaz,
daha sonra Metin Emiroðlu vasýtasýyla bizi aradý: “Enver Þahin, ANAP’tan
Ýstanbul milletvekilliði için adaylýðýný koysun.” dedi. Fakat oðlum Enver o
sýrada Beltaþ Þirketi’ni kurmuþtu, þirketinden ayrýlmadý ve adaylýktan
feragatte bulundu.
Bizde enflasyon artýþý, nüfus artýþýndan kaynaklanmaktadýr.
Enflasyonla mücadelede caydýrýcý önerilerim
Ýstanbul Ticaret Odasý’nda 25 yýldýr, meclis üyeliði ve komite
baþkanlýðý yapýyorum. Bana göre, ülkemizdeki enflasyonu körükleyen en
önemli etken, nüfus planlamasýnýn eksik uygulanmasýdýr. Bizde enflasyon
artýþý, nüfus artýþýndan kaynaklanmaktadýr. Nüfus planlamasý tedbirlerinin
yanýnda, benim kanaatimce, iki çocuktan fazla çocuða sahip olan ailelere,
tüketim ve yýpranma vergisi adý altýnda, caydýrýcý ekonomik ve sosyal yaptýrýmlar uygulanmalýdýr.
Çünkü, enflasyonu artýran sebeplerin baþýnda kontrolsüz nüfus
artýþý gelir. Avrupa ülkelerinde enflasyonun düþüklüðü, nüfusun standart
oluþundan kaynaklanmaktadýr. Bu konuyu, kimse gündeme
getirmemektedir. Bundan dolayý da, gidiþatýmýza bakýp bakýp, aþýrý derecede üzülmekteyim.
Bir örnek vermek gerekirse... 1937-1942 yýllarý arasýnda vatandaþlardan iki yüz elli kuruþ yol vergisi alýnýrdý. Bir gün babamýn dükkanýnda
otururken, yanýmýza bir hemþehrimiz geldi “Vaiz Amca, ver elini öpeyim.
Ben, yol parasýndan kurtuldum.” dedi. Babam da “Neden?” diye sordu.
Hemþehrimiz, beþinci çocuðunun dünyaya geldiðini, bundan dolayý da yol
parasý ödemeyeceðini, jandarmayla yol çalýþmasýna gitmeyeceðini söyledi.
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O gün için, ülkemizin nüfus artýþýna ihtiyacý vardý. Bugün ise nüfusu
ortalama bir deðerde tutmayý baþarsak bile, fert baþýna düþen millî gelirimiz 2 bin, 3 bin dolarlarý bir türlü aþamamaktadýr.
Hemþehrilerimin sevgi gösterisi
Polat Barajý’nýn suladýðý bölgeler Polat, Fýndýk, Mýzgý, Topraktepe
ve kýsmen de Harapþehir köyleridir. Bu köyler, barajýn sularýndan son
derece fayda görmüþtür. Hemþehrilerimiz, Malatya’ya gittiðimde, bana
minnet ve þükranlarýný bildirir ve dualar ederler.
Doðanþehir-Polat karayolu üzerinde 500 dönüm arazisi bulunan
Abdurrahman Doðan, her yýl kayýsý döneminde, “Bütün bahçelerimizi
Muammer Þahin’e borçluyuz” diyerek, minnetini dile getirir. Bir tesadüftür
ki, büyük çiftçi ve üretici Abdurrahman Doðan, babamýn çok sevdiði çiftçi
merhum Abdurrahman Doðan’ýn damadýdýr.
Babam Ýstanbul’a gelirken cebinde 50 yýldýr taþýdýðý þimendiferli
cep saatini çok sevdiði Abdurrahman Doðan’a hediye etmiþtir. Bu anýmý
da aktarmadan geçemeyeceðim.
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Ýstanbul Ýhracatçýlar Birliði’ndeki hizmetlerim
Ýstanbul Ýhracatçýlar Birliði’ndeki hizmetlerim 1976 yýlýnda baþladý.
O dönemde hemþehrim Turgut Özal Baþbakanlýk Müsteþarý idi.
Ýstanbul Ýhracatçý Birlikleri’ndeki faaliyetlerime gelince. ÝÝB’deki çalýþma arkadaþlarýmýzla birlikte ülkemize döviz kazandýrmak ve ürünlerimizi tüm
dünyaya yaymak için koordineli bir þekilde uzun yýllar çalýþtýk. Ülkemize
büyük döviz girdileri kazandýrdýk.
O dönemde bürokrasinin zirve noktasýnda bulunan Turgut Özal’la
birlikte pek çok önemli hizmete imza attýk. Mersin’in serbest bölge
olmasýnda da, Sayýn Özal ile özverili çalýþmalarým olmuþtur.
ÝÝB’de 2000 yýlýna kadar hizmetlerim devam etti. 2000 yýlýnda,
ÝBB’ye son bir hizmet olarak, yakýn zaman önce Çobançeþme’ de inþa
edilen kompleksin ihalesine ve yapýmýna imza attým.
Genel Sekreterimiz Oðuz Gorbon ve yardýmcýlarý ÝBB’deki Baþkanlýk
dönemlerimde bana çok destek oldular. Söz konusu kompleksin yerinin
hazineden alýnýp, ihale sürecine kadar getirilmesinde ÝBB’ye büyük emekleri geçmiþtir.

Ýstanbul Ticaret Odasý’ndaki hizmetlerim
27 yýldan beri Ýstanbul Ticaret Odasý’nýn meclis üyeliðini yapmaktayým. ÝTO’nun Hububat Bakliyat Yaðlý Tohumlar Komite Baþkanýyým.
Ayrýca, Odalar Birliði delegeliðini yürütmekteyim. ÝTO’da birçok çalýþmamýz oldu. 1978-80 yýllarýnda, dönemin ÝTO baþkaný Nuh Kuþçulu ile birlikte Ýstanbul’a kalýcý hizmetlerimiz oldu. Hazine ve Emlak Bankasý’na ait,
Yeþilköy’deki 500 dönümlük araziyi, fuar arsasý olarak, ÝTO’ya
kazandýrdýk.
Diðer oda baþkanlarýndan rahmetli Niyazi Adýgüzel’in de kýsa süreli hizmet döneminde baþarýlý çalýþmalarý olmuþtur. ÝTO’nun müteakip
dönem baþkanlarýndan Sayýn Yalým Erez, Atalay Þahinoðlu ve Mehmet
Yýldýrým ile birlikte el ele vererek, Yeþilköy’deki fuar alanýný büyük bir kompleks halinde CNR Fuar Merkezi ismiyle ülkemize kazandýrdýk.
Þu anki ÝTO Baþkanýmýz Sayýn Mehmet Yýldýrým, ÝTO’ya
evladiyelik eserler kazandýrmýþ, büyük hizmetlerde bulunmuþtur. Sn.
Yýldýrým’ýn eðitime verdiði önemi halkýmýz takdirle karþýlamaktadýr.
Baþkanýmýz, Ýstanbul’a ve ÝTO’ya yakýþýr bir üniversite ve birçok ticaret
meslek lisesi kazandýrmýþ; turizm ve þehircilik konusunda da kamuya
yardýmcý olmuþtur. Mehmet Yýldýrým Bey’in ismi, FORMULA-1 yarýþlarý
sayesinde Ýstanbul tarihine altýn harflerle yazýlmýþtýr. Kendisi ile ne
kadar iftihar etsek azdýr.
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ÝBB’nin genel sekreter yardýmcýlarýna ve bütün personeline, bir kez
daha, buradan teþekkür etmek istiyorum. Ýstanbul Ýhracatçýlar Birliði’nden
2000 yýlýnda ayrýlmama raðmen, yönetimdeki arkadaþlarým, onur baþkanlarý
olarak bana büyük saygý gösterirler ve her zaman beni aralarýnda görmek
isterler.
Malatya Valisi Kutlu Aktaþ’ýn Malatya Beyler Deresi'ne köprü projesi
1986 yýlýnda, Baþbakan Turgut Özal, Malatya’da Valisi Kutlu Aktaþ’ý
makamýnda ziyaret etmiþti. Vali konaðýnýn önünde büyük bir halk kitlesi
toplanmýþtý. Ziyaret esnasýnda, vilayetin sorunlarý görüþülürken Vali
Aktaþ, Turgut Özal’a, “Sayýn Baþbakaným. Benim, Beyler deresi için bir
köprü projem var. Gerek trafiði azaltmak ve de gerekse kazalarý önlemek
açýsýndan, bu köprüye ihtiyaç duyulmaktadýr. Köprünün finansmaný da Ýl
Özel Ýdaresi tarafýndan karþýlanacaktýr.” dedi.
Turgut Özal da, çalýþmalarý için Aktaþ’a teþekkür etti. Kendisinin de
böyle bir projeyi düþündüðünü ve bunu bir ihtiyaç olarak gördüðünü söyledi. Ziyarette hazýr bulunan Semra Haným ise, Malatya’nýn deðiþik alanlarda yatýrýmlara ihtiyaç duyduðunu, köprünün þimdilik lüks olacaðýný
belirterek, bu projenin ileriki dönemlerde gündeme alýnmasýný teklif etti.
Semra Özal’ýn bu teklifi kabul gördü. Böylelikle, Beyler deresine köprü
projesi hayat geçirilemedi. Vali Aktaþ’la ne zaman karþýlaþsak, her sohbetimizde bu projeyi yapamamamýn üzüntüsü içinde olduðunu ifade eder.
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Malatya kayýsýsýnýn ihracatý konusunda Turgut Özal’la sohbetimiz
1987 yýlýnda, Malatya Valisi Saffet Arýkan Bedük’ün odasýnda,
Baþbakan Turgut Özal, Yusuf Özal ve birçok kayýsý üreticisi ile birlikte,
Malatya kayýsýsýnýn üretimi ve pazarlanmasý üzerine görüþmelerde bulunduk.
Bu konuda herkes söz aldý. Meyve suyu üretimi için entegre tesislerin kurulmasý konusunda görüþler beyan edildi.
Sayýn Özal, bana dönerek, “Ýhracatçý Birlikleri Baþkaný olarak sen,
ne düþünüyorsun?” dedi. Ben de, Malatya’da kayýsý üretiminde aþýrý derecede üretim enflasyonu bulunduðunu belirterek, pazar payýnýn artýrýlmasý
gerektiðinin altýný çizerek, sözlerime þöyle devam ettim: “Kayýsý üretimi
yerine, alternatif meyveler yetiþtirmeliyiz. Alternatif meyveler olarak da
kiraz, ceviz, elma, viþne, Deveci armudu gibi iklime müsait olan meyve
türlerini yetiþtirmeliyiz. Bu arada, entegre tesisler de kurarak, buradan seri
bir þekilde üretilecek mamulleri Uzakdoðu´ya satabiliriz.”
Sayýn Özal bana hak vererek, deðiþik meyve türleri ile üreticiyi
korumak ve pazar payýný artýrmak yönündeki önerilerimi çok yararlý bulduðunu belirtti.
Þu andaki durum farklý deðil... Malatya’da meyve üreticiliðiyle ilgili
olarak 12 yýl önceki görüþlerimiz neyse, þimdi de bu görüþlerimde hiçbir
deðiþiklik olmamýþtýr. Malatya’da yýlda 150 bin ton kuru kayýsý üretiliyor.
Bunun 90 bin tonu dýþ pazarlara arz ediliyor. Ülkemiz, kayýsý üretiminden
200 milyon dolara yakýn bir ihracat geliri kazanýyor.
Her yýl, mevsim þartlarýndan dolayý kayýsý üreticilerimiz maðdur
olmaktadýr. Nitekim, geçtiðimiz Nisan ayýnda da don felaketi nedeniyle
kayýsý ihracatýmýzdan 150 milyon dolarlýk bir kaybýmýz söz konusu
olmuþtur.
Peki, Malatyalý kayýsý üreticileri olumsuz kýþ þartlarýndan kayýsý
aðaçlarýný nasýl koruyacak? Bu sorunun cevabýný Avrupalý meyve üreticileri
yýllar önce sera sisteminde bulmuþlardýr. Malatyalý kayýsý üreticilerimizin de
sera sistemine geçmelerinin zamaný gelmiþ ve geçmek üzeredir.
Malatya kayýsýsý kanseri yendi
2000 yýlýnda Kuzey Avrupa ülkelerinden Norveç’e bir gemi seyahatinde bulunmuþtuk. Eþimle birlikte yola çýktýðýmýz bu seyahatimizde
Ýstanbul Doðan Hastanesi sahiplerinden Dr. Doðan Birgül, eþi Ýsmet Birgül
ve kýzý Refika Birgül ile birlikteydik. Doðan Bey, aile doktorumuz olup,
mesleðinde baþarýlý, iyi bir saðlýk iþletmecisidir. Sosyal hizmetleriyle de
tanýnan Doðan Bey, Nevþehirliler Vakfý’nýn baþkanýdýr.
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Gemi yolculuðunda pek çok deðerli insanla tanýþtým. Bunlardan biri
de, 1970 yýlýndan beri ABD’de yaþayan, Ýstanbullu Perihan Haným’dýr.
Her seyahatimde yanýmda mutlaka kayýsý bulundururum. Norveç
seyahatimde de çevremdekilere kayýsý ikramýnda bulundum. Perihan
Haným kayýsýlarý çok beðendiðini belirterek kayýsýyla ilgili bir hatýrasýný
þöyle nakletti:
“Ýlk eþim Türk’tü. Bundan 15 yýl önce, Ýsviçre’de kanser tedavisi
görmekteydi. Hastanedeki doktorlar, kocama alternatif tedavi olarak,
kayýsý yemesini önerdiler. Kayýsýyý Ýsviçre’deki eczanelerde buldum.
Ambalajý açtýðýmda ‘Turkey Kay-Kur’ isimli bir marka gördüm. O anda
Türk olmakla, bir kez daha gurur duydum. Bir ay içinde birkaç paket daha
aldým. Eþim bunlarý yedikçe kuvvetleniyor, eski gücüne, saðlýðýna
kavuþuyordu.
Doktor, eþimin iki ay içinde kanseri %90 yendiðini, bunu da kayýsýya
borçlu olduðunu ifade etti. Hastanenin Baþhekiminden kayýsýnýn, birçok
hastalýða þifa olan ve kanseri önleyen bir madde içerdiðini duydum. Siz de
Malatyalýlar olarak, kayýsýyý pazarlarken tüketicilere, kayýsýnýn faydalarýný
anlatýnýz.”
Perihan Haným, eþinin kayýsý tedavisiyle kanseri yendiðini, fakat
iyileþtikten 5 yýl sonra trafik kazasýnda hayatýný yitirdiðini söyledi.
Ýstanbul doðumlu Perihan Haným’dan, Ýsviçre’deki doktorun ismini
ve çalýþtýðý hastanenin adresini aldým.
Seyahat dönüþümde, kayýsýnýn insan saðlýðýna faydalarýyla ilgili
araþtýrmalar yaptým. Çok çarpýcý sonuçlara ulaþtým. Elde ettiðim sonuçlarý
bir rapor halinde Malatya Ticaret Odasý’na ve Malatya valiliðine faksla
bildirdim.
Maalesef, bugüne kadar Ýsviçre’deki hastanenin kayýsýyla ilgili yaptýðý çalýþmalarý hiçbir yerde göremedim.
ABD’deki tedavisi esnasýnda Özal da kayýsýdan þifa bulmuþtu.
Turgut Özal, Amerika’da kalp ve prostat ameliyatý olmuþtu.
Doktorlarý nekahet döneminde kendisine kayýsý ve kayýsý kompostosu
önerdiler. Semra Haným, ABD’den beni arayýp, kayýsý göndermemi istedi.
Ben de arkadaþým olan, Malatya Pazarý’nýn sahiplerinden Çetin Palancý
vasýtasýyla, 500 paket en iyi kayýsýdan yaptýrdým ve Amerika’ya gönderdim.
Turgut Özal, Amerika dönüþünde “Saðlýðýmý önce Allah’a, sonra da
kayýsýya borçluyum. Gönderdiðin kayýsýlarý yedim. Bir kýsmýný da doktorlarýma hediye ettim.” dedi. Bu sözler, beni fazlasýyla mutlu etti. Özal,
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Malatya Pazarý’nýn sahibi Çetin Palancý’ya da ayrýca teþekkürlerini ifade
etti. ABD’ye gönderdiðim kayýsý paketlerinin üzerinde “Turkey-Malatya
Pazarý” ibareleri mevcuttu. Malatya Pazarý böylelikle ABD’de reklamýný
yapmýþ oldu.
Özal son olarak, Çetin Palancý’ya “Dilerim ülkemize ve Malatya
Pazarý’na ekonomik yarar saðlarsýn.” dedi.
Bu tarihten sonra, baþarýlý iþ adamý Çetin Bey beni ne zaman görse,
ABD’den gelen kayýsý talepleri için teþekkür eder. Okuyucularýma
kayýsýnýn yararlarýný böylelikle duyurmuþ oluyorum.
Malatya’nýn plakasýnýn 44 olmasýnýn esprisi
Malatya’nýn trafik plaka numarasýnýn niçin 44 olduðunu hemþehrilerimiz birbirilerine sorarlar.
Televizyon yapýmcýsý hemþehrimiz Ünal Küpeli’nin bu konuyla ilgili
deðerlendirmesi þöyledir: “Malatyalýlar 4-4’lük insanlar olduðu için,
Malatya’ya 44 plakasý verilmiþtir.”
Örnek bir yardýmlaþma
1951-1952 yýllarýnda babamýn yüklü bir ödemesi vardý. Acilen,
1000 liraya ihtiyacý bulunuyordu. O tarihlerde 1000 lira çok kýymetliydi,
temini zordu. ‘Ha’ deyince, 1000 lira bulmak kolay deðildi.
Babam, beni, çok sevdiði Sürgülü Ýdris Korkmaz Amcaya gönderdi. “15 günlüðüne bana 1000 lira versin, al gel!” dedi. Ýdris Amca son
derece dürüst ve gayretli bir tüccardý. Ayrýca, otobüs iþletmeciliði de
yapýyordu.
Ben, babamýn talebini kendisine iletince, -üzülerek- o anda bu
parayý temin edemeyeceðini söyledi. Ben, Ýdris Amca’nýn bu parayý bulabilecek güçte bir adam olduðu ve beni boþ çevirmeyeceði inancýndaydým.
Bu nedenle ýsrar ettim. “Sen istersen, bu parayý bulabilirsin.” dedim.
Ýdris Amca, “Muammer, haklýsýn. Ben, ticari durumumu babana
borçluyum. Dur bakalým, bir çaresini bulacaðýz.” dedi. Bir tüccardan, veresiye olarak 8 çuval þeker aldý. Bunlarý, bir baþka tüccara peþin satarak
1000 lirayý temin edip, bana verdi. Böylelikle, ben hem boþ dönmemiþ
oldum, hem de babamýn iþi görüldü.
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Ben de, Ýdris Amca’nýn bu örnek yardýmýný, okuyucularýma hayat
dersi olur, düþüncesiyle aktardým. Çünkü hayat paylaþmakla, yardýmlaþmakla güzellik kazanýr. Yardýmlaþmak, fedakarlýk isteyen bir konudur.
Yað tenekesindeki kum
1950’li yýllarda Malatya’da 75 yatak kapasiteli, Gaziantep Oteli
isminde bir otelimiz vardý. Bu otelde çalýþýr, zaman zaman da gece nöbetlerine kalýrdým.
Otelde nöbetçi olduðum bir gece, otele gelen iki müþteri, 15 kiþilik
yer ayýrmamý istediler. Ellerinde bir teneke yað vardý. Yað tenekesini
emanete almamý talep ederek, Malatya’ya trenle geldiklerini, 50 teneke
daha yaðlarýnýn olduðunu ve tenekelerin navlun ücretini de ödeyemediklerini ifade ettiler. Bu iki þahýs, benden bir de 20 lira da borç istedi. Önce,
tereddüt ettim. Sonra, otel ücreti olarak nasýl olsa 15 müþteriden 2’þer
liradan 30 lira alacaðým, diye düþündüm. Müþteriyi kaçýrmamak için de 20
lira almak üzere anneme gittim. Çünkü, kasa annemdeydi. Anneme, bir
teneke yaðý rehin aldýðýmý söyleyerek, 20 lirayý alýp, bu kiþilere verdim. Bu
iki þahýs, parayý alarak, navlun ücretini ödemeye gitti.
Gece, geç vakitlere kadar bekledim. Saat 12 olmasýna raðmen, bu
insanlar gelmedi ve 15 yataðýmýz da böylece boþ kaldý. Ben de, bir teneke
yaðýn tutarý, nasýl olsa 30 lira eder diyerek, kendimi teselli etmeye
çalýþtým. Hatta, elime fazladan 10 lira kalacak diye kendimi teselli ettim.
Ertesi sabah, tenekeyi açýp, yaðý satacaðým zaman gördüklerime
þaþýrýp, kaldým. Yað da, teneke de sahteymiþ. Adamlar, tenekenin üst kýsmýný bir kilo kadar yað ile örtmüþler, tenekenin bakiyesini de kumla doldurmuþlar. Dolandýrýldýðýmý anlayýnca çok üzüldüm. Babamdan, bu olay ile
ilgili çok büyük tenkit aldým. “Bu sana ders olsun” dedi. Emniyete þikayete
gittiðimizde, bu kiþilerin birçok yerde, ayný þekilde dolandýrýcýlýk yaptýklarýný öðrendik.
Yanýlmanýn iyi bir tarafý da vardýr. Bu gibi hadiseler, bizim hayatý ve
insanlarý tanýmamýza yardým eder. Bu olay da, bana bir yerde insanlarý
tanýma hususunda, bir hayat tecrübesi olmuþtur.
Otelimizde ekonomik nedenlerle yataklarýmýzý müþterilere vererek, babamla birlikte hasýr yatakta yatmamýz
1955 yýlýnda Malatya’daki Gaziantep otelimizde nöbetçi olduðum
bir gecede bütün yataklarýmýzý satmýþtým. Aðustos ayýnda bulunduðumuz
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için, teraslara da 20 adet hasýr yatak hazýrlatmýþtýk. Hasýr yataklarýn
geceliði 150 kuruþ; odalarýmýzýn fiyatý ise 3 lira idi.
Gece saat 23.00’de çok kýymetli iki müþterimiz geldi. Onlara
yerimizin kalmadýðýný söyledim. Lakin, ýsrar ederek, “Bizi baþka yere
gönderme. Eðer baþka otele gönderirsen, bir daha sizin otelinize
gelmeyiz” dediler. Ben de, eski müþterilerimizi kaybetmemek için,
babamla birlikte kaldýðýmýz iki yataklý odayý o gece onlara kiralamak
durumunda kaldým. Böylelikle ilave olarak 6 liralýk bir kazancýmýz daha
oldu. Ertesi gün ödemelerimiz vardý, ödememize katkýsý olur, diye
düþündüm. Babam, yatsý namazýndan geldiðinde doðruca odasýna gitti
ve hemen, hýþýmla yanýma geldi. Bana, “Odamýzda müþteriler var.
Neden yataklarýmýzý sattýn?” dedi. Ben de, babamýn sinirlerini yatýþtýrmak için, “Hayýr, satmadým. Belki adamlar, yanlýþlýkla yatmýþ olabilirler”
dedim. Babam bana, “Peki oðlum, biz nerede yatacaðýz þimdi? Hasýrlý
yataklar da bitmiþ, bize yer kalmamýþ” dedi.
Daha önceden, hasýrlý yataklarý hazýrlamýþtým. “Balkonda iki hasýrlý
yatak daha var, orada yatarýz baba” dedim.
Babam, geçmiþte ambarýnýn yanmasýndan dolayý, büyük bir
ekonomik sýkýntý çekmiþti. Hasýrlý yataklara yattýðýmýzda, duygulandý,
bana sarýlarak aðladý ve “Oðlum Muammer. Ýnanýyorum ki, bizi, eski varlýklý halimize yeniden sen getireceksin” dedi ve beni takdir etmekle birlikte, “Ne olursa olsun, bir daha böyle hareket etme, kendini de düþünmelisin!” þeklinde bir uyarýda bulundu. Bu, husus da benim için ayrý bir
hayat tecrübesi olmuþtur.
Müþteri kapma yarýþý
Prof. Dr. Mesut Parlak, benim 1956 yýlýndan beri çocukluk
arkadaþýmdýr. 1950-1955 yýllarýnda bizim Malatya’da Gaziantep otelimiz
varken, Mesut Parlak’ýn ailesinin de Derme oteli vardý.
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vermedim. Sonuçta, valiz bende kulpu da Mesut’un elinde kaldý. Askeri teselli ederek, otelimize götürdüm ve valizini tamir ettirdim. Daha sonra, ikimiz
de babalarýmýzdan izin alýp, bize mükafat olarak verdikleri paralarla sinemaya gittik.
Bu hadiseden sonra, müþterileri aramýzda bölüþtük... Bu þekilde,
aramýzdaki rekabeti, tatlý bir yarýþa çevirdik.
Ayrýca, Malatya’ya posta arabasý ile misafirler gelirdi. Onlarý,
otellerimize götürmek için de müþteri kapma yarýþý yapardýk. Posta
arabasý, Uzun Ziya Amcanýn idi. Ziya Amca, iþ adamý Kadir Çaðlayan
ile Metin Kaya Çaðlayan’ýn babasýdýr. Ziya Amca çok çalýþkan ve
dürüst bir mizaca sahipti. Malatya’ya gelecek kiþileri bizlere önceden
haber verirdi. Bizler de, Ziya Amcanýn posta arabasýna binerek, istasyona
gider ve müþteri bulmaya çalýþýrdýk.
Antalya Han Turizm Oteli’nin kuruluþu
Turgut Özal’la birlikte Türkiye’nin turizm gelirlerinde önemli bir artýþ
oldu. Sanayici ve iþ adamlarý mevcut iþlerine ilave olarak, turizm bölgelerine yatýrým yapmaya baþladýlar. Biz de 1986 yýlýnda, Malatyalý
hemþehrilerimizden oluþan 20 kiþilik müteþebbis bir grupla birlikte
Antalya’da Han Turizm Þirketi’ni kurarak, turizmciliðe ilk adýmýmýzý attýk.
Þirkette öne çýkan isimlerden biri Þahin Zapçý idi. Ben, bu ortaklýða
hemþehrim Ceyhan Þahin’in ýsrarlý talebi üzerine girmiþtim.
Antalya’da, þimdiki 1200 yataklý Turkuaz Oteli’nin bulunduðu 50
dönümlük arazinin tahsisinin gerçekleþmesi için Ankara’ya gittik ve gerekli iþlemleri baþlattýk. Dönemin Turizm Bakaný Mükerrem Taþçýoðlu, “Sayýn
Muammer Þahin, ortaklýðýnýz hayýrlý olsun. Gerekli incelemeler yapýldý.
Yer tahsisinize onay çýktý. Arsayý, 49 yýllýðýna size tahsis ediyoruz. Bize
olan yakýnlýðýnýzdan dolayý, size karþý olan vefa borcumuzu ve siyasi borcumuzu ödemiþ olabiliyor muyuz ?” dedi.

Geceleri, her ikimiz de istasyon yolundaki, meþhur Asrî Fýrýn’ýn
önünde otellerimize müþteri çekmek için beklerdik. Daha çok, askerlik için
Malatya’ya gelen askerler otellerimizde kalýrdý.

Sayýn Bakan, benim partiye olan ilgimden ve yakýnlýðýmdan dolayý
bu arsayý bize tahsis ettiklerini ima etti. O tarihte, birçok turizmciye yer
tahsis edilmekle birlikte, tahsis edilen yerler böyle tercihli bir yer deðildi.
Ben de, tahsis için Sayýn Bakan’a teþekkür ettim.

Yine bir gece istasyonun önünde müþteri nöbetindeydik. Trenden inen
bir askerin elinden valizini alarak, otelimize doðru yola çýktýk. Bu esnada,
Mesut Parlak da yanýmýza geldi ve askerin valizinden çekiþtirmeye baþladý.
Ben, valizi Mesut’tan kurtarmaya çalýþýrken, o da valizi almak ve müþteriyi
kapmak için, ani bir hamle ile bana yumruk atmak istedi. Fakat ben ona fýrsat

Daha sonra, otelin kaba inþaatýnýn bitimine doðru, þirketimizin
yönetim kurulu baþkaný Þahin Zapçý, yeniden sermaye artýrýmýna gitti.
Benimle birlikte sermaye artýrýmýna katýlmayan 16 ortaðým, þirketin
ortaklýðýndan ayrýlmýþ oldu. Þahin Zapçý, diðer üç ortaðýyla birlikte kredi
kullandý ve oteli bugünkü durumuna getirdi.
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Ortaklýktan ayrýlan bir arkadaþýmýz “Muammer Bey, biz kullanýldýk.
Sen, tamamen kullanýldýn. Çünkü sen olmasaydýn Turizm Bakanlýðý’ndan
bu arsa tahsisini almak mümkün olamayacaktý. Tahsiste, partideki aðýrlýðýn son derece etkili oldu.” dedi. Ben de, bu arkadaþýma cevaben “Beni,
ýsrarlý bir þekilde ortaklýða almalarýndan þüphelenmiþtim. Kendilerine hayýrlý olsun! Bu eser, ülkemizin millî bir yatýrýmý olmuþtur.” dedim.

yaþýyoruz” cümlesiyle sözlerime baþladým. Bu esnada camii nasýl bitireceðimizi düþünüyordum... Son olarak, “Cenab-ý Allah’ýn desteði ve hayýr
sahiplerinin yardýmlarýyla bu camii tamamlayacaðýz” diyerek, güzel duygular içerisinde konuþmamý tamamladým. Kurbanlar kesildi... Caminin temeline ilk harcý, bu duygular içerisinde attým. Böylelikle cami inþaatýna baþlanmýþ oldu.

Beni, daima otellerine davet ediyorlar. Kýrýldýðým için gitmiyorum.
Kendilerine, turizm iþletmeciliðinde baþarýlar dilerim!

Camimiz kaba inþaat halinde iken, Sultanahmet Camii’nin taban
halýlarý deðiþtiriliyordu. Sultanahmet Camii’nin halýlarýný yaptýrmak üzere
Gaziantep’e giden iþ adamý arkadaþlarýmla ayný uçaktaydýk. Doðanþehir
Camii’nin yapýmýyla ilgilendiðimi bildikleri için, sizin camiinin de halýlarýný
Sultanahmet Camii’yle ayný desenden yaptýralým. Muammer Bey, hazýrda
paranýz yoksa, 3 aylýk çek ver. Biz, üretici firmaya çeki kabul ettiririz, dediler. Ben de kendi çeklerimi verdim. Böylelikle, cami tamamlanmadan 3 yýl
önce halýlarýmýzý yaptýrarak, Doðanþehir’e getirdik. Cenab-ý Allah, bu
halýlarýn yaptýrýlmasýný bana nasip etti.

Hemþehrilerimiz her zaman ferdi çalýþmayý severler ve çok da
baþarýlý olurlar. Malatyalýlar kolektif bölüþmeye, kolektif kazanca karþý
olduklarýndan, bu þirket ortaklýðýnda da böyle bir sorunla karþýlaþtýk. Netice
itibarýyla, sermaye artýrýmý yapýlmadan da otelimiz hayatiyetini sürdürebilirdi.
Doðanþehir Merkez Camii’nin temelinin atýlmasý
1990 yýlýnda, Doðanþehir’de bir deprem meydana geldi. Depremde
Doðanþehir Merkez Camii büyük hasar görmüþtü. Caminin yeniden yapýlmasý gerekti. Cami inþaatý için bir dernek kuruldu. Ýnþaat iþlerini dernek
baþkaný Yusuf Taþtan, Kalfa Mehmet Usta, Ýmam Süleyman Arýk, Mehmet
Yýldýrým, Fahri Yaðcý ve Hüseyin Nayman yürütüyorlardý. Bu kiþiler, beni
arayarak, caminin temelinin atýlabilmesi için gerekli olan 20 ton demiri
göndermemi istediler. Onlara, bu kadar büyük bir caminin, 20 ton demirle
bitmeyeceðini ve baþka kaynaklarýn bulunup bulunmadýðýný, sordum.
“Allah kerimdir” dediler. Ýstedikleri demirleri gönderdim.
1991 genel seçimleri dolayýsýyla Doðanþehir’e gitmiþtim. Tesadüf
bu ya, o sýrada belediye, caminin temelinin atýlacaðýný anons etti. Ýlçe
Müftüsü, benim Doðanþehir’e geldiðimi öðrenmiþ. Bulunduðum yere bir
zabýta memuru gelerek, beni temel atma merasimine davet etti.
Ben de, bu çaðrýya uyarak, tören alanýna gittim. O tarihte seçim
çalýþmalarý nedeniyle törende bakanlardan Yusuf Özal ve kayýnbiraderim
Metin Emiroðlu ile birlikte birçok milletvekili de vardý. Caminin temeline ilk
harcýn atýlmasý için, bakanlardan birini davet ederler, diye düþünüyordum.
O esnada Müftü Efendi, temel atma ile ilgili bir konuþmasýný yapýyordu.
Konuþmasýný bitirmeden önce “Bu caminin hamisi bulunan ve ilk temel
demirlerini baðýþlayan Muammer Þahin Bey ilk harcý koyacaktýr. Bu vesileyle
kendisini kürsüye davet ediyorum.” dedi. Ben de, bu davet karþýsýnda hem
sevindim, hem de büyük bir mesuliyet altýna gireceðimi düþündüm. Bu
esnada epey terledim. Konuþma için kürsüye geçtiðimde çok heyecanlýydým. “Hep birlikte, Doðanþehir Merkez Camii’nin temel atmasýnýn sevincini
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Camimizin mihrabýnýn çinilerini Kütahya’dan getirttim. Minberin
ahþap iþlerini de Kahramanmaraþ’ta yaptýrdým. Þahsî yardýmlarýmýn
yanýnda, hali vakti müsait olan hemþehrilerim de cami inþaatýna katkýlarda bulunmalarýný temin ettim. Hemþehrilerimizden Ömer Topal ile
görüþerek, annesinin ve babasýnýn hayrýna, caminin iki minaresini onun
yapmasýný temin ettim. .
Ýbadethanemizin kapý ve pencerelerini müteahhit hemþehrilerimizden Süleyman Özalp’e ve emniyet müdürü olan kardeþi Hüseyin Özalp’e
yaptýrttým. Caminin çatý kurþununu da kayýnbiraderim Metin Emiroðlu
vasýtasýyla Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’ndan temin ettik.
Camimize katkýlarý olan diðer hayýr sahipleri: Taha Holding’ten
Vahap Küçük ve oðullarý, Tahsin Çolak, Ali Çolak, Mehmet Çolak,
kardeþim Muzaffer Þahin, Ýzmir’den iþ adamý Ahmet Doðan, Ýstanbul’da
bulunan Doðanþehir Derneði’nin üyeleri ve Doðanþehir’de ismini hatýrlayamadýðým cami cemaati.
Camimize katkýsý bulunan tüm hayýr sahiplerine, o zamanki ilçe
müftümüze, cami yaptýrma derneðindeki yönetim kurulu üyelerimize,
Doðanþehir Belediye Baþkaný Þerif Yýldýrým’a ve Kaymakam Haluk
Nadir’e bir kez daha teþekkür ederim.
Cenab-ý Allah herkesin hayrýný kabul etsin. Allah beni mahcup
etmedi. Bundan dolayý huzurlu ve mutluyum.
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Çok þükür, 8 sene içinde hemþehrilerimizin katkýlarýyla camimizi
halkýmýzýn ibadetine açtýk.
Doðanþehir Merkez Camii, 3 kat üzerine inþa edilmiþtir. 1200
cemaat kapasitesiyle bölgenin en büyük camiidir.
Davul-zurnanýn okul isteði (28 Mayýs 2003)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði’nin bir toplantýsý için Ankara’ya
gitmiþtim. Toplantý esnasýnda, kurucusu ve ilk baþkaný olduðum
Doðanþehirliler Derneði’nden aradýlar ve beni geleneksel Doðanþehirliler
gecesine davet ettiler. Toplantýdan izin alarak ayrýldým ve derneðimizin
Ýstanbul Adela Oteli’ndeki gecesine gittim. Geceye, Malatya milletvekillerinden Mevlüt Aslanoðlu da katýlmýþtý. Aslanoðlu ile uzun müddet sohbet ettik. Bu esnada davul-zurna, hareketli bir oyun havasý çalmaya
baþladý. Hemþehrilerimle birlikte olmanýn coþkusu içinde eðleniyorduk. Bir
süre sonra Mevlüt Aslanoðlu, Malatya Eðitim Vakfý Baþkaný Mustafa
Baþdemir ve Doðanþehirliler Derneði Baþkaný Hamdi Doðan kürsüye
davet edildi. Mevlüt Aslanoðlu mikrofonu aldý, benim davul zurnaya karþý
zaafýmý bildiðinden, þöyle seslendi:
- “Muammer Aðabey, Muammer Aðabey, davul zurna, senden okul
istiyor!”
Okul ve eðitim denilince hep yüreðim yanar.
Ben de bu coþkuyla, okul için 10 milyar liralýk bir katkýda bulunacaðýmý ilan ettim. Bunun üzerine Mevlüt Aslanoðlu yeni bir anonsla:
- “Yetmez Muammer Aðabey, yetmez .”dedi.
Ben, bu esnada hemþehrilerimle halay baþýndaydým. Polatlý davul
zurnacý, bana yaklaþýp “Bu para yetmiyor. Okulun tamamýný yaptýrmazsan,
davulu çalmam.” dedi. O anda biraz daldým. Aklýma bilinen bir þiir geldi:
Orda, bir köy var uzakta...
O köy, bizim köyümüzdür...
Gitmesek de, kalmasak da...
O köy, bizim köyümüzdür...
Bu mýsralar beni aldý ve bir yerlere götürdü! Memleketimde, okulsuz
köylerdeki çocuklarýn geleceklerini kurtarmanýn tek yolu, onlarýn okumasýný saðlamaktýr.
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Çocuklar, bizim en deðerli varlýklarýmýzdýr. Onlarýn kendi kendilerine
yetmeleri ve ülkeye yararlý olarak yetiþmeleri için okul açmak þarttýr... Bu
duygular, beni sarmalayýp, doðduðum Polat köyüne sekiz kilometre
mesafedeki Karaterzi köyüne götürdü... Bu köyün halký, ailelerimizin yüz
yýl öncesinden kadim dostlarýdýr. Çocukluðumda Karaterzi’nin yaðýný,
peynirlerini yedim; sütlerini içtim. Buraya bir vefa borcum vardý... Köy
halkýnýn çocuklarý için yapýlacak en büyük yatýrým, okuldu. Bu düþünce ve
duygularla; okulun yapýmýný üstlendim.
Bunun üzerine, okul yapýmýna beni teþvik eden Mevlüt Aslanoðlu,
boynuma sarýlarak, aðladý. Gözyaþlarýyla beni tebrik etti.. On dakika
içinde, bir okul yapýmý sözünün alýnmasýnýn sevinci içindeydi. Ben de, programýmda olmamasýna raðmen, böyle bir hizmet yapacaðým için çok
duygulandým. Gözyaþlarýma engel olamadým.
Karaterzi köyünden Ýbrahim ve Ergün Çatak kardeþlerinde okul
yapýmýnda bir miktar maddi katkýlarý oldu. Onlara da buradan teþekkür
ediyorum.
Toplantýnýn yapýldýðý gecede, okul taahhüdünde bulunmamda
Malatya Eðitim Vakfý baþkaný Mustafa Beþdemir’in ve Doðanþehirliler
Derneði’nin baþkaný Hamdi Doðan, Cihat Yýldýrým ve yönetim kurulu
üyelerinden Hasan Erdem’in etkileri ve teþvikleri büyük olmuþtur. Çünkü
bu baðýþ, Doðanþehirliler Derneði’nin düzenlemiþ olduðu geleneksel
gecede yapýldý. Derneðin yönetim kurulunu bu vesileyle tebrik ediyorum.
Karaterzi Ýlköðretim Okulu’na emeði geçenler: Malatya Valisi Osman Derya Kadýoðlu, Malatya Ýl Milli Eðitim Müdürü Hamza Göðüþ, Doðanþehir Kaymakamý Avni Kula, Doðanþehir Belediye Baþkaný Cengiz
Özdemir, Polat Belediye Baþkaný Mehmet Yoldaþ, Doðanþehir Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Ender Sümer, fedakâr ve baþarýlý Köy Muhtarý Mustafa Karakuþ, Akçadað Sulama Birliði Baþkaný Mustafa Kolcu ve diðer köy halký...
20 Temmuz 2003 Pazar günü Malatya’da, Malatya Valiliði ile bir
protokol yaptým. Protokole istinaden, sekiz derslikli Vaizoðlu Muammer
Þahin Ýlköðretim Okulu’nun temelini attýk.
Temel atma töreninde iki bini aþkýn insan vardý. Törende, eþim Adile
Mezin Þahin, kardeþim Muzaffer Þahin ve eþi Asuman Þahin, Milli Eðitim
Eski Bakanlarýndan Metin Emiroðlu, ÝTO Baþkaný Mehmet Yýldýrým, Yüksel
Çengel, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ümit Özerol,
Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Çalýk, Dursun Þahin, Servet
Özbey, Malatya Eðitim Vakfý Baþkaný Mustafa Baþdemir ve vakýf üyeleri,
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Malatyaspor Baþkaný Hikmet Tanrýverdi ile birlikte, Ýstanbul’dan ve
Malatya’dan gelen çok sayýda üst düzey protokol erkaný da hazýr bulundu.

Harput Turizm’in sahibi, komþum Mehmet Özcan’ýn giyimini ve
sosyal yönlerini takdir ederim.

Çalýþkan müteahhidimiz Ý. Hakan Tahtalý 3 ay içerisinde okulumu
tamamlayarak, Malatya Valiliði kanalýyla Malatya Milli Eðitim
Müdürlüðü’ne teslim etti.

Malatya’dan 1950 yýlýndan beri dostum olan sanayici-iþ adamý
Yalçýn Koreþ’in giyim tarzýný çok beðenir ve takdir ederim. Yalçýn Bey ile
ailece dostluðumuz devam etmektedir.

Vaizoðlu Muammer Þahin Ýlköðretim Okulu 2004-2005 öðretim
yýlýnda tamamlanarak eðitim-öðretme açýlacaktýr.

Kýyafetlerimin seçimi konusunda eþim ve çocuklarýmýn da rolleri
büyük olmuþtur.

Okulumuzun temel atma törenine kutlama telgrafý gönderenler:
-

Bakan-Abdullah Gül
Bakan-Ali Coþkun
Bakan-Abdülkadir Aksu
Ýþ Adamý-Rahmi Koç
Ýþ Adamý-Sakýp Sabancý
Ýþ Adamý-Aydýn Doðan
Ýstanbul Milli Eðitim Müdürü Ömer Balýbey
Ýþ Adamý-Adil Üstündað

Kýyafetiniz, kiþiliðinizi ele verir
Ýþ ve sosyal hayatta, dostluklarý ve arkadaþlýklarý daim kýlmak,
zenginliklerden, paradan puldan daha da önemlidir. Hayatý deðerli kýlan,
kýymetli dostlarýn varlýðýdýr. Toplumun bir çok kesiminden pek çok
arkadaþým oldu. Uzun yýllar ticaret yaptým. Ticaret ve sanat erbabýyla derin
arkadaþlýklar kurdum. Üst düzey sanayici ve iþ adamlarýyla, politikacýlarla
da iliþkilerim daima sýcak olmuþtur. Ticaret hayatýnda edinmiþ olduðum
tecrübelerimi pek çok kiþiyle olduðu gibi, iþ ve siyaset dünyasýnýn önemli
simalarýyla da paylaþtým, onlarla fikir alýþveriþinde bulundum.
Ýþ hayatýnýn içerisinde bulunanlar, giyim ve kuþamlarýna azami
derecede dikkat etmeli; çevresindekilere, yanýnda çalýþanlara giyimiyle
örnek olmalýdýr. Kýlýk kýyafet bence bir kültürdür. Ýyi giyinmek benim için
moral kaynaðý olup; ayný zamanda karþýmdaki insana verdiðim önemin
göstergesidir.
Çocukluðumdan beri giyimime özen gösterir; kýyafetlerimi büyük bir
titizlikle seçerim. 15’li yaþýndayken babamý ve büyük aðabeyim Hüseyin
Þahin’i giyim-kuþam noktasýnda örnek alýrdým. Ayrýca, Malatyalý iþ
adamlarýndan Cumali Mumcu’nun, Þahin Þahin’in ve saðdýcým Recai
Saltoðlu’nun da kýyafet tarzlarýný beðenirdim.
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5) UNUTULMAZ ANILAR
a) ÝSMET PAÞA ÝLE GEÇMÝÞE DAÝR
• Ýsmet Paþa ile Beyaz Tren'de ilk tanýþmam
• ABD Baþkaný Lyndon Johnson’un Ýsmet Paþa’ya rektörlük
önerisi
• Prof. Dr. Turan Güneþ’in gözü ile Ýsmet Ýnönü
• Ýsmet Paþa’nýn Lozan Antlaþmasý'ný imzaladýðý salonu ziyaretim
• Tarafsýzlýk örneði Baþbakan Ýsmet Paþa
• Ýsmet Paþa’nýn Malatyalýlarýn eðitimine verdiði önem
• Ýsmet Paþa’nýn makama saygýsý
• Fanatik bir Malatyalý
• Boðaz köprüsü hayýrdýr, hayýr
• Kasým Gülek ile çiftlik sohbeti
b) DEMÝREL ÝLE ANILAR
• Demirel ile anýlar
• 9. Cumhurbaþkanýmýz Süleyman Demirel ile Hindistan ve
Malezya seyahatlerimiz
c) ÝÞ ADAMLARI ÝLE ANILAR
• Vehbi Koç ile tanýþmamýz
• Vehbi Koç’un anneme saygýsý
• 1978 yýlýnda, bugünkü hipermarket fikirlerimi uygulamaya
geçiremediðim anýlarým
• Rahmi Koç ile kadim dostluðumuz
• Yazlýk komþum Aydýn Doðan
• Sakýp Sabancý’nýn bana, “aileniz geçmiþte hangi iþlerle
meþguldü?” sorusu
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Paþa, halký tekrar selamladý. Malatya valisini ve diðer siyasi erkaný
trenine alarak, Malatya’ya hareket etti.

Ýsmet Paþa ile Beyaz Tren'de ilk tanýþmam
Ýsmet Paþa’yý ilk kez 1946 yýlýnda görmüþtüm. O tarihte 11 yaþýndaydým ve 5. sýnýf öðrencisiydim. 2. Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü,
Adana’dan Malatya’ya giderken, Doðanþehir Tren Ýstasyonu’ndan geçecekti. Ýlkokul öðretmenimiz Mustafa Yücel’in idaresinde, Millî Þef Ýsmet
Ýnönü’yü görmek ve ona sevgi gösterisinde bulunmak için istasyonda
toplanmýþtýk.
Malatya’dan Doðanþehir’e Paþa’yý karþýlamak için kalabalýk bir
heyet gelmiþti. Heyetin baþýnda Malatya Valisi Ahmet Kýnýk vardý. Heyet,
aþaðýdaki isimlerden müteþekkildi: Milletvekili Osman Taner, iþ adamý Ali
Gebeþ, milletvekili Hikmet Fýrat, Doðanþehir Belediye Baþkaný Esat
Doðan, ilçenin ileri gelenlerinden babam Vaiz Þahin, Fahri Özbey,
Müteahhit Ahmet Durak, Hacý Þükrü Erdoðan, Rýdvan Doðan, Hacý
Süleyman Yýldýrým ve Ömer Kaþif Yýldýrým.
Vali Ahmet Kýnýk bir emri vaki yaparak, treni durdurmak ve Ýsmet
Paþa’yla halký kucaklaþtýrmak istiyordu. Bununla birlikte, Ýsmet Paþa’yý
taþýyan Beyaz Tren’in küçük istasyonlarda durmasý da yasaktý. Vali,
Paþa’nýn treninin durdurulmasý için Ýstasyon Þefi Selim Atamert’e talimat
verdi. Ýstasyon Þefi ise, “Sayýn Valim, demiryollarý talimatýna göre
Cumhurbaþkanlarýnýn treni küçük istasyonlarda durdurulmaz. Bu trenin
önünde klavuz bir tren pas yaparak, geçti. Paþa’yý taþýyan Beyaz Tren de
pas yaparak geçme durumundadýr. Benim durdurma yetkim yoktur” dedi.
Ben, Paþa’yý karþýlamaya gelen talebelerin önünde bulunmam
nedeniyle bu konuþmalarý iþitmiþtim. Vali Ahmet Kýnýk, bu cevap üzerine
istasyon þefine, “Ben, Malatya valisi olarak sana emir veriyorum. Treni
durduracaksýn, mesuliyet bana ait.” dedi. Tren, Doðanþehir istasyonuna
girdiðinde, kýrmýzý iþaretle durduruldu. Pas geçmesi gereken tren, bu ani
iþaret üzerine raylarda kývýlcýmlar çýkararak, sert fren ile durdu. Trenden
inen askeri üniformalý korumalar, hýzla istasyon þefine koþtular. Vali Bey,
durumu izah etti. Bu esnada hocamýz Mustafa Yücel’in bir iþareti ile bini
aþkýn talebe ve halk, hep bir aðýzdan “YA YA YA ÞA ÞA ÞA MÝLLÝ ÞEF
ÝSMET PAÞA ÇOK YAÞA!” sloganýný haykýrdý. Paþa, bu alkýþlar üzerine
topluluðu selamladý ve trenden indi. Kalabalýðýn halini-hatýrýný sordu,
tokalaþtý.
Paþa, baþýnda bulunduðum talebelere dönerek, þapka salladý:
“Nasýlsýnýz çocuklar?” dedi. Hep birlikte “Sað ol” dedik. Elimde bayrak
vardý. Paþa yanýma geldi. Yüzümü okþadý ve adýmý sordu. “Benim adým
Muammer Þahin” deyince, alnýmdan öptü. “Muammer, daima muammer
olasýn” dedi.
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Paþa geldiðinde not tutmuþtum. Ýsmet Ýnönü’yü karþýlamaya gelenlerin isimlerini, istasyon þefi Selim Atamert’in o tarihte tutmuþ olduðu notlarýndan aldým.
Devletimizin baþý, benim baþýmý okþamýþtý. Ýsmet Paþa ile bu þekilde hemhal olmaktan dolayý, çocuk kalbimle çok sevinçli ve heyecanlý
idim. Hâlen o heyecaný taþýmaktayým.
Paþa’nýn trenini Doðanþehir’de durduran istasyon þefi Selim
Atamert ile dostluðumuz devam ediyor. Selim Bey, 30 yýldan beri þirketlerimin Yönetim Kurulu üyesidir. Kendisine hayýrlý uzun ömürler dilerim.
Selim Atamert, cemiyetimizde nesli tükenmekte olan beyefendi insan tipine güzel bir örnektir.
Paþa ile bu þekilde tanýþmýþtým. Vefatýna kadar kendisini Pembe
Köþk’te ziyaret ettim. Ýsmet Paþa ile çekilmiþ hatýra fotoðraflarým vardýr.
Ýsmet Paþa’yý tanýmak, meclisinde bulunmak ve sohbet etmek, benim için
büyük bir mutluluk ve þeref kaynaðýdýr.
ABD Baþkaný Lyndon Johnson’un Ýsmet Paþa’ya rektörlük önerisi
1970 yýlýnda, bir gece Ýsmet Paþa’yý ziyarete gitmiþtim. Pembe
Köþk hayli kalabalýktý. Nihat Erim bir köþede bir kaç partili ile sohbet ediyordu. Sohbete ben de iþtirak ettim. Nihat Erim, Paþa ile ilgili bir anýsýný
anlatýyordu. Hatýranýn konusu Ýsmet Paþa’nýn baþbakanlýk dönemindeki
ABD gezisiydi. ABD Baþkaný Johnson, Ýsmet Paþa’yý, Kýbrýs konusunda
görüþmek üzere Amerika’ya davet ediyor. Bu davette Nihat Erim de,
dýþiþleri danýþmaný olarak bulunuyor. Ýsmet Paþa Ýngilizce bildiði için,
Nihat Erim Beyazsaray’daki ikili görüþmeye katýlamýyor.
Erim, hatýrasýna þöyle devam etti: “Johnson ile randevuda verilen
süre, 45 dakika olduðu halde, görüþme bir buçuk saat sürmüþtü. Biz,
dýþarýda Türkiye büyükelçisiyle hayli meraklandýk. Dýþarý çýktýklarýnda
Johnson küçülmüþ gibi; Ýsmet Paþa ise büyümüþ gibi bir görüntü veriyordu.
Amerikalý gazeteciler Johnson’a Paþa’yý nasýl bulduðunu sordular.
Johnson ise, þu meþhur sözle karþýlýk verdi: “Dünyada siyasi liderlik
üniversitesi kurulsa, bunun rektörü Türkiye’nin Baþbakaný Ýsmet Paþa
olmalýdýr.” Bu moralle Türkiye’ye döndük.”
Prof. Dr. Turan Güneþ’in gözü ile Ýnönü
Yukarýdaki hatýrayý naklettiðim gece, dýþiþleri eski bakanlarýmýzdan
Turan Güneþ’in anlattýðý bir baþka önemli hadiseye de tanýk olmuþtum.
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O geceki toplantýda bir çok politikacýyla birlikte Nihat Erim, Rüþtü
Aksal, Turan Feyzioðlu, Ferit Melen de vardý. Herkes, büyük devlet adamý
Ýsmet Paþa’nýn hâlâ dinç olduðunu, konuþma ve hafýza melekesinde herhangi bir azalma meydana gelmediðine iþaret ederek, Paþa ile ilgili
hatýralarýný naklediyordu. Ben de, anlatýlanlarý pür dikkat dinliyordum.
Bir arkadaþ Turan Güneþ’e sordu: “Sayýn Hocam, Paþa’nýn konuþmalarýný siz hazýrlýyormuþsunuz. Bu doðru mu?”
Turan Hoca: “Hayýr, Paþa söylüyor, ben yazýyordum. Sizlere bu
konu ile ilgili bir hatýramý anlatayým” dedi.
“Paþa, TBMM’de yapacaðý konuþmaya hazýrlanýyordu. Konuþma
metninin hazýrlýðýna akþam saat dokuzda baþladýk. Metnin tamamlanmasý gecenin üçünü bulmuþtu. Paþa, ayakta olduðu halde sandalyenin
ucunu tutuyor, ben de daktilomun baþýnda, söylediklerini yazýyordum.
Bana, “Turan, þu cümleleri sayfanýn þu bendine yerleþtir!” diyerek, beni
uyardý. Ben de, acele ile, elime bir pusula kaðýdý aldým. Paþanýn söylediði
cümleleri farkýnda olmadan eski Türkçe ile not ettim. Paþa, eski Türkçe
ile not aldýðýmý fark etti. ”Ver bakayým, ne yazdýn?” dedi. Yazdýðým notu
eline aldý ve bana dönerek: “Turan Hoca, biz, yeni Türkçe harf inkýlâbýný
yapalý ve Latin alfabesine geçeli kaç yýl oldu? Siz, bir de Cumhuriyet
hocasýsýnýz!” diyerek, beni aðýr bir þekilde eleþtirdi. Not kaðýdýmý elimden
aldý, avucunda buruþturup, çöpe attý. Beni dövseydi, bu kadar aðýr bir
ikaz olmazdý. Kendisinden özür diledim ve yazýya tekrar devam ettim. O
tarihten sonra evimde dahi eski Türkçe not almadým.”
Turan Güneþ: “Paþa, inkýlaplara da, prensiplerine de çok baðlý bir
insandýr” diyerek, sözlerini bitirdi.
Ýsmet Paþa’nýn, Lozan Antlaþmasý’ný imzaladýðý salonu ziyaretimiz
1998 yýlýnda 50 kiþilik bir gurupla Ýsviçre’ye turistik seyahat için gitmiþtik. Ýsviçre’nin Lozan þehrini gezerken rehberimiz bize, Lozan
Antlaþmasý’nýn imzalandýðý ve hâlen müze olarak kullanýlan binayý gösterdi.
Oldukça heyecanlandým. Ýnönü’ye olan aþýrý hayranlýðým ve sevgimden
dolayý, bu binayý gezmek istedim. Rehberimiz bize, Lozan Antlaþmasý’nýn
yapýldýðý salonun kapalý olduðunu ve gezemeyeceðimizi söyledi.
Grubumuzda, arkadaþlarýmdan eczacý hemþehrim Niyazi Kutan ve eþi ile
birlikte kýzý Doktor Ayþen Kutan Haným da vardý. Ayþen Haným Fransýzca
biliyordu. Müzenin ziyaretimize açýlmasý için bize tercümanlýk yapmasýný
rica ettim. Bu ricamý kýrmayarak, kabul etti. Eþim ve bize iþtirak eden 20 kiþilik bir grup ile Lozan Antlaþmasý’nýn yapýlmýþ olduðu otele geldik. Ayþen
Haným, görevli memura Türkiye’den geldiðimizi, antlaþma yapýlan salonu
ziyaret etmek istediðimizi belirtti. Memur, Ayþen Haným’a, bunun mümkün
olmadýðýný, konuyla ilgili olarak Türkiye hariciyesinden kendilerine bilgi
iletilmediðini söylemiþ. Ben de, Ayþen Haným tavassutuyla, bayram tatili
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dolayýsý ile izin almamýzýn mümkün olmadýðýný ileterek, bir espri yaptým.
Elimde bulunan bir paket Malatya kayýsýsýný memura hediye olarak
verdim. Memur, bunun üzerine gülümseyerek, bizim kalabalýðýmýza ve
ýsrarýmýza dayanamayarak, salonun açýlmasýný kabul etti.
Ýçeriyi gezdiðimizde son derece heyecanlandýk. Ýsmet Paþa’nýn
ülkemiz için vermiþ olduðu mücadeleleri hatýrladýk. Paþa’nýn konuþtu
kürsüde tek tek hatýra fotoðraflarý çektirdik. Lozan Antlaþmasý’nýn
yapýldýðý kürsüde çektirdiðim fotoðraf, hâlen ofisimde asýlýdýr.
Salonu gezdiren rehber, bize þu açýklamayý yapmýþtý: Burayý iki
ülkenin insanlarý ziyaret etmekte çok ýsrar eder. Birisi Türk insanlarý; diðeri
ise, Hiroþima Antlaþmasý’ndan dolayý Japon insanlarý.
Bizler, salondan mutlu bir þekilde ayrýlýrken de otelin önünde eþim,
Niyazi Kutan ve eþi ile birlikte hatýra resmi çektirdik. Ýsmet Paþa’nýn yaptýðý anlaþmayý yâd ederek, ayrýldýk.
Malatya kayýsýsýnýn ne kadar deðerli olduðu bu olayla bir kez daha
ortaya çýktý! Grubumuzdan, Lozan Müzesi ziyaretimize katýlmayan
arkadaþlarýmýz, hadiseyi öðrenince son derece üzüldüler. Beni, müzeyi
açtýrma cesaretimden dolayý da kutladýlar.
Ýsviçre gezimizden bir yýl sonra Erdal Ýnönü ve eþi ile bir seyahatte
karþýlaþtýk. Kendilerine gezimizle ilgili bilgi verdim. Ýnönüler, hayretler
içinde kaldý. Erdal Bey’in eþi, bana “Bu izni nasýl aldýnýz? Lütfen bir daha
anlatýr mýsýnýz?” dediðinde Erdal Ýnönü gülerek, “Malatyalýlar, her kapýyý
açmaya cesaretli kiþilerdir, bunda þaþýlacak bir taraf yoktur” dedi.
Tarafsýzlýk örneði Baþbakan Ýsmet Paþa
Ýsmet Paþa 1963 yýlýnda Baþbakandý. O tarihlerde de Fýrat Üniversitesi’nin kurulmasý gündemdeydi. Bu yüzden, Malatya-Elazýð rekabeti
doðmuþtu.
Malatya’nýn ileri gelenleri Ankara’ya Paþa’yý ziyarete giderek,
üniversitenin Malatya’ya kurulmasýný talep edecekti.
Malatya Belediye Baþkaný Turgut Temelli, koyu CHPli olduðumu
bildiði için, ziyarete beni de davet etti. Ankara’daki görüþmeye
Malatya’dan otobüsle gelen 40-50 kiþilik grupla Bulvar Palas Oteli’nde
buluþtuk. Hep birlikte baþbakanlýk konutuna gittik. Turgut Temelli
sözcümüzdü.
Baþbakanýmýzýn hassasiyetini biliyorduk. Kendisi hiç kimseye iltimas etmezdi. Randevu talebimizde, gündemin içeriðini bildirmemiþ;
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sadece, “hemþehrimiz ve milletvekilimiz olan Baþbakanýmýzý ziyarete
geldik.” demiþtik.
Baþbakan Ýsmet Paþa sordu: “Hangi konu için geldiniz?”
Turgut Temelli söz aldý: “Fýrat Üniversitesi’nin Malatya’ya kurulmasý
için Paþamýzdan desteklerini talep etmeye geldik” dedi.
Paþa, bu talebimizi, kahkahalar atarak, þöyle cevapladý. “Akþama
saat 18.00’de, Mevhibe Haným sizi çaya bekliyor.” Biz de, heyet olarak, bu
samimi daveti büyük bir memnuniyetle kabul ettik.
Üniversite ile ilgili talebimiz için þunlarý söyledi. “Ben, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Baþbakanýyým. Fýrat Üniversitesi’nin hangi þehirde tesis
edileceði konusunda ilim adamlarý ve planlama uzmanlarý bölgenin
coðrafi ve teknik altyapýsýný dikkatlice araþtýracaklar. Üniversite, arazisi en
uygun olan þehre yapýlacak. Bunun için hiç endiþe etmeyiniz.
Malatyalýlarýn hakký yenmez; fakat þunu da bilmelisiniz ki, Elazýðlýlar
üniversitenin yapýlmasý için 100 dönüm arsa hibe ediyorlar, onlar sizlerden
daha hazýrlýklýlar” diyerek, bize mesaj vermiþ oldu.
Paþa’nýn sergilediði bu davranýþ, tarafsýzlýðýnýn güzel bir örneðidir.
Ýsmet Ýnönü’nün tercihine saygý duyduk.
Paþa’nýn belirttiði saatte Pembe Köþk’e gittik. Salona geçtiðimizde,
masalara pastalar konmuþtu. Çaylarý Mevhibe Haným getirerek, Paþa'ya
uzattý. Paþa, çay tepsisini alarak, bize servis yapmak istedi. Biz, Baþbakanýmýzýn bu örnek davranýþý üzerine son derece þaþýrdýk. “Lütfen Paþam! Olmaz” dedik. “Misafire, ev sahibinin hizmet etmesi makbuldür” dedi. Bu cümleden sonra, tepsiyi diðer masaya koydu, çaylarýmýzý oradan aldýk. Geç vakitlere kadar memleket meseleleri üzerine sohbet ettik.
Böylelikle, arkadaþlarla Malatya’ya döndük. Malatya yerel basýnýnda Fýrat Üniversitesi’nin Malatya’da kurulacaðý yönünde politik bir haber
yayýnlandý. Fakat, yine de Fýrat Üniversitesi Elazýð’a inþa edildi.
Merhum Ýsmet Ýnönü’nün verdiði misafirperverlik örneðini unutmamaya gayret gösteriyor, “Misafire, ev sahibinin hizmet etmesi makbuldür”
tarihi cümlesini hiç hatýrýmdan çýkarmýyorum.
Ýsmet Paþa’nýn Malatyalýlarýn eðitimine verdiði önem
1963-1965 yýllarýnda, Malatyalý seçmenler, Ýsmet Paþa’ya sorarlar:
“Paþam, Baþbakan oldunuz. Ama Malatya’ya geçmiþte de þimdi de fazla
bir hizmet yapmadýnýz?" Paþa: “Ben, Türkiye’nin Baþbakanýyým, program
ne ise o yapýlmýþtýr. Fakat gücenmeyin. Siz, pek bilmiyorsunuz ama,
Malatya’ya çok þeyler yaptým. Örnek vermek gerekirse 1940 ve 1950 yýl-
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larý arasýnda Cumhurbaþkanlýðým döneminde en iyi öðretmenleri
Malatya’ya gönderdim. Bugün, Malatya’da baþarýlý ve eðitimli insan
sayýsýnýn çok olmasýnýn asýl nedeni budur. Bu konuda müsterih olun.
Malatyalýlarýn eðitim düzeyinin yükselmesi benim açýmdan en büyük
hizmettir” demiþtir.
Bu ifadenin doðruluðunu, Milli Eðitim Eski Bakaný Metin Emiroðlu,
bakanlýðýn arþiv belgeleriyle teyit etmiþtir. Ýsmet Paþa’nýn eðitim konusundaki duyarlýlýðýn neticesi olarak Malatya’dan cumhurbaþkanlarý, baþbakanlar, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, sanatçýlar birçok yönetici ve iþ
adamlarý yetiþmiþtir. Bu örnekleri çoðaltmamýz mümkündür.
Ýsmet Paþa’nýn makama saygýsý
Bir sohbetimizde, Malatya’nýn milletvekillerinden ve babamýn dostu
Fahri Oral’ýn damadý avukat Nevzat Özge, Ýsmet Paþa ile ilgili bir
hatýrasýný anlatmýþtý:
1965-1970 yýllarýnda Ýsmet Paþa, Fahri Oral’ýn Malatya’daki evinde
misafir iken, Malatya Belediye Baþkaný Hamdi Fendoðlu, Paþa’yý ziyarete
gelir. Durum, Paþa’ya bildirilir. Paþa, belediye baþkanýný karþýlamak
üzere, ikinci kattan birinci kata iner ve kapýya doðru ilerler. Orada bulunan
zevat, “Paþa’m, zahmet etmeyin. Belediye Baþkanýmýz sizi ziyarete geliyor” dediklerinde Ýsmet Paþa þöyle cevap verir: “Gelen kiþi Malatya
Belediye Baþkaný olduðu için makamýna saygý olarak, kapýda karþýlanmasý lazýmdýr.”
Paþa, bu hareketiyle makama ve misafire olan saygýsýný göstermiþtir.
Fanatik bir Malatyalý
Ýsmet Paþa’nýn muhalefet yýllarýnda Malatya’ya geliþlerinde kurban
kesilirdi. 1952 yýlýnda rahmetli arkadaþým Nazým Aydoðan, koyu ve fanatik
bir CHPli olarak, -Ben de o tarihlerde CHP’nin önde gelen taraftarlarýndandým- Paþa’ya ve Malatya’ya olan sevgisinden dolayý, kesilecek kurbanýn yanýna yatarak: “Paþam için beni de kurban edin!” dedi. Paþa, bu
durum karþýsýnda çok þaþýrdý ve üzüldü. Daha sonra, Nazým Aydoðan’ý
yanýna çaðýrarak, yanaklarýndan öptü. Bu olayý, bazý toplantýlarda halen
anlatýrýz.
Bu olaydan 40 sene sonra, Nazým Aydoðan ile ofisimde görüþtüm.
Kendisine vakýayý hatýrlattým. O dönemde Refah Partisi’nde yönetici
olarak hizmet görüyordu. “Muammer Bey, o zaman fanatiktim” diyerek,
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espri yaptý ve ekledi: “Þimdi günâhlarýmý çýkarýyorum.” Trafik kazasýnda
yitirdiðimiz arkadaþýmýzý rahmetle anýyorum. Gönlünde çok büyük bir
Malatya sevgisi vardý.
Boðaz köprüsü hayýrdýr, hayýr
1970 yýllarda ben, fanatik bir CHPli idim. CHP’nin Ýstanbul Taksim
meydanýnda düzenlediði ‘Köprüye Hayýr!’ mitingine iþ adamý olarak iþtirak
ettim. O zamanlarda boðaz köprüsünün yapýmý gündemdeydi. Sayýn
Bülent Ecevit ve Orhan Eyüpoðlu bu konu hakkýnda mitinglerde þunlarý
söylüyorlardý. “Ýstanbul’a Boðaz Köprüsü yapýlacaðýna, köprü doðuya
yapýlsýn. Köprüye Hayýr!.. Köprüye Hayýr!” Miting, oldukça kalabalýktý.
Olaysýz daðýldýk.
1976 yýlýnda uçakla Ankara´ya gidiyordum. Tesadüf eseri olarak
yanýma oturan CHPli Orhan Eyüpoðlu ile sohbet ediyorduk. Kendisi bana,
“Uzun süredir, seni partide göremiyorum” dedi. Ben de, kendisine Ýsmet
Paþacý olduðumu ve CHP’den ayrýldýðýmý” söyledim. “Hayýr” dediðimiz
boðaz köprüsü bitmiþti. Uçak, Boðaz Köprüsü’nün üstünden geçerken,
köprünün ne kadar güzel olduðunu, önemli bir ihtiyacý karþýladýðýný ifade
ederek, oysa geçmiþ dönemde köprü ile ilgili olarak ‘Köprüye Hayýr!’ kampanyasý düzenlediklerini hatýrlattým. “Þimdi, sizden ayrýlmakla isabet
ettiðimi gördüm” dedim.
Sayýn Eyüpoðlu bunun üzerine: “O zamanki düþüncelerimiz öyle
idi. Þimdi, biz de doðrularý görmeye baþladýk” dedi. Daha sonra gülerek:
“Köprüye hayýr demedik; köprü, hayýrdýr hayýr dedik” dedi. Bu espriye
epey güldük.
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Hayýr, çocuklar çiftliðe sýk gitmiyor ve çiftliði pek sevmiyor. Ama, bir
þeytanlýk düþünerek, onlara çiftliði sevdirmeyi planladým.
Bir çocuðun çiftliðini, köyünü, kasabasýný hatýrlamasý için, buralara
ait çocukluk dönemlerinden bir hatýrasýnýn olmasý gerekir. Çocuklarýn en
azýndan köylerinde ayaklarýna çöðür (diken) batmasý, düþüp yaralanmasý
gerekir. Kuþ avlamasý lazým gelir...
Ben de bu düþüncelerle, sabahleyin yürüyüþ yapacaðýmýz yola,
akþamdan iki adet su þiþesi kýrarak, cam parçalarýný kum ve toprakla
karýþtýrarak yola koydum.
Sabahleyin çocuklar kalktýðýnda "Spor yürüyüþünde ayaðýnýz yere
basmalý, bu þekilde çýplak ayakla koþu yapmalýsýnýz" dedim. Onlar da
bana uyarak, ayakkabýlarýný ve çoraplarýný çýkararak yürüyüþ ve koþu yaptýlar.
Tabii, ayaklarýna cam parçacýklarý batýp da, kan akmaya baþlayýnca,
canlarý yanýp, aðlayanlar oldu. Ben de iþte o zaman onlara, “Kanýn aktýðý
yer, sizin topraðýnýz ve vatanýnýz olur” diyerek, onlara ilk derslerini verdim.
Bu sýrada, balkondan bakan anneleri bana seslendi: “Çocuklarýn
baþýna gelenler, mutlaka senin bir kurnazlýðýndýr. Bunu çocuklara nasýl
yaparsýn?” Ben de, hiç renk vermeden, “Bir kaza olmuþ olabilir” dedim.
O gün bu gün, çocuklara, ne zaman “çiftliðe gidelim” desem,
hemen, “Baba, ayaðýmýzýn kesilip, kanadýðý yere mi gideceðiz?” derler ve
böylelikle gülüþürüz.. Bu cinlikten dolayý da çok mutluyum.
b) Demirel ile anýlar

Kasým Gülek ile çiftlik sohbeti
Demirel Ýle anýlar
Rahmetli Kasým Gülek, Ýsmet Paþa döneminde uzun müddet
CHP’nin genel sekreterliði görevinde bulundu. Devlet bakanlýðý
hizmetinde de bulunan Kasým Gülek renkli bir devlet adamý idi. Geçmiþte
koyu bir CHPli olduðum dönemde Kasým Bey’le sýk sýk görüþme imkaným
olmuþtu. Ölümünden 5 yýl önce, Adana uçaðý ile Ýstanbul’a dönerken, yan
yana seyahat ettik.
Kasým Bey’e, nereden geliyorsunuz? diye sordum. Gülerek, “Gülek
Çiftliði’nden geliyorum” dedi. “Yalnýz mýsýnýz?” dediðimde “Hayýr, çocuklarla beraberiz. Onlar çiftlikte kaldý” dedi. “Çocuklarýnýz çiftliði seviyorlar
mý? Sýk sýk giderler mi?“ dediðimde bana þunlarý anlattý:
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1961 yýlýnda Doðanþehir’de bakliyat iþleri yanýnda çimento iþleri ile
de uðraþmaktaydým.
Süleyman Demirel DSÝ’deki görevinden yeni ayrýlmýþ, bir inþaat firmasýnda yönetici olarak görev almýþtý.
O dönemde Gaziantep Çimento Fabrikasý’ndan 5.000 ton çimento
kontenjaným vardý. Demirel telefon etti. Benden 100 ton çimento satýn aldý.
Firmasýnýn ikinci talebi bu kez yine 100 ton çimentoydu. Telefon ederek,
ödemede vade teklif etti. Ben de, ekonomik nedenlerle vadeli veremeye-

113

Babam

Unutulmaz Anýlar

ceðimizi söyledim. Ancak, Gaziantep’in tanýnmýþ iþ adamlarýndan, çimento iþindeki ortaðým Talip Daðdelen (Toros Ambarý sahibi) bu talebi yerine
getirdi.

yapmadýðýmý; bakliyat ve ihracat iþine devam ettiðimi söyledim. Kendisi
de, bunu bildiðini; fakat sýrf 37 sene önceki çimento alýþ veriþimiz ile ilgili
bir konuyu hatýrlatmak için sorduðunu ifade etti.

Sayýn Süleyman Demirel Baþbakan olduktan sonra 1978 yýlýnda
Talip Bey’e telefon açarak, evinde bir yemek vereceðini ve Nazmiye
Haným’ýn mönüsünde kuru fasulye olacaðýný söylemiþ. Demirel, Talip
Bey’e: “En iyi fasulyeyi kimden bulabiliriz?” deyince, ortaðým Talip Bey de,
beni kastederek, “O tarihteki medyanýn yakýþtýrmasý Bakliyat Kralý ile,
aslýnda siz daha önce tanýþmýþsýnýz. Kendisinden vadeli olmasý kaydýyla
çimento istemiþsiniz. Muammer Bey, Türkiye’nin en iyi bakliyat ihracatçýsýdýr. Kendisine söyleriz, size fasulye gönderir. Hem de uygun
görürseniz, yemeðe de davet ederiz” demiþ.

Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný olarak katýldýðým Malezya-Hindistan
seyahatimizin dönüþünde, Cumhurbaþkanýmýz uçakta sohbet ederken,
bana “Muammer Bey, bu ülkeye ihracatýmýz var mý?” diye sordu. Benden,
tarým konusunda geniþ kapsamlý bilgiler aldý. Nohut ve kýrmýzý mercimek
ihracatýmýzla ilgili bilgilerden memnun oldu.

Talip Bey, bana konuyu anlattý. Sayýn Baþbakan Süleyman
Demirel’e Doðanþehir Sürgü’den özel olarak fasulye hazýrlatarak, konutuna gönderdim.

Seyahat dönüþümüzden sonra randevu talebinde bulundum.
Kendilerine ilgili konuda geniþ bilgiler verdim. Süleyman Bey’e
müteþekkirim. Bana, bu konuda takdir belgesi verdi.

Yemek için Ýstanbul’dan Ankara’ya gittim. Demirellerin yemeðinde,
yaklaþýk 30 kiþilik bir misafir grubu vardý. Talip Bey, beni Baþbakan’a
takdim etti.

Takdir ettiðim büyük devlet adamý Sayýn Cumhurbaþkanýmýz
Süleyman Demirel’e yaþamý boyunca saðlýklý, uzun ömürler dilerim.

Demirel çok takipçi idi. Hindistan, Pakistan, Malezya gibi ülkelere
bakliyat ihracatý yaptýðýmýzý öðrenince memnuniyetini bildirdi ve beni
köþke çaðýrdý. Tarým ihracatýmýzla ilgili brifing vermemi istedi.

c) ÝÞ ADAMLARI ÝLE ANILAR
Sayýn Demirel, “Muammer Bey, 1961 yýlýnda sizden inþaatlarýmýz
için çimento almýþtýk 2’inci parti çimento talebimizi, ödemlerin vadeli
olmasý nedeniyle vermemiþtiniz” dedi ve 17 yýl önceki bir hadiseyi hatýrladý. Ben de düþünerek, “Ne bileyim ki, siz bir gün Baþbakan olacaksýnýz?”
diye cevap verdim.
Bu cevabýmla, salonda bulunan misafirlerden alkýþ aldým. Bunun
üzerine Baþbakanýmýz “Bu hazýr cevabý, burada mý hazýrladýn, yoksa daha
önce mi hazýrladýn?” diyerek, bana takýldý ve cevabýmdan hoþnut oldu.
Ben de “þimdi burada düþündüm” diye cevapladým. “Seni tebrik
ediyorum. Çok zeki bir iþ adamýsýn, iþlerinde baþarýlar dilerim” diyerek,
fasulye için teþekkür etti.
9. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Süleyman Demirel ile Hindistan ve
Malezya seyahatlerimiz
Sn. Süleyman Demirel ile 1998 yýlýnda Cumhurbaþkanlýðý döneminde Hindistan seyahatinde, Ýstanbul Hububat Ýhracatçýlar Birlikleri
Baþkaný olarak uçakta karþýlaþtýk. Sohbet esnasýnda bana, “Hâlâ çimento iþiyle de uðraþýyor musun?” diye sordu. Ben de, kendisine çimento iþi
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Vehbi Koç’la tanýþmamýz
Sayýn Vehbi Koç ile 1974 yýlýnda tanýþtým. Bu tarihte, Migros’un isim
hakký satýþý vardý. Benim, Migros ile ticari faaliyetlerim 1950 yýlýndan beri
Malatya’dan sürmekteydi. Migros’un isim hakkýnýn satýlacaðý haberi epey
ilgimi çekmiþti. Hemen harekete geçtim. Çünkü Migros, çok büyük bir
tüketim ve pazarlama alaný idi.
Migros’un yetkilileri, bu ilgim karþýsýnda bana: “Siz de bir teklif
verin!” diye öneride bulundular.
Ayný tarihlerde Migros’tan 2.500.000 lira bakliyat satýþýmdan dolayý
alacaðým vardý ve ödemelerinde bir problem yoktu.
Araþtýrmalarýmý yaptým. Kapalý zarf usulü 4.500.000 liralýk bir teklif
verdim. Koç Grubu, Migros’un isim hakkýný 4.650.000 liraya satýn aldý.
Diðer stok envanterlerinin bedelini de ayrýca ödedi.
Bu arada, ben teklifimden dolayý Koç’un ilgisini çektim. Vehbi Bey,
beni Kabataþ’taki þirket merkezine çaðýrarak “Ne cesaretle benim karþýma
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çýkarak, teklif verdin?” diye bir espri yaptý. Migros’u neden almak istediðimi sordu.
Ben de, Migros’a kurulduðundan beri, Doðanþehir’den mal verdiðimi ve bu pazarý kaçýrmamak için ihaleye katýldýðýmý arz ettim. Ayrýca,
Migros’a yönelik olarak, zincir marketler halinde þubeleþme düþüncem
olduðunu belirttim. O da, Migros’a teklif verdiðim için, genç bir müteþebbis olarak beni tanýmak istediði için; ileriye dönük projelerimi ve fikirlerimi
öðrenmek istediði için beni çaðýrdýðýný söyledi. Sn. Vehbi Koç ile fikir alýþ
veriþinde bulunduk
“Bundan sonra da Migros’la ticari münasebetlerinize devam ederseniz, memnun kalýrým” dedi.
1985 yýlýna kadar Migros’a mal verdim. Bu tarihten sonra, ihracata
aðýrlýk verdiðim için iç piyasaya mal vermedim.
2001 yýlýnda ayçiçeði yaðýna büyük bir talep oluþtu. Migros yöneticileri uzun zamandan beri beni tanýdýklarý için, 2000 bin ton yað talebinde
bulundular. Hangi firmamdan yað vereceðimi sordular. Þirketlerimden
Vaizoðullarý Kollektif Þirketi üzerinden mal vereceðimi bildirdim.
Þirketimizi, bilgisayar kayýtlarý üzerinden taradýklarýnda, bize “beþ yýldýz”
verdiklerini gördüm. Bundan dolayý Migros yöneticileri 2000 bin ton yaðý,
ciddi ve itibarlý bir firma olduðumuz için bizden aldýlar. Bu tarihten sonra
da bizimle çalýþmak istediler. Ekonomik þartlarda anlaþamadýðýmýz için
karþýlýklý teþekkür ederek, ayrýldým.
Vehbi Koç’un anneme saygýsý

Vehbi Bey’in elini öptüm. Vefat edinceye kadar dostluðumuz devam etti.
Oðlu, Sayýn Rahmi Koç ile kadim dostluðumuz bulunmaktadýr. Merhum
Vehbi Koç, iki oðlumun da düðünlerine katýldý.
1978 yýllarýnda, bugünkü hipermarket fikirlerimi uygulamaya
geçiremediðim anýlarým
Migros hayalimden sonra kafamda, o tarihten beri, hipermarketlere
sahip olma projem vardý. Hatta, bu konuda 1978-1980 yýllarý arasýnda
birçok sermaye sahibi ile ortaklýk aþamasýna da gelmiþtim. Hipermarket
projelerimde ve ortaklýk görüþmelerimde iþ adamý Sn. Aydýn Doðan da
vardý. Ancak, prensiplerde anlaþamadýðýmýz için bu projeden vazgeçildi.
Daha sonra, kardeþim Mahir Þahin ile 1978 yýlýnda Mersin’de
ihracat üzerine bir þirket kurdum. Kurduðumuz bu þirket ile 1995 yýlýna
kadar geniþ miktarda ihracat yaptýk.
O tarihlerde her hafta Pakistan ve Hindistan’a bir gemi kuru bakliyat
ihraç ediyorduk. 45 bin metrekare alan üzerine kurulu tesislerimiz vardý.
Ben, hisselerimi oðlum Enver’e devretmiþtim. Kardeþimle %50–%50 ortaklardý. Daha önce de bahsettiðim gibi Mersin’deki firmamýzdan yaptýðým
ihracattan dolayý ödüller ve takdirnameler kazandým.
Yani, sözün özü, marketçilik hevesimizi ihracat pazarlamasý ile tatmin ettik diyebilirim.
Rahmi Koç ile kadîm dostluðumuz

Vehbi Koç, sahip olduðu ticari baþarýlarýnýn yanýnda, son derece
saygýlý, muhterem ve zeki bir insandý.

Rahmi Koç ile zaman zaman sohbet ederdik. 1991 yýlýndaki sohbetlerimizden birinde, “Çocuklarýný getir, tanýþalým” dedi.

1990 yýlýnda Bandýrma dönüþümüzde, vapurda Vehbi Bey’le
geçmiþteki tanýþmamýza istinaden, sohbet etme imkaným olmuþtu. Ýstanbul’a vardýk. Ayrýlýrken, kendisine annemi ve eþimi tanýþtýrdým. Annemin
elini sýkmak ve öpmek istedi. Ancak, annem hacý olduðu için elini vermek
istemedi. Vehbi Bey tekrar ýsrar etti ve anneme “Ben de hacca gittim, ben
de hacýyým. Muammer Bey gibi bir evlat yetiþtirdiðiniz için, sizin gibi
annelerin eli öpülür” dedi. Bunun üzerine annem elini uzattý ve Vehbi Bey
de tevazu göstererek, elini öptü.

Nakkaþtepe’deki bürosunda oðullarým Enver ve Önder ile Rahmi
Koç Bey’i tanýþtýrdým. Uzun uzun sohbet ettik. Ayrýlýrken, paltomu tutmak
istedi. Ben, “Efendim lütfen! Öyle þey olur mu?” diye itiraz edince, ýsrarla
”Misafire, ev sahibinin hizmet vermesi gerekir. Muammer Bey, sen benim
ve ailemin kadim dostusun. Bir çok kez seyahatlerde beraber olduk,
arkadaþlýk yaptýk” diyerek, paltomu tuttu.

Vehbi Bey, “Belki sizden büyük olabilirim. Aslýnda el öpmem; ama
size olan saygýmdan ötürü, elinizi öptüm” dedi. Ben de büyük bir saygý ile
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Bu davranýþ, Koç Ailesi’nin Türk örf ve adetlerine olan soylu
baðlýlýðýný göstermektedir. Bu olay, benim unutamayacaðým anýlarýmdan
biridir. Ayrýca Rahmi Bey bana orada, “Kadîm dostum Muammer. Sizinle
her zaman görüþelim” demiþti.
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Yine bir gün Nakkaþtepe’de Rahmi Bey’i ziyarete gitmiþtim.
Mercedesimi ofisinin önüne park etmiþtim. Rahmi Bey, “Bu araba kimin?”
diye sordu. Bana ait olduðunu öðrenince “Aman Muammer Bey, babamýn
ofisi hemen yan taraftadýr. Ýthal arabalarý israf olarak görüyor. Yerli araba
kullanýlmasýný ister” dedi. Bu da, Koç Ailesi’nin yerli malý kullanmaya
verdikleri önemin güzel bir niþanesidir.
Kadîm dostum Rahmi Bey’e uzun ömürler diliyorum.
Yazlýk komþum Aydýn Doðan
1978-1980 yýllarýnda Ýstanbul Ticaret Odasý’nda Aydýn Bey ile birlikte meclis üyesi idik.
Aydýn Doðan’ýn mevcut iþlerine ilaveten o tarihlerde kurutulmuþ
meyve ve sebze fabrikasý da vardý. Pazarlama vesilesi ile tanýþtýk. Bu
tanýþýklýðýmýz, 1998 yýlýna kadar sürdü. Ayný zamanda, Büyükçekmece’de
10 yýl boyunca yazlýk komþuluðu yaptýk.

Unutulmaz Anýlar

etti. Bunun dýþýnda bakliyatçýlýkla ve diðer ticari iþlerle meþgul olduk.”
dedim. Sayýn Sakýp Sabancý beni ilgiyle dinledi. Hatýra olarak, tüm þirketlerini gösteren büyük bir kartvizit verdi. Bu esnada yanýmýzda Erdoðan
Demirören vardý. Demirören, “Bana kartvizit yok mu?” dedi. Sabancý da
ona cevaben ‘sen kalbimdesin’ dedi. Ardýndan, bana dönerek, “Muammer
Bey, babam derdi ki, bu dünyada ya döner taþýn olacak, ya da akýllý gardaþýn! Demek ki, siz bizden de önce sanayici imiþsiniz. Sizi çok takdir
ettim. Türkiye’ye ancak elli-altmýþ sene önce sanayi gelmiþtir. Demek ki,
sizin deðirmencilik sanayiiniz bizden de eskidir. Sizi, bir kez daha tebrik
ediyorum. Demek ki bakliyatçýlýðýnýz buradan geliyormuþ.” dedi.
Sakýp Aða’mýzý geçtiðimiz aylarda kaybettik. Seyahatimi yarýda
býrakarak, cenazesine katýldým. Merhumun eþine “Sakýp Aðabeyimizin
hanýmý olarak, baþsaðlýðý nedeniyle elinizi öpebilir miyim?” dedim. Elini
öptüðümde cevaben “O da sizleri çok severdi.” dedi. Kendisini rahmetle
anýyorum. Ruhu þâd olsun.

1972-1980 yýllarý arasýnda bakliyat ticaretimin yanýnda, Aydýn Doðan
Bey’in tali bayii olarak Tofaþ otomobillerini ve Ford kamyonlarýný sattým.
Ýstanbul Ticaret Odasý'nda, Aydýn Bey’le güzel günlerimiz geçti.
Çocuklarýmýz Boðaziçi Üniversitesi’nde birlikte okudu.
Sayýn Doðan ile ihracat ve marketçilik konusunda ortak projelerimiz
oldu. Fakat, neticeye gidemedik.
O tarihlerde de Aydýn Doðan’ýn ekonomik imkanlarý iyi idi. Bugünkü
baþarýsý çalýþkanlýðýndan ve ticaretteki dürüstlüðünden gelmektedir. Þu
anda Aydýn Doðan ile iþlerinin çokluðu nedeniyle görüþemiyoruz.
Sakýp Sabancý, “aileniz geçmiþte hangi iþlerle meþguldü?”
sorusu
Sayýn Sabancý ile 25 yýl öncesine uzanan bir tanýþýklýðýmýz vardýr.
2003 yýlýnda, Antalya Sherahon Oteli’nde sohbetimizde, “Sayýn Muammer
Þahin, geçmiþte aileniz hangi iþlerle meþguldü? Asýl mesleðiniz neydi?"
dedi.
Ben de, geçmiþte 300-350 yýllýk su deðirmenciliði yaptýðýmýzý,
1950’den sonra da valslý ve elektrikli un deðirmenciliði iþiyle meþgul
olduðumuzu ifade ettim. “Deðirmencilik iþlerimiz 1960 yýlýna kadar devam
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6) TURGUT ÖZAL ÝLE ANILAR
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• Müsteþar Turgut Özal’ýn bakliyat ihracatýnýn teþvik sistemi kapsamýna alýnmasý önerisi
• 1982 yýlýnda Turgut Özal’ýn Ýhracatçýlar Birliði baþkanlarýnýn ve
üyelerinin teþvikiyle politikaya girmesi
• ANAP doðarken, Turgut Özal’ýn bana görev teklifi
• Turgut Özal’ýn Mehmet Özcan ve Yaþar Ünal’ý partisinde
görmek istedi
• ANAP ilçe baþkanlýklarý için önerdiðim isimler
• Nüvit Yetkin’in Turgut Özal ile görüþmesi
• Bedrettin Dalan’ýn Nüvit Yetkin’e belediye seçimlerinde meclis
üyeliði teklifi
• Mustafa Kaftan ile Özal’ýn görüþmelerinde bulunmam
• Anadolu’da il ve ilçelere partili olarak yardýmlarýmýz
• Ýstanbul ilçe belediye baþkanlýklarý seçimleri
• Naci Ekþi’nin ilçe baþkanlýðýna ve ilçe belediye baþkanlýðýna
seçilmesi
• Semra Özal ile seçim bahsi
• Baþbakan Özal’ýn uykusuz geceleri
• Özal’ýn, Ýsmet Paþa’yý eleþtirmesine karþý duyarlýlýðým
• Özal’ýn Malatyalý iþ adamlarý ile ilgili düþünceleri
• Baþbakan Özal’ýn Malatyalý iþadamlarýna yatýrým için teþviki
• Turgut Özal’la Çin seyahatim ve 50 bin ton pirinç ithalatýmdan
büyük ekonomik kaybým
• Turgut Özal’ýn bayramda içli köfte sevgisi
• Ahmet Özal’ýn firmamýza yatýrým projesi teklifi
• Turgut Özal’la umre ziyaretim
• Suudi Arabistan’da at koþusu
• Suudi Arabistan’da atýþ poligonu
• Bedrettin Dalan ile iþyerimin istimlak pazarlýðý
• Malatya’daki Turgut Özal Hastanesi’nin kuruluþu ile ilgili Pera
Palas’taki aným
• Malatya Eðitim Vakfý’ndan milletvekilliðine ve meclis üyeliklerine
aday olanlar
• Turgut Özal’ýn Malatya ile ilgili proje beklentisi
• Türkmenistan Cumhurbaþkaný’na iþ yapmak için referans mektubu
• Yabancý iþ adamlarýnýn Baþbakan Özal’a ihracat ile ilgili önerileri
• Türkiye Ýhracatçýlar Birlikleri’nin kapatýlmasýný nasýl önledim?
• Malatya-Gaziantep karayolu üzerindeki Erkenek kasabasýnýn
deve kaypýtma hikayesi
• Turgut Özal’ýn bir milletvekili adayýna “deve kaypýtmada yoksun, payda varsýn” diyerek, benden dinlediði bir hikayeyi
nakletmesi
• Malatya’nýn Sürgü nahiyesinin Takas mesire yerinin turizm alanýna dönüþtürülme projesi
• Arnavutluk'tan mesaj: Cuma namazýnda Kemal Atatürk!
• Sayýn Özal’ýn çok sevdiði Beyti Restorant
• Turgut Özal’ýn dostlarý
• Tarih 21.04.1993: Özal ile son beraberliðimiz
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Müsteþar Turgut Özal’ýn bakliyat ihracatýnýn teþvik sistemi kapsamýna alýnmasý önerisi
Turgut Özal‘la ilk ciddi tanýþýklýðýmýza ihracat konusu vesile oldu.
Sene 1979, Suriye’ye 5000 ton makarna ihracatýmýz vardý. Bilindiði üzere,
o yýllarda elektrik ve mazot yokluðu nedeni ile, fabrikalar üretim yapamaz
duruma gelmiþti. Bunun üzerine müsteþar Turgut Özal’a çýkarak, yukarýda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle makarna ihracatý yapamadýðýmýzý,
bunun yerine bakliyat ihracatýna devam ettiðimizi ve makarnanýn sanayi
ürünü sayýlmasý sebebi ile, ayný kredi faiz puanýnýn bakliyatta da uygulanmasý için talepte bulunduk. Turgut Özal konuyu ciddi þekilde dinledi ve
müsteþar yardýmcýsý Ekrem Pakdemirli’yi telefonla arayarak, bizim yukarýdaki talebimizi kendisine bildirip, “Bakliyatýn da teþvik sistemi kapsamýna
sokulmasý” için talimat verdi. Ekrem Pakdemirli’nin itirazýna raðmen
Turgut Bey, “Bizim için ihracat yapýlmasý ve dövizin gelmesi önemlidir”
dedi.
Sonuç olarak bakliyat ticaretinde, ülkeye döviz girdisi açýsýndan bir
ýþýk görerek mutlaka teþvik kredisi ile desteklenmesi gerektiðini ortaya
koydu. Bu vesileyle tüm bakliyat ihracatçýlarý bu teþviklerden istifade ettiler.
Dolayýsýyla çýkarýlan bu teþvik de politik bir dayanýþma için deðil, ülkemiz
ekonomisi için yapýlmýþtýr. Bu konuda da sayýn Turgut Özal’a müteþekkirim.
Turgut Özal’ýn 1982 yýlýnda Ýstanbul Ýhracatçýlar Birliði baþkanlarýnýn ve üyelerinin teþvikiyle politikaya girmesi
Tarih, 10 Aðustos 1982.. Günlerden Cuma... 1983 yýlýnda dönemin Cumhurbaþkaný Kenan Evren Paþa’nýn radyo konuþmasýný sabah
iþe giderken dinliyorum... Paþa radyoda, politikanýn önünü açacaðýný
belirtiyor. Paþa’nýn sözlerini dinlerken bir yandan da, “Kimler politikaya
girer? Kimler ülkeye faydalý olur?” diye düþünüyorum. Ýþte o an aklýma,
Baþbakan Yardýmcýlýðý görevinden henüz 15 gün önce ayrýlan Turgut
Özal’ýn ismi geldi. Zira, ihracat ile ilgili toplantýlarýmýzda Sayýn Özal’ýn
ufkunun açýk ve geniþ olduðunu tespit etmiþtik.
Ayný gün Ýstanbul’da Türkiye Ýhracatçýlar Birliði Baþkanlarý ile, ihracatla ilgili bir toplantýmýz vardý. 0 tarihte ben de Birliðin Dönem
Baþkanýydým.
Akþam saat 17.00’de Unkapaný’ndaki ofisime 15 arkadaþýmý davet
ettim. Sohbetin gündemi, siyasetin önündeki engellerin kaldýrýlacak
olmasýydý. Arkadaþlarla, “Türk siyasi hayatýna kimler hizmet etmelidir?”i
tartýþtýk. Arkadaþlarýmýn çoðu, geçmiþ dönemde siyasi yasaklýlara yakýn
olan kiþilerin üzerinde durdular.
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Baþkan olarak söz sýrasý bana geldiðinde “Turgut Özal” ismini telaffuz ederek, “Kendisinin, liderliðe layýk bir insan olduðunu, göreve talip
olmasý için de þimdiden çalýþmalar yapmamýzýn gerektiðini, fikir birliðine
varabilirsek, kendisini telefonla arayýp, bu görüþümüzü önerebileceðimi”
söyledim. Özal’ýn siyasete sýcak baktýðýný biliyordum. Arkadaþlar da
benim "Turgut Özal" teklifim üzerinde mutabakata vardýlar.
Turgut Özal o tarihlerde Side’deki yazlýðýnda bulunuyordu. Meclis
üyesi olduðum Ýstanbul Ticaret Odasý’nýn Baþkaný rahmetli Nuh Kuþçulu,
Turgut Özal’ýn Yeniköy’den komþusuydu. Kuþçulu’dan, Özal’ýn telefon
numarasýný aldým. O dönemde Türkiye’de henüz otomatik telefon santralleri yoktu. 03’den yýldýrým ihbarlý açarak Turgut Özal’ýn Side’deki yazlýðýný
aradým. Telefona Semra Haným çýktý. Turgut Özal’ý telefona vererek,
görüþmemizi saðladý. Hemþehrime ilk olarak, 18 Eylül 1982 tarihinde
Ýstanbul Hilton’da oðlumun düðününün olacaðýný, kendisini ve hanýmefendiyi davet ettiðimi bildirdim. Sonra da “1983 yýlýnda, politikaya izin verileceðini öðrendik. Türkiye Ýhracatçýlar Birlikleri ve Ýstanbul Ýhracatçýlar
Birlikleri olarak, ortak karar aldýk. Biz, sizi düþünüyoruz” dedim. Kendisi
de hafiften gülerek:
“Aman, Muammer Bey! Nereden çýktý bu olay?” dedi. Ben de kendisine: “Sizin böyle bir düþünce içinde olduðunuzu hissediyoruz; ama politikacýnýn mutlak surette bir tabana ve desteðe ihtiyacý vardýr. Bu destek de
biziz. Yalnýzca birlik olarak Türkiye genelinde 50 bine yakýn üyemiz
bulunuyor. Ýlk seçimde ihracatçýlarýn ve Türkiye’nin Baþbakaný olacaksýnýz.” dedim. Özal, bu ifadelerimden sonra, biraz durakladý ve ”Muammer
Bey, sen bana telefon numaralarýný verir misin? Bu teklifiniz üzerine Ýstanbul’a gelmeyi düþünebilirim. Geldiðimde mutlaka sizi arayacaðým” dedi.
Böylelikle, telefon görüþmemiz sona erdi.
Turgut Özal, bu görüþmeden 8 gün sonra Ýstanbul Yeniköy’deki
evinden beni telefonla aradý ve ”Muammer Bey, gel görüþelim” dedi.
Yeniköy’de Hulusi Çetin ve Çiçek Haným’ýn evinde, akþam 18.00’de
buluþtuk. O toplantýda Zeki Aytaç, Akgün Albayrak, Mehmet Keçeciler,
Adnan Kahveci ve birkaç kiþi ile birlikte Semra Haným da vardý.
Sayýn Özal’a, Ýstanbul Ýhracatçýlar Birliði’ndeki arkadaþlarýmýn, kendisinin politikaya girmesi için ýsrarlý olduklarýný bir kez daha ifade ettim.
Benim, ‘Ýsmet Paþa’cý ve eski bir CHPli olduðumu ve kendisini Malatya’da,
Mersin’de ve Ýstanbul’da her yönümüzle destekleyeceðimizi söyledim. O da
bana, toplantýya kadrosuyla birlikte geldiðini ve böyle bir teklif beklediðini
söyledi. Turgut Özal bana, kayýnbiraderim Metin Emiroðlu’nun ne yaptýðýný
ve nerede olduðunu sorduktan sonra, bütün partileri birleþtirerek, 4 eðilimle seçimlere girmeye düþündüklerini söyleyerek, sözlerine þöyle devam etti:
“Ama, bizi birlik olarak desteklemeniz çok önemlidir. Buraya gelmeden
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önce, senin eski bir CHPli olduðun istihbaratýný, kardeþim Korkut Özal’dan
aldým. Kardeþim bana, babanýzýn, çok çalýþkan ve güvenilir bir iþ adamý
olduðunu, böyle baþarýlý ve çevresine isim yapmýþ bir iþ adamýnýn çocuklarý
olarak sizlerin de baþarýlarýnýzý yakýndan takip ettiðini, bilhassa ihracat
konusunda dürüst, namuslu ve her konuda güvenilebilir insanlar
olduðunuzu söyledi. Kardeþim Korkut Özal, Malatya ve Mersin’de petrol
tankerlerinin tartýlarýný sizin firmada yaptýrýyormuþ.”
Ben de, Özal’a, Türkiye genelinde ihracatçý olarak ilk 5 firmadan biri
olduðumuzu, bir politikacýya destek vermeye maddi ve manevi olarak
müsait durumda bulunduðumuzu, kendisinin de Malatyalý oluþunun bize
ayrýca büyük bir heyecan verdiðini söyledim.
Bu görüþmeden iki gün sonra, Ýhracatçýlar Birliði Genel Sekreteri
Mecit Ataklý’nýn organizasyonu ile Ýstanbul Kalyon Oteli’nde, Turgut Özal
ve ekibiyle birlikte 50 kiþilik bir tanýþma yemeðinde bir araya geldik. Bu
yemekte Ýhracatçýlar Birlik Baþkanlarýndan Metin Emiroðlu, Rüþtü Akýn,
Dinçer Þekerci, Ferruh Ören, Yaþar Ünal, Mehmet Þahin, Özcan Balkýr,
Ali Taciroðlu, Mehmet Þuubi ve diðer iþ adamlarýyla birlikte, Özal’a daha
güçlü bir alt yapý oluþturduk.
Sayýn Özal’ýn politikaya girme sinyallerinin kamuoyuna ilk kez, 18
Eylül 1982 tarihinde, oðlum Enver Þahin’in Hilton Oteli’nde yapýlacak olan
düðününde duyurulmasýna karar verdik.
Bu konuda çok titiz davranýyorduk. Çünkü, o günlerde henüz politika yasaðý resmen kalkmamýþtý.
Turgut Özal, 3-4 aylýðýna ABD’ye gidip geleceðini, bu süre
içerisinde siyasetin önündeki engellerin kalkacaðýný, bu suretle hep
beraber bu görevi baþarýyla yürütmeye çalýþacaðýmýzý dile getirerek,
“Muammer Þahin ve sizin vasýtanýzla politikaya girecek olmam, þahsýma
vermiþ olduðunuz desteðin bir kanýtýdýr. Bu vesileyle hepinize ayrý ayrý
teþekkür etmeyi bir borç bilirim” dedi.
Turgut Özal, Kalyon Oteli’nden ayrýlýrken benim kýrmýzý mercedesimi
kendisi kullandý. Turgut Özal’ý, Yeniköy’deki evine korumalarý ile birlikte gece
geç saatte býraktýk. Ayrýlýrken, “Muammer Bey, birkaç gün, bazý iþ adamlarýný
ziyaret etmek istiyorum, arabayý bana gönderebilir misin?” dedi.
Özal, Ýstanbul’da 4 gün daha kaldý. Yanýnda olduðum halde,
arabayý o kullandý. Turgut Özal, araba kullanmayý çok seviyordu.
“Muammer Bey, Ýnþallah bu kýrmýzý araba, bize uðurlu gelir.” dedi. Benim
heyecanýmý görerek, “Aman, bu çalýþmalarýmýzý gizli tutalým, biliyorsunuz
yasaklar var” diyerek beni uyardý.
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Daha sonra, 18 Eylül 1982 tarihinde Hilton Oteli’nde düzenlenecek
olan oðlumun düðününde buluþmak üzere sözleþtik. Özal, Side’ye gitmek
için ayrýlýrken, “Geçmiþ dönemdeki siyasiler ve iþ adamlarýyla beni
görüþtür!” talimatýný verdi. Ben de, detaylarýný ileriki sayfalarda bulacaðýnýz görüþmeleri ayarladým.
Bu çalýþmalarýmda, ihracatçý arkadaþlarým teþvik ve destekleriyle
bana yardýmcý oldular. Bunun bilinmesinde fayda vardýr. Sayýn Özal da
iktidarlarý döneminde, hizmetlerimi her zaman takdirle anmýþtýr.
ANAP doðarken Turgut Özal’ýn bana görev teklifi
Sayýn Özal, partisi ANAP’ý kurma aþamasýna geldiðinde bana,
“Muammer, seni kurucu üyeliðe yazýyorum” dedi. Ben kabul etmedim.
Çünkü o dönemde iþlerim çok iyiydi. Mersin’de kardeþimle birlikte ihracat
üzerine yoðunlaþmýþtýk.
Özal daha sonra, “Milletvekilliliðini düþünür müsün?” diye sordu.
Ben de kendisine düz milletvekili adayý olmayacaðýmý söyledim. “Bakanlýk
mý istiyorsun?” dedi. Kendisine net bir cevap vermedim. Çünkü, bakanlýk
için benim tahsilim müsait deðildi. Özal’a ilkokul mezunu olduðumu
söyledim. Bana, Ecevit’in 1979 hükümetindeki 11’ler örneðini vererek,
”Ýlkokul mezunlarý bakan oldu. Senin de ticari tecrüben var” dedi.
Ben, tahsil düzeyi yüksek bir kadro içinde yer almak istemediðimi,
o arkadaþlarla çalýþmamýn zor olabileceðini ve iþlerimin yoðunluðu
nedeniyle bunu yapamayacaðýmý belittim. Bununla birlikte, gerekirse
Mersin il teþkilatýný kurabileceðimizi söyledim.
Bunun üzerine Özal bana þöyle dedi: ”O halde Mersin’deki masraflar sana ait. Ýstanbul’daki bir takým masraflara da katýlýrsýn. Bana,
ihracat konusunda danýþmanlýk yapacaksýn.” Ben de fahri olarak, Turgut
Özal’ýn baþbakanlýðýnda ve cumhurbaþkanlýðýnda danýþmanlýk görevimi
sürdürdüm.
Turgut Özal, Mehmet Özcan ve Yaþar Ünal’ý partisinde görmek istedi
Turgut Özal, 1983 yýlýnda, komþum ve sevdiðim bir arkadaþým olan
Mehmet Özcan’ý da partisinde görmek istiyordu. Sayýn Özal, seçimlerden
önce Florya’daki evimize ziyarete geldi. Kendisiyle daha önce oðlum Enver’in düðününde tanýþtýrdýðým komþum Elazýðlý iþ adamý (Harput Turizm
sahiplerinden) Mehmet Özcan’ý sevmiþti. Turgut Bey bana dönerek, “Muammer, Mehmet Bey evde ise davet et, kendisini partimizden milletvekili
adayý olarak görmek istiyorum” dedi. Bunun üzerine bitiþik komþum Mehmet Bey’in evine gittim ve Turgut Bey’in talebini ilettim. Mehmet Bey, “Biz,
eski Demokrat Partiliyiz, oraya bir baðlýlýðýmýz var. Sayýn Özal’ý da çok seviyorum. Benim evde olduðumu lütfen söyleme, çok üzülürüm. Kendisi,
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benim takdir ettiðim büyük bir liderdir.” dedi. Ben de böylelikle Turgut Özal’a, Mehmet Özcan’ýn evde olmadýðýný söylemek zorunda kaldým.
1983 yýlýnda Özal ile birlikte partinin kuruluþ çalýþmalarýný
yaparken, Özal bana “ihracatçý arkadaþlarýndan Yaþar Ünal’ý da partiye
davet edelim mi?” diye sordu. Ben de “edelim” yanýtýný verdim.
Yaþar Ünal’ý Sayýn Özal’ýn Þiþli’deki ofisine götürdüm. Özal, Yaþar
Bey’e siyasete girmesi durumunda her hususta önünün açýk olacaðýný
söyledi. Yaþar Ünal Bey düþünmek için vakit istedi. Bilahare partiye katýlmaktan vazgeçtiðini iletti. Arkadaþým Yaþar’la ne zaman görüþsek,
kararýndan ötürü piþmanlýk duyduðunu belirtir.
Eski partilerinden kopamayan bazý arkadaþlarým ANAP’ýn 1983
seçimlerini kaybedeceðini zannediyorlardý.
ANAP, ezici bir çoðunluk ile seçimi kazanýnca, birçok arkadaþým gelip,
partiye katýlmak istediler. Özal’a yakýn olmak için benden yardým talebinde
bulundular. O dönemde yüzlerce arkadaþýmý Özal’ýn evine ve ofisine
taþýmýþýmdýr. Bu arkadaþlarýmdan bazýlarý Turgut Özal’a çok yakýn oldular.
ANAP ilçe baþkanlýklarý için önerdiðim isimler
1983 yýlýnda ANAP’ýn Ýstanbul’da il ve ilçe teþkilatlarý kurulurken
genel baþkanýmýz Turgut Özal benden Malatyalý hemþehrilerimizin isimlerini istedi. Bitlis Holding’in gemi indirme merasiminde hemþehrim Kadir Eriþ
Bey’i, Turgut Özal ile tanýþtýrmýþtým. Siyasete girmek için çok istekli olduðu
için Eminönü ilçe baþkanlýðý görevi için Sayýn Özal’a kendisini önerdim.
Özal, önerimi kabul etti. Aradan birkaç gün geçti. Kadir Bey, beni
telefonla aradý. Rahatsýzlýðýný ileri sürerek; daha doðrusu bahane ederek,
ANAP Eminönü ilçe baþkanlýðý görevinden affýný istedi.
Zannediyorum ki, o tarihlerde, diðer arkadaþlar gibi o da, ANAP’ýn
seçimi kazanamayacaðýný düþünüyordu. Bu nedenle kendini riske sokmak istememiþti.
Ben de, Kadir Eriþ’e, “Özal’ýn Þiþli’deki ofisine git. Bu görevi kabul
etmeyiþinin nedenlerini, izah et” dedim. Özal’ýn ofisine birlikte gittik.
Kadir Bey, Turgut Özal’a mazeretini ve rahatsýzlýðýný belirttiðinde, yanýnda Semra Haným da vardý. Bu duruma her ikisi de üzüldü. Turgut Özal,
Kadir Bey’e dönerek “Hem istedin, hem de vazgeçiyorsun, bu ne iþtir?”
dedi. O tarihten sonra bilhassa Semra Haným, Kadir Bey’e karþý hep
mesafeli durdu.
Kadir Eriþ Bey, ANAP iktidara geldikten sonra, partinin Ýstanbul il
yönetim kurulunda görev aldý.
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Nüvit Yetkin’in Turgut Özal ile görüþmesi
1983 yýlýnda devlet eski bakanlarýndan Nüvit Yetkin’i Turgut Özal’ýn
Þiþli’deki ofisine götürdüm. Özal, eski politikacý bir büyüðümüz olan Nüvit
Yetkin’i saygý ile karþýladý. Malatyalý olan Nüvit Bey’e partisinde görev teklif etti. Nüvit Bey üzülerek, herhangi bir görevi kabul edemeyeceðini belirtti. Bununla birlikte, kendisini her konuda destekleyeceðine dair söz vererek,
“Sayýn Özal, aðýr bir görev almýþsýnýz. Allah yardýmcýnýz olsun!” dedi.
Özal da, Nüvit Bey’e “Allah nezdinde bu ülkeye borcumuz var.
Mezara varýncaya kadar çalýþmamýz lazým. Borcumu ödemediðim
takdirde öbür dünyada 50 deðnekle cezalandýrýlacaðým. Mesela,
Muammer Þahin’e ahirette soracaklar: Sana bu kadar servet verdik. Mal
verdik. Bunlarýn zekatýný verdin mi, fitresini verdin mi, hayrýný yaptýn mý?
Vermediyse ona da elli deðnek vururlar” dedi.
Nüvit Bey de Turgut Bey’e “Bu çok zor bir görevdir. Sizleri destekleyeceðim. Bu zor görevde size baþarýlar dilerim” dedi ve yanýndan ayrýldýk.
Bedrettin Dalan’ýn Nüvit Yetkin’e belediye seçimlerinde meclis
üyeliði teklifi
Bedrettin Dalan, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný adaylýðý
döneminde beni yanýna çaðýrdý. “Nüvit Yetkin Aðabeyimizi Eminönü ilçemizin belediye seçimlerinde liste baþý olarak meclis üyesi görmek istiyorum.
Kazandýðýmýz taktirde kendisini Büyükþehir Belediyesinde meclis baþkaný
yapmak istiyoruz. Bu teklifimi kendisine ilet” dedi.
Dalan’ýn teklifini Nüvit Bey’e ilettim. Nazik davet için teþekkür etti.
Lakin teklifi kabul etmedi. Onun gönlünde bir kamu kuruluþunda yöneticilik yapmak vardý. Ben de, Nüvit Bey’in talebini Özal’a ilettim. Fakat bir
sonuç alamadýk.
Mustafa Kaftan ile Özal’ýn görüþmelerinde bulunmam
ANAP’ýn kuruluþu esnasýnda siyaset dünyamýzýn pek çok aktörünü
Turgut Özal ile tanýþtýrmýþtým. Bu aktörlerden biri de eski parlamenterlerden Mustafa Kaftan’dýr. Sn. Kaftan ile Turgut Özal’ý Þiþli’deki
yazýhanesinde tanýþtýrdým.
Özal, Mustafa Kaftan’ýn geliþinden son derecede memnun oldu.
Nüvit Yetkin’e yaptýðý teklifinin aynýsýný ona da yaptý. “Eski politikacý ve
Malatyalý bir hemþehrim olarak sizi partimde görmek istiyorum. Biz, 4 eðilimi de kucaklayýcý bir yapýya sahibiz” dedi.
Lakin, Mustafa Kaftan da, “Biz artýk politikayý geride býraktýk. Sizlere
baþarýlar dilemeye geldim” dedi ve görüþmemiz böylelikle sona erdi.
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Mustafa Kaftan bilahare ANAP’ýn üçüncü döneminde, Özal’ýn daha
önce kendisine yaptýðý teklif doðrultusunda bir görev üstlenebilmek için
bizlerden ricada bulundu. Biz de grup halinde toplandýk. Arkadaþýmýzý
desteklemek üzere Hýdiv Köþkü’nde Sayýn Özal’la görüþtük. Konuyu
takdirlerine sunduk.
Özal þu cevabý verdi: “Þu anda Baþbakan, Mesut Yýlmaz’dýr. Ben,
bu konuya fazla müdahale edemem. Madem, böyle bir düþüncesi vardý.
Benim dönemimde niçin teklifimi kabul etmedi?”
Mustafa Kaftan’a, Özal’dan yeþil bir ýþýk gelmeyince milletvekilliði
adaylýðýný ANAP’tan koymaktan vazgeçti.
Anadolu’da il ve ilçelere partili olarak yardýmlarýmýz
Benim talimatýmla Mersin ANAP il teþkilatýný kardeþim ve ortaðým
olan Mahir Þahin kurdu. Üç yýl bu görevi yürüttü. 1986 yýlýnda Okan
Merzeci’ye görevi teslim ederek, siyaseti býraktý.
ANAP’ýn Malatya il ve ilçe teþkilatlarýnýn kurulduðu dönemlerde
maddi ve manevi pek çok yardýmda bulundum.
O tarihte ANAP Malatya il baþkanlýðý görevine Malatyaspor
Baþkaný ve büyük iþ adamý Nurettin Soykan’ý önermiþtim. Bizleri kýrmayarak, il teþkilatlarýnýn tüm masraflarýný da üzerine alarak, bu görevi kabul
etti.
ANAP’ýn kuruluþ dönemlerinde kayýnbiraderim Metin Emiroðlu Malatya, Elazýð, Adýyaman, Bingöl ve Tunceli’nin il teþkilatlarýnýn yöneticisiydi.
1983 yýlýnda ANAP’tan milletvekili adayý olan kayýnbiraderim
Emiroðlu, beni arayarak “Eniþte, bizim bazý milletvekili arkadaþlarýmýzýn
ekonomik imkanlarý yetersizdir. Paraya ihtiyacýmýz vardýr. Acaba bize 5-6
milyon lira yardým edebilir misin? Aksi takdirde seçimi riske sokabiliriz”
diyerek, yarý þaka yarý ciddi bir talepte bulundu..
2 milyonu cebimden verdim. 1 milyonunu Ceyhan Þahin’den temin
ettim. Bakiye olan 3 milyon lirayý da müteahhit Reþit Þahin’den, Talat
Alacahanlý’dan, Necati Uygun’dan, Mehmet Akbulut’tan ve Ýpsan Þirketler
Grubundan temin ettim. 6 milyon lirayý Malatya’ya Metin Emiroðlu’na gönderdim. Masraflarýn kalan kýsmýný milletvekili adaylarý kendi imkanlarý
ölçüsünde karþýladý. Böylelikle ANAP Malatya’daki seçimi, tarihi bir zaferle 5-0 kazandý.
Bunun yanýnda ANAP’ýn Ýstanbul’daki il ve ilçe teþkilatlarýna da
maddi yardýmlarým olmuþtur.
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Rahmetli Sayýn Turgut Özal’ýn talimatý ile ANAP’a maddi ve manevi
katkýlarda bulundum. Baþkanlýðýný yaptýðým ihracat örgütlerinde beraber
hizmet ettiðimiz arkadaþlarýmýzla, memleketimize hizmet ettiðini
gördüðümüz partimize, karþýlýksýz olarak yardým ettik.
Bedrettin Dalan ve Eymen Topbaþ dönemlerinde de ekonomik
olarak, ANAP Ýstanbul il teþkilatýna yardýmcý olmaya çalýþtým.
Hatta, Unkapaný’ndaki ofisime zaman zaman partili arkadaþlar
gelir; “Muammer Bey, bize para bul. Yoksa, Turgut Özal’a sizi þikayet
ederiz” diyerek, espri yaparlardý. Kapýma gelen hiç kimseyi boþ çevirmedim.
Ýstanbul ilçe belediye baþkanlýklarý seçimleri
Sayýn Özal, beni telefon ile arayarak, “Malatyalý mühendis ve
inþaatçýlardan birkaç hemþehrimizi ilçelerden belediye baþkanlýðý için
aday gösterelim” dedi.
Ben de, mühendis ve iþ adamý Þahin Zapçý’ya ve Av. Mustafa
Kaftan’a aday bulmalarý için ricada bulundum.
ANAP’a o dönem iþ adamlarýnýn bakýþ açýsý çok farklýydý. Onun için
o dönem, aday bulmakta çok zorluk çekildi. Ama, ANAP iktidara geldikten
sonra, çark tersine iþlemeye baþladý. Aday olmak isteyenler çoðaldý.
Naci Ekþi’nin ilçe baþkanlýðýna ve ilçe belediye baþkanlýðýna
seçilmesi
ANAP kurucularýndan Metin Emiroðlu, partinin Ýstanbul il teþkilatýnýn kuruluþunda 15 gün baþkanlýk yaptý.
ANAP’ýn Ýstanbul ilçe teþkilatlýlarý için aday tespiti yapýyorduk.
Bakýrköy ve Eminönü ilçeleri için benden görüþ istenerek: “Kimleri aday
gösterelim? Sen ne diyorsun?” denildiðinde Bakýrköy için Arapgirli Dr.
Naci Ekþi’yi önerdim.
Naci Bey ile, 1976 yýlýnda Malatya Kayýsý Gecesinde tanýþmýþtýk.
Kendileri, o gecenin onuruna folklor ekibi getirmiþti. Doktorluðunun yanýnda ihracat ve ticaretle uðraþýyordu.
ANAP’ýn ilçe teþkilatlarýnýn kuruluþ döneminde, Metin Emiroðlu
benim referansýmla Naci Ekþi’yi arayarak, ANAP Bakýrköy ilçe baþkanlýðýný önerdi. Kendisi de o günlerde Sayýn Turgut Özal ile tanýþmýþtý. Bu
isim Sayýn Özal’a yabancý deðildi. Derhal onayladý. Naci Bey ilçe baþkaný
oldu. Bundan sonra da Sayýn Özal’ýn onayý ile Bakýrköy Belediye Baþkan
Adayý oldu. Bakýrköy o tarihte Ýstanbul’un en büyük nüfusuna sahip ilçesiydi. Bakýrköy’e ve buraya baðlý beldelere çok büyük hizmeti olan Dr. Naci
Eþi, ayný zamanda Malatya Eðitim Vakfý’nýn da kurucu üyesidir.
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Eminönü ANAP ilçe baþkanlýðýna ve belediye baþkanlýðýna
muhitinde sevilen Tahir Aktaþ’ý getirdik. Aktaþ, benden meclis üyelikleri
için aday isteyince, kardeþim Muzaffer Þahin’le birlikte, Bekir Özdemir’i ve
Ceyhan Þahin’i önerdim.
Tahir Bey, büyük bir farkla, Eminönü belediye baþkanlýðýný kazandý.
Kardeþim Muzaffer Þahin belediye baþkan yardýmcýsý oldu. Hep birlikte
Eminönü’ne kalýcý hizmetlerde bulundular.
Semra Özal ile seçim bahsi
1983 yýlýnda Genel Baþkanýmýz Sayýn Turgut Özal ile Malatya
Yeþilyurt’ta idik. Seçimlere 20 gün kalmýþtý. Seçmenlerden gördüðümüz
sevgi, ilgi ve heyecan herkesi duygulandýrmýþtý. Semra Haným bana, “Ne
kadar milletvekili çýkarýrýz?” diye sordu. Ben de, “210-220 arasý olabilir”
dedim. Semra Haným, “250’den aþaðý olmaz” dedi. Bunun üzerine kendisiyle 2,5 milyonuna bahse girdik.
O tarihteki Kenan Evren hükümeti seçime 2 gün kala bir beyanatta
bulundu. Halký, kendi tuttuðu partiye oy vermeye çaðýrdý. O gün, biz
Fatih’te ANAP’ýn mitingini yapýyorduk. Fatih Camii’nde namaz kýlýp, miting
alanýna geldik. Turgut Özal, konuþmasýný yapmak için kürsüye çýktý. Ben,
Özal’ýn yaný baþýnda duruyordum. O sýrada, iþ adamlarýmýzdan Yaþar
Ünal, aþaðýdan dinleyiciler arasýndan, bana hitaben baðýrdý: “Muammer
Bey, iþ adamý ve Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný olarak boy gösteriyorsunuz.
Bu görüntü, sizin ticaret hayatýnýza sekte vurur” dedi. Bunu duyan Özal
güldü. Yaþar Ünal’ýn bu çýkýþýndan, Ýstanbul milletvekili adaylarý etkilenerek,
Turgut Bey’in arkasýna geçtiler. O an için bir huzursuzluk oldu. Özal,
“Muammer buraya gel” diyerek, beni yanýna aldý. Ellerimizi havaya kaldýrýp,
ANAP selamý verdik. Bu þekilde, “dört eðilimin ANAP’ta birleþtiði mesajýný”
verdik. ANAP’ýn Fatih mitinginden ofisimde gururla sakladýðým
fotoðraflarým vardýr.
Takvimler, 4 Kasým 1983‘ü gösterdiðinde Semra Haným ile olan
bahsimizi ben kazanmýþtým. Semra Haným teþekkür ederek, elimi sýktý.
Baþbakan Özal’ýn uykusuz geceleri
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Özal’la görüþeceðimiz 9 gündem maddesi vardý. Ýstanbul ANAP Ýl
Baþkaný Eymen Topbaþ’ýn Özal’a iletmemi istediði iki husus vardý.
Kabineden iki bakanýn Baþbakana iletmemi istediði konularla beraber
gündemim 13 maddeye çýktý. Gündem maddelerini kendim düþünüp,
deðerlendirmiþ gibi sunacaktým.
Gündemimde aðýrlýklý olarak, ihracatýn geliþtirilmesi, iþsizlik,
çalýþanlara zam, yabancý sermayenin yurda getirilmesi gibi birçok önemli
konu vardý.
Hatta arkadaþým yemekten kalkarak “Saat 24.00’de randevu olur
mu? Gel, gidip yatalým” dedi ve kalkýp, yattýk. Gece saat 03.00’te telefon
çalmýþ. Otel görevlisi “Baþbakanlýk Köþkünden bekleniyorsunuz” diyerek,
beni uyandýrdý.
Ben de bu saatte “Baþbakan bizi niye arasýn ki?” diyerek, tereddüt
ettim. On dakika kadar düþündüm. Hatta "otel arkadaþým, acaba, beni
iþletiyor mu?” diye de düþündüm. Tekrar, santral görevlisinden teyit istedim. Görevli, “Evet, Baþbakanlýk Konutunda bekleniyorsunuz Muammer
Bey” dedi.
Baþbakanlýk Konutu’na vardýðýmda saat sabahýn 04.00’ünü gösteriyordu.
Baþbakan Turgut Özal çalýþma odasýnda, bilgisayar kullanýyordu.
Önünde bir hayli kabarýk dosyalarla meþguldü ve tuzlu leblebiyle çay
içerek, çalýþýyordu.
Selam-kelâmdan sonra:
-

Sayýn Baþbakan'ým ne kadar zamaným var? dedim.
Saat 05’e kadar, dedi.
Siz, hiç uyumuyor musunuz? deyince,
05.00 ila 09.00 arasý uyurum. Dört saat uyku bana yetiyor. Hep,
böyle çalýþýyorum, dedi ve espri yaparak:
- Sizi rahatsýz mý ettim beyefendi? diye takýldý.
- Hayýr efendim! dedim.
Görüþme konularýna girmeden,
- Bu dosyalar, bu saatte çalýþmak nedir? Sayýn Baþbakaným! diye
sordum.

1988 yýlýnda, fahri danýþmanlýk görevim devam ederken Baþbakan
Turgut Özal’dan randevu talep etmiþtim. Baþbakanlýk Özel Kalem Müdürü
Tevfik Bey, beni arayarak, “Muammer Bey, sizi gece saat 23.00-24.00
sularýnda arayacaðým. Kaldýðýnýz otelin ismini ve telefonunu bize bildirmeniz
gerekiyor” dedi.

Cevaben, “Sizlerden kesilen fonlardan, GAP Projesine para aktarabilmek için çalýþýyorum. Çünkü bürokratlar bunu yapmýyor. GAP’ý bir an
önce bitirmemiz þart” dedi. Bana da çay söyledi. Çayýmýn yanýna da tuzlu
leblebi koydurdu. Çalýþma odasýnda, sadece ikimiz ve bir de garson vardý.

Ben de, Büyük Ankara Oteli’nde kaldýðýmý söyledim. Otel lokantasýnda Ýstanbul’dan bir arkadaþýmla birlikte yemek yiyorduk.

Ben, çayý neden tuzlu leblebi ile içtiðini sordum. Gülümseyerek,
“Çayý, uykumu kaçýrmasý için içiyorum. Leblebiyi de midemin suyunu
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almasý için tercih ediyorum. Tuzlu leblebi çok çay içmemi saðlýyor” dedi.
Bu yaklaþým, benim de aklýma yatmýþtý.

Ýsmet Paþa korkak deðildi. Bu durum, partimizin oy kaybýna sebep olabilir”
diyerek, hassasiyetimi bildirdim.

On üç maddelik gündemimizi müzakere ettik. Son üç maddede çok
hassas davrandý: Birincisi, iþçilerin zam talebiydi. Þöyle cevap verdi: “Zam
talebi, yerindedir. Ancak, bu zam enflasyonu körükler. Bir cepten çýkýp,
öbür cebe geçer. Ekonomik hiçbir faydasý olmaz. Milli gelir artmadýkça ihracat artmadýkça, yabancý sermaye gelmedikçe, iþçiye verilecek zam, çare
deðildir.”

Rahmetli Özal cevaben; “Yine, Ýsmet Paþacýlýðýn mý tuttu? Tamam
tamam. Bir daha Ýsmet Paþa’ya laf söylemem” dedi. Benim bu nazik
hatýrlatmama son derece ilgi gösterdi ve telefon görüþmemizi gülüþerek,
kapattýk.

Ýkincisi, iþsizlik sorunuydu. ‘Ýþsizliðin azaltýlmasý için neler yapabiliriz? þeklindeki ilk sorumu yanýtlamadý. Ýkinci kez sorduðumda:
“Benim önüme intihar için atlýyorlar. Ceplerim mektuplarla doldu. Ama
bütün çare, az önce belirttiðim üç olaya baðlý. Yabancý sermayenin giriþi için gerekli olan yasal düzenlemeleri yaptýk. Ama, Anayasa
Mahkemesi iptal etti. Bu konuda benim de sýkýntýlarým var. Biraz daha
diþimizi sýkacaðýz” dedi.

1980 yýlýnda Özal’ýn baþbakanlýk müsteþarlýðý döneminde oðlu
Ahmet Özal’ýn Tarabya Oteli’nde nikah merasimi vardý. Ben nikaha Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný olarak davet edilmiþtim. Davetliler arasýnda Metin
Emiroðlu ile birlikte Prof. Dr. Ömer Aksu da vardý.

Üçüncü maruzat olarak, “Efendim, devlet büyüklerimizin eþleri,
çocuklarý ve aileleri, zaman zaman basýnda çok çýkýyor. Bu durum, partimizin oy kaybýna sebep oluyor” dedim. Cevap vermedi. Yüzü asýldý.
Soruyu, ikinci kez tekrarladýðýmda “Mesaj alýnmýþtýr” dedi.

Özal’ýn Malatyalý iþ adamlarý ile ilgili düþünceleri

Bizler, o dönemde Malatyalý iþ adamlarýnýn katýlýmlarýyla kayýsý
geceleri düzenliyorduk. Düzenleme heyetinin baþkanlarý Nüvit Yetkin ve
Mustafa Kaftan’dý. Onlara Yaþar Hanlýoðlu ile birlikte yardýmcý oluyorduk.
Heyetimiz, önerim üzerine Ahmet Özal’ýn nikahýný fýrsat bilerek, Sayýn
Özal’ý gecemize davet etmeyi kararlaþtýrdý. Davetiyeyi Sayýn Özal’a
verdiðimde bana baktý:

Baþbakan Özal, 1988’de halka hitap ettiði televizyon konuþmasýnda, mecliste Erdal Ýnönü ile yaptýðý bir tartýþmasýndan bahisle: “Babasý da
Erdal Bey gibi korkaktý” dedi.

- Nedir bu? dedi.
Ben de;
- Malatyalý iþ adamlarýnýn kayýsý gecesine sizi davet ediyoruz, dediðimde,
- Malatya’da iþ adamlarý var mý ki, böyle bir toplantý düzenliyorsunuz? dedi.
Ben de;
- Var, dedim. Özal, cevaben,
- Ben otuz yýldýr devletin üst kademesinde bulunuyorum. Bugüne
kadar Malatyalý herhangi bir iþ adamýnýn bir projesi ya da bir talebi
olmadý. Malatya’dan sadece iþ adamý Halit Özkan zaman zaman
bana gelir ve talepte bulunur. Onun dýþýnda baþka kimseyi
görmedim. Ama, Kayserilisi, Eskiþehirlisi hiçbir gün eksik olmaz,
diyerek serzeniþte bulunduktan sonra,
- Siz ne zaman ciddi bir projeyle ve kalabalýk bir grupla bana gelirseniz, ben de o zaman sizin yemeðinize gelirim, dedi.

Tartýþma konusu, Ege sorunu ve 12 Adalardý. Ben, evimde televizyon seyrediyordum. Eski bir CHPli olarak, Ýsmet Paþa’ya ithaf edilen
korkaklýk yakýþtýrmasýna karþý duyarsýz kalmadým. Konuþmasý biter-bitmez Özal’ý TRT’den telefonla aradým. Danýþmaný olduðum için telefonuma hemen cevap vererek, “Hayrola!” dedi. Ben de “Konuþmanýzdan ötürü
sizi tebrik ederim. Lakin bir hususta sizin gibi düþünmüyorum. Partimizin
%25’i Ýsmet Paþa’yý sever. Paþa’ya korkak demenize üzüldüm. Çünkü,

Bu mesajý arkadaþlarýma götürdüm. Bu görüþmeden yedi gün sonra
Hilton Oteli'nin Ruf salonunda Malatyalý 100 iþ adamýnýn katýlýmýyla bir
toplantý düzenledik. Malatya’ya özel sektör olarak, ikinci bir tütün fabrikasý
kurma projesini Sayýn Özal’a götürmeyi kararlaþtýrdýk. Toplantýdan birkaç
gün sonra müteþebbis heyet olarak tekrar bir araya geldi. Hisse taksimatý
konusunda kendi aramýzda anlaþamadýðýmýz için projeyi Özal’a sunamadýk. Konu böylece kapandý. Özal siteminde haklýydý.

Görüþmemiz bittiðinde saat 05:20’yi gösteriyordu.
“Sayýn Baþbakan'ým, Baþbakanlýðýnýzýn tadýný çýkarabiliyor
musunuz?” diye sordum. Þöyle cevap verdi:
- Hiçbir gün kendimi Baþbakan olarak hissetmedim. Hayatýný, milletine adamýþ bir bürokrat gibi çalýþýyorum. Baþbakanlýðýmýn tadýný çýkartacak olsam, bu saatlere kadar çalýþmam” dedi.
Müsaade isteyerek, ayrýldým.
Özal’ýn, Ýsmet Paþa’yý eleþtirmesine karþý duyarlýlýðým
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Turgut Özal bu sitemi yaptýðý sýrada henüz politikayý düþünmüyordu. Sadece hemþehrilik sevgisi ve duygusuyla hareket ediyordu.
Malatyalýlar pek çok hususta baþarýlý olmalarýna raðmen kolektif
çalýþmaya yatkýn deðildir. Bu yüzden bir çok tarihi fýrsatlarý kaçýrmýþlardýr.
Baþbakan Özal’ýn Malatyalý iþadamlarýna yatýrým için teþviki
Bu hadiseden dört yýl sonra... Tarih: 1984... Özal Baþbakan...
Turgut Bey bir görüþmemizde, “Muammer þu senin meþhur Malatyalý iþ
adamlarýný topla. Artýk iktidar olduk. Malatyamýz için özel sektör olarak,
büyük çaplý yatýrýmlar yapmalýyýz” diyerek, bana talimat ve randevu verdi.
Bu görüþmeden bir hafta sonra, hemþehrilerimizden 15 iþ adamýyla birlikte Emirgan Lale Köþkü’nde Turgut Özal ile bir araya geldik.
Toplantýya katýlan arkadaþlarýmdan Necmettin Bitlis’in (Bitlis Holding),
Davut Kölük’ün, Þahin Zapçý’nýn, Mehmet Akbulut’un, Orhan Gebeþ’in ve
Hayrettin Yelkinkanat’ýn isimlerini hatýrlayabiliyorum. Basýna kapalý olan bu
toplantýya dönemin belediye baþkaný Bedrettin Dalan da “Ben de
Malatyalýyým. Çünkü Malatya’da askerlik yaptým” esprisiyle katýlmýþtý.
Baþbakanýn yanýnda, Baþbakan Yardýmcýsý Kaya Erdem, baþbakanlýk
müsteþarý Hasan Celal Güzel ve ismini hatýrlayamadýðým 3 bakan daha vardý.
Turgut Özal: Hemþehrilerim, projenizi verin bakayým, dedi.
Heyette bulunan iþadamlarýndan Davut Kölük:
- Sayýn Baþbakan'ým siz, bize proje önerin, diyerek, Baþbakan'dan
öneri talebinde bulundu.
Sayýn Özal projelerini þu þekilde sýraladý:
1234-

Þeker fabrikasýnýn ortaklýðýyla birlikte, et kombinasý ve besicilik.
Hidro elektrik santrali.
Hekimhan demir cevheri iþleme tesisinin devri.
Arabistan’a su satýþý. Sürgü ve Erkenek kaynak sularýna içme
suyu tesislerinin kurulmasý.

Devamla þöyle dedi. “Ben de kaynak suyu pazarlanmasý konusunda
Arap bir ortak bulacaðým. Bu dört yatýrým projesi için, beþ milyar sermayeli
bir anonim þirket kuracaksýnýz. Bu þirkette %51 hisse sizin; %49 hisse de
devletin olacak. Yatýrýmlar için gerekirse size kredi de verebiliriz” dedi.
Tam bu esnada Baþbakan Turgut Özal’a telefondan acý bir haber
geldi: Þýrnak’ta o gün, dört askerimiz þehit olmuþtu. Bu olay, PKK’nýn ilk
terörist saldýrýsýydý.
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Sn. Özal yarým saat kadar telefonla görüþtü.. Bu acý haber hepimizi
derinden yaralamýþtý. Özal’ýn morali yüksekti, “Bu terörist bir olay; ama
olayýn üzerine, ciddi bir þekilde gitmemiz gerekir” dedi.
Hemen ilgili makamlarý arayarak, gerekli talimatlarý verdi ve toplantý sonunda: “Bu projenin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak, Bakan
arkadaþlarýmý da yanýmda getirdim. Gerekli kolaylýðý gösterecekler. Vakit
kaybetmeden uygulamaya geçelim” dedi.
Ýyi dilek temennileriyle toplantýdan ayrýldýk.
Aradan on beþ gün geçti. Arkadaþlarla bir araya gelip, bir kaç kez
toplantý yaptýk. Ama maalesef daha önceki gibi oldu: Ortaklýk paylarý
konusunda anlaþmazlýk çýktý. Tekrar baþa dönüldü. Tüm çabalar, böylece
yine boþa gitti. Sayýn Özal’a bu durumu bildirdiðimde çok üzüldü ve þöyle
konuþtu:
“Bu fýrsatý kaçýrdýklarý için Cenab-ý Allah bu arkadaþlardan hesap
sorar. Ben, hemþehrilik görevimi yaptým. Demek oluyor ki sizlerde
ortakçýlýk deðil, ferdiyetçilik var... Ne diyelim, yapacak baþka bir þey de
yok” dedi.
Turgut Özal’la Çin seyahatim ve 50 bin ton pirinç ithalatýmdan
büyük ekonomik kaybým
“Baþarýsýzlýklar deneyim; baþarýlar mutluluk kazandýrýr.”
D. Norfolk
1987-1989 yýllarý arasýnda Turgut Özal’ýn baþbakan olduðu
dönemde 150 kiþilik bir iþ adamlarý grubu ile Çin’e seyahat düzenlenmiþti.
Ben de o dönemde Ýstanbul Ýhracatçýlar Birliði’nin Baþkaný ve iþ adamý
olarak, kendi imkanlarýmla bu seyahatte protokolde yer almýþtým.
Rahmetli Özal bana, “Çin ile ticari münasebetlerimizin geliþmesi
her iki ülke için de faydalý olacaktýr. Sen hububat iþi yapýyorsun. Pirinç iþi
yapýyorsun. Çin’den ithalat yapabilirsin” diyerek, Çin’den pirinç ithal etmemi istedi. Ben de bu öneriye ilgi göstererek, "zaten Ýtalya’dan pirinç ithalatý yapýyorum. Çin’den de pirinç alýrým” dedim.
O dönemde Türkiye’nin pirinç açýðý 150 bin tondu. Çin gezimizde Baþbakan Özal’ýn ricasýyla Hazine Müsteþarý Ekrem Pakdemirli
pirinç alýmýnda tercümanlýðýyla bana yardýmcý oldu. Sn. Pakdemirli,
Çin’e 25 bin ton üzüm ve 25 bin ton incir ihracatýmýz konusunda bize
tercümanlýk yaptý. Üzüm ve inciri Ýzmirli iþ adamý Sn. Beþikçioðlu ile
birlikte verecektik.
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Çin’de pirinçle ilgili baðlantýlarýmýzý yaptýk, sipariþimizi verdik.
Pirinç ithalatýmýz Türkiye’de basýnda büyük manþetlere çýkýnca,
Türkiye’deki pirinç üreticileri pirinç ithalatýna karþý yürüyüþ yaptýlar.
Oðlum Enver Þahin, Çin’in Shangay kentine giderek, burada 20
gün kaldý ve pirinçlerin gemilere yüklenmesine nezaret etti. Gemi,
Süveyþ Kanalý'nda arýzalanýnca Mersin limanýna 7 gün gecikmeli olarak
61 günde geldi. Bu 7 günlük gecikmeden dolayý da gümrüksüz ve fonsuz olan pirincimize gümrük ve fon vergileri uygulandý.
Türkiye’deki pirinç müstahsillerinin yapmýþ olduðu yürüyüþler
de bunda etkili olmuþtu. Zaten piyasa da bazý firmalarýn fonsuz ve
vergisiz pirinçleri ile doluydu. Gümrük ve fonlamalarla maliyeti yükselen pirincimizle piyasada rekabet etme þansýmýz kalmadý. Vergi ve
fonlardan dolayý büyük bir zarara uðramýþtýk.
Fon ve vergilerin kalkmasý için Turgut Özal’a yapmýþ olduðumuz
baþvurularýmýz nazari dikkate alýndý. Baþbakan, Hazine Müsteþarý Ekrem
Pakdemirli’ye, “Hocam, pirinci bu arkadaþlara biz aldýrdýk. Üç ay önce
akreditif açanlar için fon tarihini deðiþtir.” Talimatýný verdi. Ekrem Hoca ise,
"ben fon tarihini delemem" diyerek, cevap verdi. Özal ise "Hoca, peki ne
yapacaðýz bu durumu" diyerek bir çözüm bulmasýný istedi. Pakdemirli’nin
cevabý, "pirinçleri Mersin limanýnda gemiden boþaltsýnlar" Müsteþara,
gümrük ve fon payýný ödeyecek paramýn olmadýðýný söyledim. Ekrem
Hoca ipotek ve ihracat karþýlýðý bankalardan Ýsveç Kronu temin etti. Biz de
vergilerimizi bu þekilde ödedik.
Sn. Pakdemirli, ithalattan zarar etmememiz için yardýmcý olacaðýný,
elimizdeki pirincin Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Adana belediyelerinin tanzim
satýþ müdürlüklerine satýþý hususunda yardýmcý olacaðýný Baþbakan
Turgut Özal’a ve bana söyledi. Bu söz, moralimi epeyce düzeltmiþti. Bu
þekilde Baþbakanlýktan ayrýldým.
Satýþ iþlemlerine baþlanmasýný temin için Ankara’ya gittiðimde
Ekrem Hoca telefonlarýma çýkmadý, randevu vermedi. Maalesef
Pakdemirli’yi 6 gün beklememe raðmen kendisiyle görüþemedim.
Pirinçlerin fazla beklemeye tahammülü olmaz, ýsýnarak bozulabilir
düþüncesiyle elimizdeki tüm pirinci zararýna iç piyasaya sattýk.
Banka kredisini ödemek için 2 yýl boyunca büyük sýkýntýlara katlandýk. Hatta neredeyse, iflasýn eþiðine kadar geldik. 10 milyar lira olan borcumuzu, faizleriyle birlikte 15 milyar lira olarak ödedik. Gayrimenkullerimizi
sattýk, ipotekleri çözdürdük. O tarihten sonra hükümetin önerisiyle iþ yapmama ve bankalardan kredi kullanmama kararý aldýk. Kaybettiðimiz
ekonomik gücümüzü 3-4 yýl içerisinde yeniden kazandýk.

136

Turgut Özal Ýle Anýlar

Pirinç ithalatý bize ticari bir ders oldu. Baþbakana yakýnlýðýmýzýn ve
ticari bir riske giriþimizin cezasýný çok büyük zararlarla çekmiþ olduk. Bu
tecrübemi iþ adamlarýnýn görmesini isterim.
Turgut Özal’ýn bayramda içli köfte sevgisi
Turgut Özal 1988 yýlýnýn Kurban Bayramýnda Marmaris’e Munamar
Oteli’nin açýlýþýna gelmiþti. Ayný tarihte kardeþim Muzaffer Þahin, ortaðý
Tekman Karadað ile birlikte RainBow Oteli’ni yaptýrmýþtý. Biz de
kardeþimize aile olarak davetli idik. Kardeþim Muzaffer ‘Aðabeyim,
Baþbakan Turgut Özal þu anda Marmaris’te. Kendisiyle görüþüp, bizim
otelimizi de hizmete açmasýný rica et” dedi.
Özal’ýn gelip-gelmeyeceði konusunda tereddüdüm vardý, programý
yoðundu. Kardeþime, “Bayram namazýnda görüþürsem Özal’dan ricada
bulunabilirim” dedim. Bayram namazý çýkýþýnda Özal’la bayramlaþtým ve
davetimi bildirdim. Programýnýn çok yoðun olmasý dolayýsýyla Muzaffer
Þahin’in otelinin açýlýþýna katýlamayacaðýný söyledi. Ýçli köfteyi çok seven
Özal’a “Bildiðiniz gibi Malatya’da bayramlarda içli köfte yapýlýr. Efendim,
bayram dolayýsýyla annem ve yengem sizin için hususen içli köfte yaptýlar”
dedim. Bunun üzerine, Sayýn Özal daveti kabul etti ve programýnýn
deðiþtirilmesi için talimat verdi.
Hep beraber, kardeþim Muzaffer Þahin’in oteline gittik. Kurbanlar
kesildi, Özal oteli hizmete açtý. Sohbetler edildi, sýra köfte faslýna geldi.
Turgut Özal sekizinci içli köfteyi yerken, doktoru Cengiz Arslanoðlu müdahale etti: “Efendim, bunlar size çok aðýr gelir, kolesterolünüzü yükseltir.”
Özal, doktoruna dönerek, “Cengiz, bunlarda kolesterol yok. Bana bir
zararý olmaz” dedi ve sekizinci köfteyi de afiyetle yedi. Ýçli köfte bahanesiyle beni kýrmadý. Davete o zamanýn Muðla Valisi olan Erol Çakýr da
katýlmýþtý.
Bizimle tekrar bayramlaþarak, Munamar Oteli’nin açýlýþýna gitti.
Ahmet Özal’ýn firmamýza yatýrým projesi teklifi
Ahmet Özal, 1984 yýlýnda Amerika’dan yeni dönmüþtü. Þirketimizin
danýþmaný olan Prof. Dr. Ömer Aksu, Ahmet Özal’la yeni yatýrým projeleri
üzerine çalýþýyordu. Ahmet Özal’ýn yatýrým projelerinden yararlanabileceðimizi bildirdi. O tarihte yoðun olarak hububat ihracatý yapýyorduk. Ýhracatta
kullandýðýmýz kanaviçe çuvallarýný ithalat yoluyla temin ediyorduk. Ahmet
Özal’dan kanaviçe çuval fabrikasý projesi yapmasýný rica ederek,
Unkapaný’ndaki ofisimize davet ettim.
Danýþmanýmýz Prof. Dr. Ömer Aksu ile birlikte ofisimde üç ayrý
toplantý düzenledik. Proje yatýrýmýnýn yüksek maliyetli olmasý ve hammaddenin de Hindistan’dan gelecek olmasý sebebiyle projeyi hayata

137

Babam

geçiremedik. Çalýþmalarý için Ahmet Özal’a teþekkür ederek, yatýrým yapmaktan vazgeçtik.
Turgut Özal’la umre ziyaretim
Turgut Özal’ýn baþkanlýðýnda 150 kiþilik iþ adamý grubuyla beraber
Suudi Arabistan’a gittik. Resmi ziyaretlerimizden sonra umre ibadetimizi ifa
ettik. Sekiz defa tavaf ettikten sonra Allah’ýn yardýmý ile, sadece baþbakan
ve bakanlarýn ziyaretine izin verilen hacer-ül esved’in içerisine girdim.
Hacer’ül esved’in içerisinde namaz kýlmak nasip oldu. Bunun için Allah’a
ne kadar þükretsem azdýr.
Mekke’deki ibadetlerimizi tamamladýktan sonra ise Medine’ye
geçtik. Medine’deki ilk günümüzde Baþbakanýmýz Turgut Özal’ýn hususi
davetiyle sabah namazýndan önce Sevgili Peygamberimizin huzurunda
bulunduk. Burada dualar edip, namazýmýzý kýldýk. Allah kabul etsen ve
herkese de nasip etsin.
Turgut Özal sayesinde bu mübarek mekanlarý ziyaret etmek bana
da nasip oldu. Ýnþallah, bana eþimle beraber hac farizasýný yerine
getirmek de nasip olur.
Suudi Arabistan’da at koþusu
Suudi Arabistan seyahatimizde Kral Fahd bin Abdülaziz, Özal ve
heyeti onuruna at koþusu tertip ettirdi. Hipodroma gittik. Türk heyetinde
Mustafa Süzer, Halis Toprak ve Sezai Türkeþ gibi çok sayýda iþ adamý,
bakan ve müsteþar vardý. Oldukça kalabalýk bir gruptuk. Yarýþa katýlacak
atlar pistteki yerlerini aldý.
Sayýn Özal, “Atlar arasýnda bir bahis yapalým. O vakit, daha heyecanlý seyrederiz. Hangi atý tutalým?” diyerek, bana sordu. Ardýndan da
ekledi: “Sayýn Muammer Þahin atlarý çok iyi bilir, oðlunun düðününde
Ýstanbul Hilton Oteli’ne gelinini atla getirmiþti.”
Ben de, Arap atlarýnýn içinde çok iyi görünümde olan 14 numarayý
seçtim. Hem bu at çok formdaydý, hem de ilkokul numaram da 14 idi.
Sayýn Özal da 14 numaralý atý seçerek, “Muammer, sen hangi burçtansýn”
diye sordu. Kova bucundan olduðumu söyledim. “Kova burcu çok þanslý
bir burçtur, baþarýlarýn buradan gelmektedir” diyerek, gülümsedi. Mustafa
Süzer de bize iþtirak etti. Bu esnada yarýþ da baþladý. 14 numaralý at birinci
geldi. Bu yarýþtan büyük keyif aldýk.
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Suudi Arabistan’da atýþ poligonu
Kral, bizi atýþ poligonuna davet etti. 50-60 kiþilik bir grupla poligona
gittik. Burasý, modern cihazlarla donatýlmýþ, çok güzel bir atýþ sahasý idi.
Grubumuzun içerisinde Genel Kurmay Baþkaný, Milli Savunma
Bakaný, Bakanýn Kurmay Albayý Ceyhun Fýrat ve iþ adamý Sezai Türkeþ
gibi pek çok kiþi vardý.
Atýþta öncelik Sayýn Özal’da idi. Atýþýný karavana yaptý. Özal’dan
sonra, koruma müdürlerinden ismini hatýrlayamadýðým bir arkadaþ da izin
isteyerek atýþ yaptý. Heyecandan o da isabet ettiremedi. Özal bu duruma
çok üzüldü. Ben Sayýn Özal’ýn sýkýntýsýný anladým. Heyetin ve Türkiye’nin
onurunu kurtarmak için, “Eðer müsaade ederseniz, Kurmay Albay Ceyhun
Fýrat da, atýþ yapmak istiyor, Sayýn Baþbakaným” dedim. Sayýn Özal,
önceki kötü atýþlardan dolayý bir an tereddüt etti. Ayný anda Albay Ceyhun
Fýrat da “Emrederseniz, atýþ yapmak isterim” dedi. Özal, ‘peki’ diyerek,
müsaade verdi. Albay üç atýþta da tam 12’den vurdu. Baþbakanýmýz çok
memnun oldu. Bana, teþekkür etti. Bakandan albayýn ismini aldý.
Böylelikle atýþ poligonundan mutlu bir þekilde ayrýlmýþ olduk.
Bu hadiseden iki yýl sonra Ceyhun Fýrat’la Malatya Orduevinde
karþýlaþtým. Tuðgeneral olmuþtu. Beni, eþine “Ýþte, bugünkü rütbemi almama vesile olan Muammer Þahin Bey budur” diyerek, tanýþtýrdý. Ben de
onlarý eþimle tanýþtýrdým.
Tümgenerallikten emekli olan Ceyhun Fýrat Bey’le dostluðumuz
halen devam etmektedir.
Bedrettin Dalan ile iþyerimin istimlak pazarlýðý
1984 yýlýnda Unkapaný Cibali Tütün Fabrikasý karþýsýnda depo
olarak kullandýðýmýz 1800 metrekarelik bir yerimiz vardý. Burayý, ihracata
mal hazýrlamak için kullanýyorduk. Ayný dönemde belediye, UnkapanýEyüp istikametinde deniz boyundaki yerleri istimlak kapsamý içine almýþtý.
Belediye baþkaný Bedrettin Dalan’la bizim yerimizin istimlak edilmesi hususunda anlaþamýyorduk. Baþkan, ANAPlý olduðum için ve
baþkalarýna da örnek olmak için yýkýma bizim depodan baþlamak istiyordu. Ýstimlak takdir bedelleri oldukça düþüktü. Sayýn Turgut Özal beni
Yeniköy’deki evine çaðýrdý.
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Baþbakanýn evine gittiðimde içeride kalabalýk bir partili grubu vardý.
Dalan da oradaydý. Sayýn Özal mutfakta berberine týraþ oluyordu. Beni ve
Dalan’ý yanýna çaðýrarak, “Dalan ile aranýzda istimlak konusu varmýþ,
benim senden ricam bu iþi çözmendir” dedi. Berberin iþi, henüz bitmemiþti. Ayaða kalkan Özal, ellerimizi tuttu ve bizi bir rakamda
anlaþtýrarak "hayýrlý olsun" dedi.
Fakat, Dalan daha sonra, Özal’ýn önünde söz vermiþ olduðu rakamý
bana vermedi. “Size bu rakamý verirsek, diðerlerine de örnek olur. Sizin
baþka bir imar iþiniz olursa, çözer ve böylelikle sizi maðduriyetten kurtarmýþ oluruz” dedi. Ýstimlak konusunda ben de çaresiz bir þekilde parti
uðruna bu fedakarlýðý yapmaya razý oldum.
Malatya’daki Özal Hastanesi’nin kuruluþu ile ilgili Pera
Palas’taki aným
Özal Hastanesi yapýlmasýna karar verildiðinde Ýnönü Üniversitesi
Rektörü Engin Gözükara’ya vakýf kurma görevi tevdi edilmiþti.
Sayýn Özal baþkanlýðýnda Pera Palas otelinde toplantý yaptýk.
Toplantýya vakýf kurucularýndan 52 arkadaþýmýz katýldý. Burada, giriþ
baðýþlarýmýzý taahhüt ettik ve taahhütlerimizi vaktinde yerine getirdik.
Vakýf, kurucu üyelerimizden Turgut Özal’ýn vasýtasýyla kuruldu.
Özal, vakýf üyelerinin sayýsýnýn daha geniþ tutulmasýný istiyordu. Ama,
arkadaþlarýmýz “Küçük olsun bizim olsun” zihniyetinden hareketle, kurucular kurulu üye sayýsýnýn 52’de kalmasýný istediler.
Malatya Özal Vakfý Hastanesi’nde hâlen Kurucular Kurulu Haysiyet
Divan Baþkaný olarak görev yapýyorum.
Bu hastaneye emeði geçen rektörlere, profesörlere ve hastane personeline teþekkürlerimi sunarým.
Hastanenin kuruluþunda finansman temini konusunda büyük emek
ve çaba harcayan, dönemin ekonomiden sorumlu devlet bakaný Sn. Iþýn
Çelebi’ye de buradan teþekkürlerimi iletirim.
Malatya Eðitim Vakfý’ndan milletvekilliðine ve meclis üyeliklerine aday olanlar
ANAP’ýn ikinci devresinde düzenlenen seçimlerinde MEV üyelerinden
Þaban Taçyýldýz ve Dinçer Þekerci benim desteklerimle milletvekili aday
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adayý oldular. Her iki arkadaþýmýz da milletvekilliðine layýk olmalarýna raðmen
aday listesinde alt sýralarda yer aldýlar ve adaylýktan çekildiler.
Vakýf üyelerimizden Ceyhan Þahin Bey’e Eminönü ilçesinden
meclis üyeliðini teklif ettim. Beni kýrmadý. ANAP’ýn birinci devresinde
olduðu gibi ikinci devresinde de vilayet encümen azalýðý görevini baþarýyla sürdürdü.
Turgut Özal’ýn Malatya ile ilgili proje beklentisi
1983 seçimlerinde Malatya belediye baþkanlýðýný ANAP’tan
Seyhan Semercioðlu kazandý. Seçimlerden bir yýl sonra, kayýsý festivali
için Malatya’ya gelen Sayýn Özal, Malatya milletvekillerinden Metin
Emiroðlu’nun ve diðer milletvekillerinin hazýr bulunduðu özel bir yemekte
Semercioðlu’na sordu: “Sayýn Semercioðlu, Malatya’ya neler yaptýnýz?
Neler yapacaksýnýz? Bizden talebiniz nedir? Projeleriniz var mý?”
Belediye baþkanýnýn cevabý þöyle oldu: “Sayýn Baþbakaným, çalýþmalarýmýz devam ediyor, projelerimiz devam ediyor. Halen 900 milyon
liramýz var, bankaya yatýrdýk ve faizini alýyoruz.”
Baþbakan Özal, “Bu kadar mý? Baþka bir þey yok mu? Cevabýnýz
bitti mi? Malatya üzerinde helikopterle dolaþtým. Þehirde herhangi bir imar
hareketi göremedim” diye çýkýþtý. Özal, daha sonra, “Hiçbir belediyenin
bankada faizde parasý olamaz, yatýrýmlarý olur. Hani senin yatýrýmlarýn?
Nerede senin projelerin?” diyerek, sert bir þekilde uyarýda bulundu.
Böylelikle Özal’ýn Semercioðlu’na bakýþýný görmüþ olduk. Aslýnda
Seyhan Semercioðlu iyi niyetli ve dürüst bir baþkandý. Fakat, rahmetli
Özal’ýn projeler konusundaki düþüncelerini geç anladý.
Türkmenistan Cumhurbaþkaný’na iþ yapmak için referans mektubu
Sayýn Özal, Cumhurbaþkaný seçilmiþti. Malatya Eðitim Vakfý’ndan
iþ adamý arkadaþlarýmýz ve eþlerimizle birlikte kutlama ziyaretine gittik.
Kendisini yeni görevinden ötürü tebrik ettik.
Görüþme esnasýnda Özal, iþ adamlarýna, “Yurt dýþýna açýlýn,
Türkmenistan’a, Özbekistan’a ve Azerbaycan’a gidin ve yatýrým yapýn. Bu
ülkeler bize çok yakýndýrlar ve çok büyük potansiyelleri vardýr” diyerek,
mesaj verdi.
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Malatya Eðitim Vakfý’nýn eski baþkanlarýndan iþ adamý Davut Kölük
söz alarak, “Türkî cumhuriyetlerin cumhurbaþkanlarýna hitaben referans
mektuplarý verirseniz, buralara yatýrýma hazýrýz” dedi. Ýþ adamlarýndan
Ahmet Çalýk da kendisi için referans mektubu talep etti.
Toplantý samimi bir havada geçti.
Bu ziyaretten birkaç gün sonra Davut Kölük’ün ve Ahmet Çalýk’ýn
referans mektubu aldýðýný öðrendik. Bu arkadaþlarýmýz vakit kaybetmeden
bu ülkelere gerekli yatýrýmlarý yaptýlar.
Çalýk Holding’in sahibi Ahmet Çalýk Bey, Türkmenistan’a çok önemli yatýrýmlar yaptý. Bu kardeþ ülkenin binlerce insanýna ekmek kapýsý açtý.
Türkiye’den pek çok insana Türk illerinde iþ imkaný saðladý.
Ahmet Çalýk Bey, yaptýðý hizmetlerde baþarýsýný ispat ettiði için,
Türkmenistan’da tekstil ve ticaret bakanlýðý görevlerini sürdürmektedir.
Bu vesile ile rahmetli Özal’a da bunlara vesile olduðu için minnetlerimizi sunuyoruz.
Yabancý iþ adamlarýnýn Baþbakan Özal’a ihracat ile ilgili önerileri
1988 yýlýnda ABD’deki müþterilerimden olan bir fýstýk tüccarý
misafirim olarak, ülkemize gelmiþti. Ýhracatçýlar Birliði olarak o tarihte
Baþbakanýmýza Ýstanbul Hilton Oteli’nde bir kokteyl veriyorduk. ABDli
misafirim bana, “Sayýn Þahin, ihracata verdiðiniz önem, her halinizden anlaþýlýyor. Sayýn Özal, bu ülkenin gelmiþ geçmiþ en iyi
Baþbakanlarýndan biri. ABD ve Rusya dýþýndaki tüm ülkelerdeki
büyükelçilikleri kapatýn. Buralarý ticari ataþeliðe dönüþtürün. Böyle
yaparsanýz, yurt dýþýnda büyük ihracat pazarlarý elde edersiniz. Lütfen
benim bu önerilerimi Baþbakanýnýza iletiniz” dedi. Ben de, müþterimin
önerilerini Turgut Özal’a aktararak, ABDli müþterimi kendisiyle
tanýþtýrdým. Özal, ABDli misafirimle bir hayli sohbet etti.
Özal, bana dönerek “ABDli misafirini, önerisinden dolayý tebrik
ediyorum. Kendisi ile tanýþmaktan son derece memnun oldum.
Büyükelçilerin tabusunu yýkmak kolay deðildir. Ýnanýyorum ki bu deðiþim,
zaman içersinde kendiliðinden olacaktýr. Ayrýca seni de bu iliþkilerinden
dolayý kutluyorum.” dedi.
Türkiye Ýhracatçýlar Birlikleri’nin kapatýlmasýný nasýl önledim?
Ýstanbul Ticaret Odasý ve Türkiye Odalar Birliði, 1986’lý yýllarda
sürekli olarak, Türkiye’de ihracat birliklerine ihtiyaç olmadýðýný, bu birliklerin yaptýðý görevleri, ticaret odalarýnýn ve TOB’un da yapabileceðini
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ileri sürüyorlardý. Dönemin ÝTO Baþkaný Nuh Kuþçulu ile TOB Baþkaný
Mehmet Yazar, ihracat birliklerin tamamen kapatýlmasýný ya da kendilerine
baðlanmasýný savunuyorlardý. Bu konuda hükümet nezdinde giriþimlerde
bulunduklarý yolunda duyumlar alýyorduk. Her iki kurum baþkanýnýn da,
Baþbakan Turgut Özal’la aralarý çok iyi idi. Bu konuda hayli mesafe
almýþ olacaklar ki, o sýrada ÝÝB genel sekreteri olan Mecit Ataklý bu
yönde aldýðý bir istihbaratý, baþkaný bulunduðum Ýstanbul Ýhracatçýlar
Birliði’nin yönetim kurulu toplantýsýnda açýkladý.
Bunun üzerine, benim Özal’la aramýn iyi olduðunu bilen
arkadaþlarým, topu bana attýlar: “Senin Baþbakanla iliþkilerin çok iyidir”
dediler.
Konuyu, Baþbakanla görüþerek, halletmem ve ihtisas kurumlarýnýn
yaþamasýný temin etmem için bana yetki verdiler. Bu sebeple Ankara’ya
gittim.
Havayý yoklamak için TOB’a uðradým. Nuh Kuþçulu ile Mehmet
Yazar’ýn heyecanlý bir hazýrlýk içinde olduklarýný gözledim. Bu heyecanýn,
ihracatçý birliklerinin kapatýlmasý ile ilgili olarak hazýrladýklarý dosyayý,
Baþbakan Özal’a sunmak için aldýklarý randevudan kaynaklandýðýný hissettim.
Bana, Ankara’ya niçin geldiðimi? sordular. Ben de, “DPT’de randevum var, teþviklerle ilgili görüþmeler yapacaðým” diyerek, asýl amacýmý
sakladým. Ýzin isteyerek oradan ayrýldým.
Onlardan önce Baþbakan Turgut Özal’ýn huzuruna çýktým. ÝTO ve
TOB baþkanlarýnýn ihracatçý birliklerinin kapatýlmasý için görüþmeye geleceklerini söyleyerek, kendisinden bu teklifi kabul etmemesi hususunda
ricada bulundum. Bu kurumlarýn kapatýlmasýnýn ekonomik ve politik
açýlardan yanlýþ olacaðýný izah ettim. Ýhracat birliklerinin kapatýlmasý
halinde inisiyatifin Türkiye Odalar Birliði’ne ve ticaret odalarýna kayacaðýný
bildirerek, TOB ve ÝTO baþkanlarýnýn Adalet Partili olduklarýný hatýrlattým.
Birliklerimizin dört eðilimli alternatif sivil örgütler olduðunu, her ne
kadar politikaya fazlaca karýþmazlarsa da seçimlerde ANAP’ý desteklediklerini belirttim. Ayrýca, ANAP’ýn kuruluþundan dolayý ihracatçýlar birliklerine vefa borcunuz bulunuyor, dedim.
Baþbakan, bu açýklamalarým üzerine “Ben, konuyu bu açýlardan
düþünmemiþtim. Muammer Bey, söylediklerinde tamamen haklýsýn. Biraz
sonra buraya bahsettiðiniz kurumlarýn baþkanlarý gelecek. Sizi burada
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görmesinler. Onlara ‘Konuyu bir kere daha inceleyeceðim’ diyerek,
konuyu askýya alýrým” dedi. Ben de iþareti alýr almaz, Baþbakanlýðýn arka
kapýsýndan ayrýldým.
Hadiseden bir hafta sonra, Ýstanbul Ticaret Odasý’nda meclis
toplantýsý yapýldý. Rahmetli baþkan Nuh Kuþçulu “Arkadaþlar, ihracatçýlar
birliklerinin kapatýlmasýný içimizden bir arkadaþýmýzýn önlediðini üzülerek
sizlere duyurmak isterim” dedi.
Meclisteki üyeler, ”Bu þahýs her kimse, bu arkadaþýn ismini de açýklayýnýz!” dedilerse de, Sayýn Kuþçulu, “Sizler onu yakýndan tanýrsýnýz!” diyerek, beni ima etti. Bütün arkadaþlarýn gözleri o anda benim üzerime
yönelmiþti.
Nuh Kuþçulu daha sonra beni odasýna çaðýrdý. “Bunu niçin yaptýnýz?” dedi. Gülerek, “Sana, herhangi bir yerde baþkanlýk versek, bu
görüþünden vazgeçer misin?” diyerek, espri yaptý.
Ben de, “Hayýr, Ýhracatçýlar Birliði’nin baþkaný olarak kurumumun
yaþamasý için, bu görevde kaldýðým müddetçe mücadeleye devam ederim” dedim.
Hazine yönetimi de, hiçbir zaman Ýhracatçýlar Birliklerinin kapatýlarak, bu iki kuruma baðlanmasýna taraftar olmadý. Gerek onlarýn
müspet yaklaþýmlarý, gerekse benim giriþimlerim sonucunda TÝB
statüsünü ve konumunu aynen muhafaza etti.
Günümüzde Ýhracatçýlar Meclisi ve TÝM, benim müdahalem sonucunda hizmetlerini sürdürmektedir.
2004 yýlý itibariyle, ülkemizin ihracat lokomotifliðini yapmakta olan
bu kurumun baþýnda baþarýlý bir baþkan bulunmakta ve önemli iþlere imza
atmaktadýr.
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1920’li yýllarda Malatya’nýn Besni ilçesine baðlý olan Erkenek
kasabasýndan Halep’ten gelen kaçakçý kervanlarý geçermiþ. Komþu köylerin uyanýk korsanlarý da kaçakçý kervanlarýnýn develerinin kayýp düþmesi için, soðuk kýþ aylarýnda, geceleyin develerin geçeceði yola, çeþme
suyunu baðlarlarmýþ. Bu þekilde yollar buzlanýverirmiþ. Develer buradan
geçerken, buzlanan yollarda ayaklarý kayarak, uçuruma yuvarlanýrmýþ.
Erkenek’in komþu köylerinden gelen deve korsanlarý da, yaklaþýk 1500
metre yükseklikten kayýp düþen develeri, gece saat 2-3 sularýnda takip
ederek, dere yataðýnda yakalar ve murdar olmamasý için kesip, etini
parçalayýverirlermiþ. Develerin yükünde bulunan kýymetli eþyalarý da
kendi aralarýnda pay ederlermiþ.
Bir seferinde paylaþmanýn yapýldýðý dereye 4-5 kadar ihtiyaç sahibi
Erkenekli gelmiþ. Deve kesildiðini görünce, pay istemiþler. Korsanlar bu
kiþilere itiraz ederek, þöyle demiþler: “Yola su baðlamada yoksunuz, deve
kaypýtmada yoksunuz; ama þimdi gelmiþ, emeðimizden pay istiyorsunuz.
Emek yoksa, pay da yok.”
Dolayýsýyla Doðanþehir’de ve Erkenek’de bu hatýra devamlý yad
edilir. Erkenekliler çok çalýþkan insanlardýr. Kýþýn Mersin’e ticaret yapmaya giderler. Yaz aylarýnda çiftçilik, hayvancýlýk ve baðcýlýk yaparlar.
Bölgenin en kaliteli fasulyesi Erkenek’te yetiþir. Erkenek þu anda 1500
haneli ve 6000 nüfuslu güzel bir kasabadýr.
Ben de Erkenek ile ilgili ikinci bir anýmý anlatmadan geçemeyeceðim:
1951 yýllarýnda 15 yaþýndaydým. Bu tarihte Erkenek’te otelimiz,
lokantamýz ve fýrýnýmýz vardý. Yine bu tarihlerde Erkenek-Gaziantep
tünelinin ve karayolunun inþaat çalýþmalarý yapýlýyordu. Karayolu inþaatýnda çalýþan mühendislerin ve iþçilerin gýda ve barýnma ihtiyaçlarýný biz
karþýlýyorduk.

Geçmiþte müesseselerimize karþý çýkan kurumlar, bugün ihracatçý
birliklerinin varlýklarýný kabul etmiþlerdir.

Sivaslý müteahhit Mustafa Bey, mühendislerine ve iþçilerine
verdiðimiz hizmetten çok memnun kalmýþtý. Mustafa Bey, tünelin son
deliðinin açýlýþ törenine -uður olmasý için- babamla birlikte beni de davet
etti. Mühendis, babam ve ben tünelin son deliðini büyük bir heyecanla
açtýk. Bu hatýramý hiç unutmuyorum.

Zamanýnda bu kuruluþlar için yaptýðým hizmetlerden dolayý kendimi
bahtiyar hissediyorum.

Yýllarca Erkenek çiftçilerinin fasulyesini biz aldýk. Bundan dolayý
Erkeneklilerin ailemize karþý büyük saygýlarý vardýr.

Malatya-Gaziantep karayolu üzerindeki Erkenek kasabasýnýn
‘deve kaypýtma’ hikâyesi

Turgut Özal’ýn bir milletvekili adayýna “deve kaypýtmada yoksun,
payda varsýn” diyerek, benden dinlediði bir hikayeyi nakletmesi

Babamýn ve Erkeneklilerin 1950 yýlýnda anlattýðý bir hikayeyi sizlerle paylaþmak isterim.

Yukarýda aktardýðým bu hikayeyi Sayýn Turgut Özal’a bir sohbet
esnasýnda anlatmýþtým. Çok hoþuna gitmiþti. “Muammer, bu hikayeyi
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çok tuttum. Zamaný gelince bir espri niteliðinde kullanýrým” demiþti.
Sayýn Özal, Aydýn’a ziyarete gider.. Burada bir sanayici ANAP’tan 3.
devre milletvekilliði adaylýðý için baþvuruda bulunmak ister.
Sayýn Özal da, “Daha önceleri neredeydin? Ben, sana bir MalatyaErkenek hikayesi anlatayým da dinle!” der. Hikâyeyi anlatýr. Sonunda, “Su
baðlamada yoksun, deve kaypýtmada yoksun; ama payda varsýn. Öyle
yaðma yok” diyerek, adayýn isteðini espri ile geri çevirir.
Bu vakýayý bana Aydýn milletvekilleri aktarmýþtý.

likte cuma namazý kýlýyorduk. Cuma vaazýnda hoca bir ara “Türkiye,
Mustafa Kemal Atatürk, þükran kesiran. Turgut Özal þükran kesiran cidden” dedi ve Türkiye ile ilgili bir takým sözler sarf etti. Bu esnada, yanýmda oturan ve Arapça bilen büyükelçilik görevlisine hocanýn ne dediðini sordum. Hoca vaazda Atatürk’e ve Özal’a teþekkür ederek þunlarý söylemiþ:
-“Ey Türkler, bu cami elli yýldan beri kapalýydý. Elli beþ gün önce
ibadete açýldý. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydý, siz de bizim gibi
komünist iþgali altýnda kalacaktýnýz, namazýnýzý kýlýp, ibadetinizi yerine
getiremeyecektiniz. Bu hürriyeti ve ibadetinizi Atatürk’e borçlusunuz.

Malatya’nýn Sürgü nahiyesinin Takas mesire yerinin turizm
alanýna dönüþtürülme projesi

Türk ekonomisinin düzeltilmesini ise Cumhurbaþkanýnýz Turgut
Özal’a borçlusunuz. Özal, buraya gýda yardýmýnda bulunuyor. Bu iki
devlet adamýnýzýn kýymetini bilin.”

Malatya’ya her gittiðimde mutlaka Takas mesire yerine de giderim.
Takas, kaynak suyu ve alabalýðý ile meþhurdur. Ýmkaný yerinde olan
Malatyalýlar Takas’a gidip, balýk yerler.

Bu hadiseyi, Atatürk hakkýnda menfî düþünen insanlara ibret
olmasý için aktardým.

Özal da Malatya’ya kayýsý festivaline gittiðinde Takas’a uðramadan
Ankara’ya dönmezdi. Ben de, buralarý benim bölgem olduðu için 8 yýl
boyunca Özal’ýn misafirlerine balýk ziyafeti ikram ettim. Bir defasýnda
Sürgü belediye baþkaný Bilal Kýlýç, benden Takas mesiresinin turizm
alanýna dönüþtürülmesi konusunda yardým talep etti. Ben de, turistik
deðerler taþýyan Takas mesire yerinin turizm alanýna dönüþtürülmesi için
Turgut Özal’a ricada bulundum. Sayýn Özal’la Takas’ta yemek yerken
Sürgü belediye baþkaný Bilal Kýlýç’ý kendisine takdim ettim. Baþkan
konuyu Turgut Özal’a bir de kendi aðzýndan anlattý. Özal konuyu dinledikten sonra, yanýnda bulunan Tarým ve Orman Bakaný Hüsnü Doðan’a
dönerek, “Takas’ýn Orman Bakanlýðý bünyesinde turizme açýlmasý için ne
gerekiyorsa yap” dedi. Turgut Özal burayý çok seviyordu.
Fakat, Hüsnü Bey, bu talimata raðmen Takas’la ilgili hiçbir çalýþma
yapmadý. Turgut Bey’e konuyu tekrar açtýðýmda “Bunu, diðer bakanlarla
görüþelim” dedi. Gündemine aldý, ama ne yazýk ki ömrü yetmedi.
Sürgü’nün belediye baþkaný Bilal Kýlýç Bey de rahmete kaldý. Böylelikle
proje hayata geçirilemedi. Halen Sürgü’de belediye baþkanlýðý hizmetini
sürdüren Mustafa Külhaþ Bey’e projemi anlattým. Çok ilgilendi, projeyi
gündemine aldý. Özal’ýn ömrünün vefa etmediði projeyi umarým Mustafa
Bey hayata geçirir.
Arnavutluktan mesaj: Cuma namazýnda Kemal Atatürk!
Cumhurbaþkaný Turgut Özal’ýn ölümünden 10 gün önce,
Arnavutluk’un Baþkenti Tiran’da, Özal ve beraberindeki Türk heyeti ile bir-

146

Turgut Özal Ýle Anýlar

Sayýn Özal’ýn çok sevdiði Beyti Restorant
Özal baþbakanlýðý döneminde zaman zaman Florya’daki Beyti Et
Lokantasý'nda benim misafirim olurdu. Özal, lokantada yemek yedikten
sonra, yakýnda bulunan evime gider, kahve içer ve istirahat ederdi.. Özal,
Beyti’nin yemeklerini neden sevdiðini þöyle izah etmiþti. “Beyti’nin servisi
çok kalitelidir. Türkiye’de konusunda ihracatçý ilk firmalardandýr, ayný
zamanda markadýr.”
Özal, Beyti’den bir yemek sonrasýnda yine bizim eve geçmiþti.
Mesut Yýlmaz, Adnan Kahveci ve birçok bürokratla birlikte bir proje
üzerinde oðullarým Enver ve Önder’in de iþtirakiyle ile birlikte 3-5 saatlik
çalýþma yapmýþlardý.
Çalýþmadan sonra Özal, “Muammer Bey, atlý düðün bandýný getir
de seyredelim, geçmiþe tekrar bir dönelim” dedi. Videonun arýzalý
olduðunu söyleyince, “alet çantaný getir” dedi. Özal, ekonomi ve politikadaki dehasýný burada da gösterdi. Kýsa sürede videonun arýzasýný
tamir etti. Böylelikle, 18 Eylül 1982 tarihinde düzenlenen oðlum Enver’in
atlý düðününü seyrettik. Özal “Bir daha geçmiþe döndüm. O gece beni
politikaya siz ýsýndýrmýþtýnýz” dedi. Ayrýlýrken de “Muammer, sen benim
kadîm dostumsun, ölünceye kadar bu dostluðumuz devam etmeli” dedi.
Turgut Özal’ýn dostlarý
Turgut Bey’in vefatýndan bir yýl sonra Semra Özal beni
Sarýyer’deki evine davet etmiþti. Yanýmda Özal’ýn en yakýn dostlarýndan
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Zeki Aytaç ve Hulusi Çetinoðlu da vardý. Sohbetimizde rahmetli Özal’ý
hayýrla yad ettik. Semra Haným’a, “Özal’ýmýz yaþýyor, ölmedi. Onun projeleri, görüþleri, insan sevgisi sizlere ve bizlere en büyük mirastýr.
Bunlara sahip olursak ne mutlu bizlere!” dedim.
Semra Haným, ”Evet, Özal bize çok aðýr bir miras býraktý. Ýnþallah,
buna sahip olmaya çalýþacaðýz. Rahmetli, bütün insanlarý, iþ adamlarýný,
memurunu, iþçisini, köylüsünü çok severdi. Ölümünden bir yýl evvel
yemekte -sanki vasiyet ediyormuþ gibi- ülkeye çok þeyler kazandýrdýk.
Tabii eksiklerimiz de olabilir, ama birçok dost da kazandýk. Bunlar içinde 5
dost var ki, benim için ölçülmez kadim dostlarýmdýr” dedi.
Semra Haným’a beþ kiþinin kimler olduðunu sordum. “Beþ ismin
arasýnda siz de varsýnýz Muammer Bey, diðerlerinin isimleri ben de saklý
kalsýn. Bu kiþileri, politikaya girmeden önce 10-15 yýl öncesinden tanýrým.
Politikaya girdikten sonra bize bir yükleri olmadý, aksine bazýlarýna da
farkýnda olmadan zararýmýz dahi olmuþtur. Bu insanlar, bizleri ciddi bir
þekilde maddi ve manevi yönden her zaman desteklediler. Siyasi tekliflerde bulunduðumuzda, hiçbiri bu teklifleri kabul etmediler. Karþýlýk beklemeden bizim yardýmýmýza koþtular. Bende bu kiþilerin ayrý bir yerleri
vardýr. Tabi ki ülkemin diðer iþ adamlarý ve siyasilerinden de çok sevdiðim
kiþiler vardýr. Benden sonra da, bu beþ kiþi ile dostluðumuzu yaþatýrsanýz
mutlu olurum” demiþti. Ben de, “Allah Rahmet eylesin. Biz kendisinin
güzel görüþlerine ve takdirlerine layýk olmaya çalýþacaðýz” diyerek,
Hanýmefendi ile tekrar tokalaþýp ayrýldýk.

Turgut Özal Ýle Anýlar

meþhur muhtarlarýndan Hadi Çekirdek de yanýmdaydý. Malatya’dan
cenaze namazý için hususen gelmiþ ve yanýnda Malatya topraðý getirmiþti,
defin konularýnda çok tecrübeliydi. Özal’ý çok seven Hadi Bey, merhumun
kefeninin içine Malatya’dan getirdiði topraðý koydu. Dua ve tekbirlerle
Özal’ýn mezarýný kapattýk.
Ýçim kan aðlayarak, Turgut Özal’a karþý son görevimi de böylelikle
yerine getirmiþ oldum. O, halen içimde yaþýyor. Her sene anýt mezarda
yapýlan anma törenlerine muhakkak katýlýrým.
Ýþ yerime gelirken mezarýnýn yanýndan geçtiðim merhuma bildiðim
dualarý okurum. Benim Özal sevgim, onun bu ülkeye ve bu ülkenin
insanlarýna yapmýþ olduðu deðerli katkýlardan kaynaklanmaktadýr. Ruhu
þâdolsun.

Tarih 21.04.1993: Özal ile son beraberliðimiz
19.4.1993 tarihinde Sayýn Özal’ýn ani ölüm haberi ile birlikte zaman
adeta durmuþtu...
Merhum Turgut Özal’ýn cenaze merasimi 21.4.1993 tarihinde
düzenlenmiþti. Özal’ý son yolculuðuna uðurlamak için Türkiye’nin bütün
illerinden; dünyanýn her tarafýndan büyük bir insan seli Ýstanbul’a akýn
etmiþti.
Cenaze namazý Fatih Camii’nde kýlýndý. Camiden mezarýna kadar
bir milyonun üzerinde insan Özal’ýn tabutuna eþlik etti. Cenaze namazý
bittikten sonra özel bir polis aracý ile birlikte anýt mezarýn baþýna getirildim.
Merhumun mezarýna konulmak üzere babasýnýn Malatya’daki kabrinden
toprak getirilmiþti. Hemþehrilerimiz, “Merhumun mezarýnýn altýna
babasýnýn topraðýný sermek sana düþer” dedi. Bu ulvi görev bana verilince
çok heyecanlandým. Bu görevi dua okuyarak yerine getirdim. Malatya’nýn
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7) DOÐDUÐUM YER OLAN MALATYA DOÐANÞEHÝR’DE
POLAT BARAJI’NIN ÖYKÜSÜ
• Özal’ýn 1983 seçim gezisi ve doðduðum yer Polat kasabasý
• Polatlý çiftçi Zülbiye Haným’ýn þiirinden etkilenerek, baraj
yapýmýnýn takibini üzerime aldým
• Polat baraj projesi ile ilgili olarak, bürokrasiyi nasýl ikna ettim
• Baraj projesine karþý çýkan Polatlý hemþehrilerim
• Barajýn ihale safhasý
• Barajýn zamanýnda bitirilip, Cumhurbaþkanýmýz Turgut Özal
tarafýndan açýlýþý ve ANAP’ýn Polat’ta seçimleri kaybediþi
• Polat’ýn sayfiye yeri Beypýnar’ýn turizme açýlmasý önerim
• Doðanþehir ve Polat belediye baþkanlarý
• Aldýðým en güzel takdir belgesi
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Özal’ýn 1983 seçim gezisi ve doðduðum yer Polat kasabasý.
Özal: "Senin köyün olduðu için bu barajý yaparýz."
Turgut Özal, 1983 seçimleri ile ilgili seçim gezilerine ilk olarak
Malatya’dan baþladý. Turgut Bey, bana telefon ederek, “Muammer,
Malatya’ya gideceðim, senin de yanýmda olmaný istiyorum” dedi. Ben de
kendisine, “Doðanþehir’in Polat Kasabasý’na da giderseniz, sizinle gelirim,
sayýn genel baþkaným” dedim. Turgut Bey de bana, “Muammer, senin
yaylana kadar bile giderim” diye cevap verdi, gülüþtük.
Darende’de Hulusi Baba’nýn çorbasýný içtikten sonra geziye
baþladýk. Akçadað üzerinden Ören kasabasýna uðrayarak, Polat’a giriþ
yaptýk. Ben, Polatlýlara iki gün öncesinden ANAP genel baþkaný Sn.
Turgut Özal’ýn Polat’a geleceðini bildirmiþtim. Polatlýlar bizi son derece
büyük bir coþku ile karþýladý.
Polat’ýn Yukarýoba mahallesinin kahvelerinden birinde oturduk,
ayran içtik, köylülerle sohbet ettik. Köylüler, Polat’a baraj yapýlmasýný talep
etti. Polat’ýn merhum belediye baþkaný Vahap Coþkun, 30 yýl öncesinden
barajý projelendirmiþti. Ne hikmetse o tarihe kadar baraj bir türlü yapýlamamýþtý. Köylüler su sýkýntýsý çekiyordu.
Turgut Bey, vatandaþlarý dikkatle dinledikten sonra: “Ýktidara
geldiðimde bu konu ile ilgili projeyi inceleyeceðim. Bu konuyu, milletvekili
adayýmýz Metin Emiroðlu ve Polatlý iþ adamý hemþehriniz Muammer Þahin
takip edecek” dedi. Halkýn gösterdiði coþku ile köylülerle kucaklaþtý ve
oradan ayrýldýk.
Polat ovasýnda Baba Coþkun tepesine çýktýk. Bu tepeden, barajýn
yapýlacaðý yer olan Fýndýk Köyü’nün bitiþiðindeki araziye baktýk. Ben, Sn.
Özal’a baraj projesi ile ilgili izahatta bulundum. Beni dikkatle dinledi ve
“Köyün gerçekten çok güzelmiþ Muammer, kutlarým” dedi.
Ben de Özal’a köyümüze gösterdiði ilgiden dolayý teþekkür ettikten
sonra, “Köyümüz bizim soyumuzdan ve kökenlerimizden oluþmaktadýr. Bu
köyde doðmuþ olmama raðmen, þimdi arazimiz yok. 1250 haneli
köyümüzde zamanýnda çok yerlerimiz vardý. Son 50 yýllýk süreçte bu
arazileri tasfiye ettik” dedim.
Özal, araziyi kuþbakýþý inceledikten sonra, “Polat kasabasýnýn Çavþaklý mevki dar bir boðaz. Burayý kapatalým ve Polat ovasýný komple baraj yapalým. O zaman Akçadað’ý, Sultansuyu’nu ve Yazýhan ovasýný sulayabiliriz. Ýlerleyen yýllarda da o bölgelerde tekrar baraj ihtiyacý doðmamýþ
olur” dedi. Ben, itiraz ederek, “Benim köyüm ne olacak?” dedim.
Turgut Bey, “Muammer, senin köyünü istimlak ederek, baþka yere
naklederiz. Tabii ki parasýný da veririz” dedi. Ben de gayr-i ihtiyari olarak,
“Barajdan vazgeçerim, köyümden vazgeçmem” dedim.
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Gülerek, “Peki peki anladýk. Senin köyün olduðu için bu barajý
yaparýz. Sen üzülme! Ben sadece görüþ belirttim. Korkma, senin barajýný
yapacaðýz” dedi..
Daha sonra, 100 arabalýk konvoyumuzla birlikte Doðanþehir’e gitmek üzere Mýzgý köyüne geçtik. Köylüler bal armudu ikram ettiler. Çok
hoþuna gitmiþ olacak ki Turgut Bey köylülere “köyünüzün adý, Bal Armut
Köyü” olsun diye bir espri yaptý. Buradan, Doðanþehir’e geçtik. Köylülerle
coþku içinde kucaklaþtýk ve sohbet ettik. Özal, Adýyaman’a ayrýlýrken,
“Muammer; barajý yaparsak Polatlýlar bizi daha sonra unutmazlar deðil mi?”
dedi. Ben de kendisine, “Sayýn genel baþkaným, size minnet ve saygý
duyarlar. Hiç unutmazlar, onlar namýna size þeref sözü veriyorum” diyerek,
taahhütte bulundum. “Onlar unutsa da ben asla unutmam” dedim.
Polatlý çiftçi Zülbiye Haným’ýn þiirinden etkilenerek, baraj
yapýmýnýn takibini üzerime aldým
Polat Barajý
Polat köyünde beklenen baraj
Özal’a baðlandý bu yýl umutlar,
Susuzluktan kurumuþ erikler dutlar
Bir devlet büyüðü bu köye gelse...
Toplanýr köylüler, dökülür dertler.
Eskiye dayanýr cahil yýllarý
Seksen dörtte yapýlýyor yollarý
Susuzluk yüzünden çoðu göç etmiþ
Altmýþ yedi ilde vardýr kollarý
Arazi sularý fýndýktan geçer
Fýndýklý su vermez, tabanca çeker
Çok zaman susmuþlar kalmýþlar nâçar
Ne yapsýn köylüler gurbete göçer
Beþ on sülaleden gelmedir aslý
Konuþulur durur bu baraj faslý
Fýndýklýlar yine suyu vermemiþ
Ekinler kurumuþ, köylüler yaslý
Dört bir yanýn yüce daðlar çevirmiþ
Çok yerde topraðý bire on vermiþ
Aðaçlar boynunu bükmüþ bekliyor
Fýndýklýlar su bendini devirmiþ
Pancar ektiysen yamandýr halýn
Geverde yatmadan tutulur belin
Pancar sulanmamýþ ödemez borcun
Aðzýn býçak açmaz konuþmaz dilin
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Serindir iklimi yayla havasý
Fýndýklýyýnan hiç bitmiyor havasý
Baraj yapýlsa da yüzümüz gülse
Kabul olur tüm köylünün duasý
Her evde konuþulur aynýdýr dertler
Bu köylü barajý yýllardýr bekler
Susuzluktan hep ekinler kurumuþ
Yine boþa çýktý çekilen emekler
Suyu olsa çok bol olur pancarý
Daðlarýnda boldur arýyla balý
Karþý daðlar yaylacýlar yataðý
Çok güzel peyniri bol tereyaðý
Üzüm baðlarýydý karþý ki sýrtlar
Sahibi göç etmiþ bozulmuþ yurtlar
O yemyeþil köyün þimdi çöl olmuþ
Susuz kalmýþ toprak, bitmiyor otlar
Köy deyip de geçme vardýr lisesi
Meþhur yemekleri içli köftesi
Çifter çifter akar soðuk çeþmesi
Mümtaz’ýyla güzeldir “kimene”si
Baraj yapýmýnda büyükmüþ payýn
Hiç unutur musun senin de köyün
Söz verenler sözlerinde durmadý
Son umudumuzsun Muammer Þahin.
Polatlý Ozan Zülbiye Kutlu

Polat baraj projesi ile ilgili olarak, bürokrasiyi nasýl ikna ettim
ANAP iktidara geldikten altý ay sonra Polatlý hemþehrilerim beni
telefonla arayarak, “Partiniz iktidara geldi. Biz, söz verdiðimiz gibi, oyumuzun tamamýný ANAP’a verdik. Siz de baraj konusunu sayýn
baþbakanýmýz Turgut Özal’a yeniden hatýrlatýr mýsýnýz?” diyerek, ricada
bulundular. Bunun üzerine hemen, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðýnýn
müsteþarý olan Erdemir Karakaþ’ý aradým. Ýstanbul’da yapýlacak olan Ýhracatçýlar Birliði toplantýsýna davet ettim. Amacým, Polat belediye baþkanlarýndan Vahap Coþkun’un hazýrlatmýþ olduðu 30 yýllýk projeyi, bakanlýk
arþivlerinden buldurup, gündeme getirmekti.
Karakaþ ile Ýstanbul’da kahvaltýda buluþtuk. Sn. Karakaþ’a Polat
barajý projesini anlattým. Baþbakan Turgut Özal’ýn da, bu barajýn yapýlmasý
için söz verdiðini belirterek, Polat baraj projesinin bakanlýk arþivlerinden
bulunmasýný rica ettim. Müsteþar, “Sayýn Muammer Bey, benim de sizden
bir ricam olacak.. Erzincan eski belediye baþkanlarýndan Refik Aras
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arkadaþým olur. Fakat, 30 yýldýr kendisiyle görüþemiyorum. Arkadaþýmý
bulup, telefonlarýný bana iletirseniz, ben de sizin projenizi arþivlerden
bulup, onaylayacaðým!” dedi.
Müsteþar, uzun yýllar Amerika’da bulunduðu için arkadaþýnýn izini
kaybetmiþ. Araþtýrmalarým sonucu Refik Aras Bey’in, Aydýn Doðan Bey’in
þirketlerinden birinde genel koordinatör olarak çalýþtýðýný öðrendim.
Gerekli baðlantýyý saðlayarak Erdemir Karakaþ ile Refik Aras’ý Ýstanbul’da
görüþtürdüm. Bu görüþmeden sonra sayýn Karakaþ’a “Barajýn olurunu
verirseniz, sizi Polat’ýn fahri hemþehrisi ilan edeceðiz ve ebediyen size
minnettar kalacaðýz” dedim. Erdemir Bey, Ankara’ya döndükten kýsa bir
süre sonra beni aradý. Proje ile ilgili olarak Ankara’ya davet etti.
Kýþ mevsimindeydik, yoðun kar yaðýþý vardý. Ýstanbul-Ankara uçak
seferleri iptal edilmiþti. Bu nedenle Ankara’ya trenle gittim. Görüþmeye
Polat’tan da 15 kiþilik bir heyet gelecekti. Polat’tan gelen 15 kiþilik grupla
Ankara Bulvar Palas Oteli'nin lobisinde buluþtuk. Heyette, hatýrladýðým
kadarýyla Þerif Yýldýrým, Hasan Erdoðan, Abdullah Þahin, Ýbrahim Dinçer,
Ýzzettin Özkan ve Abdullah Dinçer vardý.
Enerji Bakanlýðýna, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Baþkaný Metin
Emiroðlu ile birlikte gittik. Enerji Bakanlýðý Müsteþarý Erdemir Karakaþ bizi
çok iyi bir þekilde karþýladý. Metin Emiroðlu ile birlikte projenin detaylarýný
aktardýk. Müsteþar Bey, projeye olumlu bakýldýðýný, konuyu DSÝ genel
müdürlüðüne havale edeceklerini söyledi. Ýþimizin daha çabuk görülmesi
için evraklarýmýzý bakanlýktan tahsis ettiði özel bir kurye ile elden gönderdi. Erdemir Bey’in ilgisini, Turgut Özal’ýn projemizi desteklemesine, benim
ve Metin Emiroðlu’nun parti içerisindeki konumumuza baðlýyorum.
Devlet Su Ýþleri projeyi, son karar mercii olan Devlet Planlama
Teþkilatý’na havale etti. Planlama Teþkilatý projenin ekonomik olmadýðýný
ifade ederek, askýya aldý. DPT, Polat baraji ile ilgili önceki müracaatý da,
“25 bin dönümlük üretim alanýna bu proje uygulanmaz” gerekçesiyle rafa
kaldýrmýþtý.
Bu olaylar geliþirken, Polatlý ozan-þair, ev hanýmý Zülbiye Kutlu’dan
ve hemþehrilerimden barajla ilgili þiirler ve dolu dolu mektuplar alýyordum.
Projemiz çýkmaz bir yola girince gece gündüz Allah’a dua ediyordum.
Kayýnpederim Cezmi Emiroðlu’nun “Oðlum Muammer, baraj projesini
hayata geçirebilirsen ahirette mekanýn cennet olur. Amel defterin açýk kalýr.
Barajdan istifade edenlerin dualarýyla ihya olursun. Kuþlar, aðaçlar sana
duacý olur” sözleri, beni motive ediyor, çalýþma azmini artýrýyordu.
Metin Emiroðlu ile birlikte DPT uzmanlarýna çok ýsrar ettik.
Planlama yetkilileri bir türlü çýkýþ yolu bulamadýlar. Bu durum karþýsýnda
Metin Bey ümidini kesmiþti. Ben ise, hiç ümidimi yitirmedim. Gece
gündüz, çýkýþ yollarý arýyordum.

155

Babam

Bir ara þunlarý düþündüm: “Polatlýlar çok çalýþkan insanlardýr. Üretimde
diðer bölgelere göre en az %100 daha fazla verim elde ederler. Polat’ta 1’e
40 ve 1’e 50 fasulye alýnýyor. Demek ki, bizim bölgemizdeki 25 bin dönüm
araziden 100 bin dönümlük araziye eþ deðer verim alýnmaktadýr.”
Bu düþüncelerimi derhal Devlet Planlama Teþkilatý’na aktardým,
gerekirse bölgedeki tarým birliklerinden konuyu araþtýrýn, dedim. DPT
yetkilileri, Doðanþehir Ziraat Odasý ve Malatya valiliðiyle temasa geçerek,
arazimizin verimini soruþturmuþlar. Benim rakamlarým onaylanýnca Devlet
Planlama Teþkilatý uzmanlarý baraj projemizi onaylayarak, “Biz, böyle bir
üretim kaynaðýný bugüne kadar deðerlendirmedik. Sizin heyecanýnýz, bizi
bu projeyi onaylamaya kadar götürdü. Sizin çalýþmanýz diðer projelerimizde
bize ýþýk tutacak” diyerek beni tebrik ettiler. Böylelikle yolumuz açýlmýþ
oldu. Bundan sonra, projenin ihale safhasýna geçildi.
Baraj projesine karþý çýkan Polatlý hemþehrilerim
1983 yýlýnda Sayýn Özal, ‘Ýktidara geldiðimizde Polat baraj projesinin takibini milletvekili adayýmýz Metin Emiroðlu ile birlikte yürütün’
þeklinde bir talimat vermiþti.
Akabinde ANAP iktidara geldi. Kayýnbiraderim Metin Emiroðlu ile
birlikte, baraj projesini yerinde incelemek üzere Polat’a gittik.
Hemþehrilerimle birlikte projeyi tartýþmak için belediye önündeki parkta
toplantý yaptýk. Toplantýda hazýr bulunanlarýn bazýlarý, 30 yýldýr yapýlamayan bu projenin yine yapýlamayacaðýný, projenin oy almak kaygýsýyla
gündeme getirildiðini söylediler.
Ben, bu projenin takibini oy için deðil; doðduðum köye hizmet için yaptýðýmý ve yapacaðýmý söyledim. Metin Emiroðlu ise, “Eniþtemin köyü, benim de
köyümdür. Bu hizmetten herhangi bir politik kâr beklemiyorum. Muammer Bey
proje için beni sürekli teþvik ediyor. Bu projenin gerçekleþmesi Polat’a büyük
bir kazanç saðlayacaktýr. Sulama sorununun çözümü için sizlerin bir önerisi
var mý?” diyerek, proje muhaliflerine cevap vermiþ oldu.
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Baraj projesi hükümet tarafýndan gündeme alýndýðý dönemde, birinci
devrede ANAP adayý belediye baþkanlýðýný kazandý. Bir sonraki seçimlerde
ise baraja muhalif olan partinin adayý belediye baþkaný oldu.
Bütün bunlara raðmen yýlmadan projeyi hayata geçirdik. Bundan
dolayý da çok mutluyuz.
Barajýn ihale safhasý
Barajýn yapýlmasýný kendime görev edindim ve bütün bürokratik
iþlemlerini bizzat takip ettim.
Turgut Özal’ýn önüne baraj ihalesi imzaya geldiðinde beni ve Metin
Emiroðlu’nu çaðýrdý: “Bu iþi kýsa sürede nasýl ihale aþamasýna getirdiniz?”
dedi. Metin Bey de “Eniþteme sorun!” dedi. Ben de, “Efendim, siz Polat’ta
bize talimat vermiþtiniz. Biz de sizden aldýðýmýz cesaret ve güvenle
çalýþtýk. Önümüze çýkan engelleri de böylelikle aþtýk” dedim.
Metin Emiroðlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný idi. Özal,
Metin Emiroðlu’na dönerek, “Bu ödeneði nasýl koydun?” dedi. Metin Bey,
“GAP bütçesinden ileride mahsup edilmek üzere 200 milyon aktardýk.”
deyince, Sayýn Özal da, “Diðer milletvekilleri duymasýn. Meseleyi
çözmüþsünüz. Haydi hayýrlý olsun. Muammer, doðduðu yeri ve yöresini
çok seven birisin. Bölgesini sevenler arasýnda bir yarýþma yapýlsa
muhakkak sen birinci olursun. Tebrik ederim ve gözlerinden öperim. Þimdi
Polatlýlar bizi unutmazlar deðil mi?” diyerek, ihale dosyasýný imzaladý.
Özal’ýn ruhu þâd olsun. Bu onuru, ölünceye kadar yaþayacaðým.
Barajýn ihalesine 5 firma teklif vermiþti. Ýhaleyi, referansýný
aldýðýmýz Türkiye’nin sayýlý müteahhitlerinden Ispartalý Nafiz Yürekli
kazanmýþtý. Baþarýlý müteahhit, barajý hesaplanan zamanda teslim etmiþti.
Kendisini de burada rahmetle anýyorum.

Baraj muhalifleri, artezyen kuyularý açmayý önererek, “kuyulama
sistemi ile 10-15 adet kuyu açarsak bu bölgenin sulama problemi biter”
dediler. Bu öneri üzerine biz de “Pekiyi, artezyen kuyularý için elinizde
projeleriniz var mý?” diyerek, ikinci bir soru sorduk. Projeleri olmadýðý
gibi, kuyulama sistemiyle ilgili herhangi bir çalýþmalarý da yokmuþ;
sadece fikir beyanýnda bulunmuþlar! Bu toplantýnýn sonucunda, iyi niyetle
baþladýðýmýz baraj projesinin niçin 30 yýldýr yapýlamadýðýný, politik nedenlerle bu tür hizmetlerin nasýl engellendiðini öðrenmiþ olduk.

Polat barajýmýzýn inþaatý planlanan tarihte tamamlandý. 1990
yýlýnýn sýcak bir Aðustos gününde Cumhurbaþkanýmýz Turgut Özal’la birlikte Malatya’dan helikoptere bindik ve barajýn açýlýþýný yapmak üzere
Polat’a uçtuk.

Sonuç olarak þunlarý söyleyebilirim: Ülkemizde, illerimizde,
ilçelerimizde ve köylerimizde yapýlmasý gereken çok önemli ve yararlý
projeler, siyasi çekiþmeler ve kýskançlýklardan dolayý yapýlamamaktadýr.
Bunun bir örneðini kendi köyümde yaþadým.

Baraj sahasýna indiðimizde beþ bin kiþinin üzerinde kalabalýk bir
grup gördük. Folklor ekipleri bizi davul zurna ile karþýladý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan müteahhit Nafýz Yürekli’ye þilt verildi. Polat belediye
baþkaný, Cumhurbaþkanýmýza ve bana þilt takdim etti.

Barajýn zamanýnda bitirilip, Cumhurbaþkanýmýz Turgut Özal
tarafýndan açýlýþý ve ANAP’ýn Polat’ta seçimleri kaybediþi
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Baraj kapaklarý ‘hayýrlý olsun’ anonsu ve dualarla açýldý. Ben de bir
konuþma yaprak, barajýn bölgemize ve yöre çiftçilerine hayýrlý, mübarek
olmasýný temenni ettim.
Ýdealimdeki bu projeyi gerçekleþtirmenin hazzýný yaþýyor; bu sebeple hemþehrilerimden saygý ve takdir görüyorum.
Cumhurbaþkanýmýz baraj açýlýþýyla ilgili sohbet esnasýnda
“Muammer, öðrendiðime göre Polat seçimlerini muhalif parti kazanmýþ”
diyerek, bana sitem etti. Ben de, üzülmemesi için esprili bir þekilde
“Bütün Türkiye’de kaybettik” dedim. O da bana “Ben sana Polat’ý soruyorum” dedi. Bu soruya cevap veremedim. Özal, “Polatlýlar bizi unutmayacaklardý! Vatandaþ oyunu yatýrýma göre deðil; günün þartlarýna göre
veriyor” dedi.

Doðduðum Yer Olan Malatya Doðanþehir'de Polat Barajý'nýn Öyküsü

Fahri Özbey, Yaþar Doðan, Nebi Þahin, Ýshak Yaðcý, Ökkeþ
Özdemir ve Hacý Emir Arpacý isimlerini hatýrladýðým Doðanþehir’in
belediye baþkanlarýdýr. Þimdiki Baþkan Cengiz Özdemir de gayretli bir
insandýr. Doðanþehir’e hizmetleri geçen tüm belediye baþkanlarýna minnet ve þükranlarýmý sunar; hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet dilerim.
Doðduðum kasaba olan Polat’ýn 80 yýllýk geçmiþi vardýr. Abdullah
Kurukafa, Hacý Coþkun, Mustafa Demiralp, Mehmet Fýrat, Mevlüt
Demiralp, Mustafa Ýlhan, Vahap Coþkun, Doðan Ormancý, Hasan Erdoðan
ve Sabri Mumcu kasabamýza hizmet eden belediye baþkanlarýdýr.
1999-2004 yýllarýnda Mehmet Yoldaþ’ýn çaðdaþ belediyecilik
anlayýþýyla kasabamýza büyük hizmetleri olmuþtur. Þimdiki belediye
baþkanýmýz Ýsmet Güzel’den de kalýcý hizmetler bekliyor; açýkladýðý projelerini hayata geçirmesini temenni ediyoruz.

Polat’ýn sayfiye yeri Beypýnar’ýn turizme açýlmasý önerim
Aldýðým en güzel takdir belgesi
Beypýnar, Polat’ýn önemli bir sayfiye ve mesire yeridir. Beypýnar’ýn
mesire yerlerinin Takas gibi düzenlenmesini ve buraya sosyal tesisler
yapýlmasýný Polat belediye baþkanýna önerdim ve yatýrým masraflarýný
karþýlamayacaðýmý söyledim.
Çocukluk dönemlerimden Beypýnar’daki tarihî çeþmenin çok güzel
hatýralarý bulunuyor. Bölgenin de çeþmelere, piknik alanlarýna ihtiyacý
vardý. Beypýnar’a sadece piknik alanlarý ve çeþmeler kifayetsiz kalýrdý.
Buraya havuzlar inþaa edilerek, balýkçýlýk yapýlabilirdi. Gençler için sportif
alanlar oluþturulabilirdi. Böylelikle bölgedeki en az 50 aileye istihdam
imkaný saðlanmýþ olurdu.
Bölge arazisinin istimlakýnda problem yaþandýðý için projem hayata
geçirilemedi.
Çalýþkan hemþehrilerimize eskiden beri yaptýklarý baþarýlý tarým
çalýþmalarýna ilaveten baðcýlýkla meþgul olmalarýný, halýcýlýk yapmalarýný,
meyve üretiminde modern teknikler kullanmalarýný ve arýcýlýða önem vermelerini tavsiye ediyorum. Bölge halký önerilerimi hayata geçirdiklerinde,
ilave gelir kaynaklarý elde edecektir. Gençlerimiz iþsizlikten kurtarýlacaktýr.
Ýnþallah bu önerilerim dikkate alýnýr.

Polat belediye meclisinin 08.10.2003 tarih ve 10 sayýlý kararý:
“Polat belediye baþkanlýðýndan, büyük hemþehrimiz Muammer
Þahin’e...
Doðduðu yer olan kasabamýza baraj kazandýran, kasabamýza
eðitim kurulumlarý baðýþlayan, okullarýmýzý bilgisayarlarla donatan, öðrencilerimizin eðitim araç ve gereçlerini temin eden deðerli hemþehrimiz
Muammer Þahin’i ne kadar takdir etsek azdýr. Kendileri 50 yýl önce bölgemizden ayrýlmasýna raðmen bizleri unutmamýþtýr. Muammer Bey
kasabamýzýn “bir numaralý” hemþehrisidir. Zat-ý ailelerinin çocukluðunda
oynadýðý, çamurdan at arabasý yaptýðý ve arkadaþlarýyla eðlendiði Gökçek
mevkiini aðaçlandýrarak, Muammer Þahin Hatýra Ormaný olarak isimlendirdik.”
Belediye Baþkaný Mehmet Yoldaþ
Polat belediyesinin þahsýma tevcih ettiði takdir belgesini, aldýðým
belgelerin en onurlusu olarak kabul ediyorum. Bundan dolayý Polat
Belediye Baþkaný Mehmet Yoldaþ’ýn þahsýnda tüm belediye meclisi
üyelerine ve belediye encümenine teþekkür ve þükranlarýmý sunarým.

Doðanþehir ve Polat belediye baþkanlarý
Doðanþehir’e emekleri geçen belediye baþkanlarýný da kitabýmda
yad etmek isterim. Doðanþehir’in kurucusu, müstesna insan CHPli Esat
Doðan’ýn ilçemize çok büyük hizmetleri geçmiþtir. Bu hizmetlerine karþýlýk
olarak hemþehrilerimiz tarafýndan milletvekili seçilmiþtir.

Hayatta kaldýðým müddetçe köyümü ziyaret edeceðim, köyümdeki
eðitim kumlarýna yardým edeceðim.

Turgut Özal döneminde, Þerif Yýldýrým’ýn Doðanþehir’e büyük yararlarý dokunmuþtur, kendisine takdirlerimi sunarým.
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Malatya Eðitim Vakfý

8) MALATYA EÐÝTÝM VAKFI
• Malatya Eðitim Vakfý, Okumuþu Çoðaltma Derneði’nden ilham
alýnarak, Kayýsý Gecelerinde vücut bulmuþtur
• Ýstanbul Ticaret Odasý’nýn Ýnönü Üniversitesi’ndeki yarým kalan
36 derslikli okulu tamamlamasý
• Vakýftaki çalýþmalarým sýrasýnda karþýlaþtýðým zorluklar ve kaybettiðimiz iki adet gayrimenkul
• Vakýf ve Malatya aþýðý müteahhit Reþit Þahin
• Kemal Derinkök’e Malatya Eðitim Vakfý’na 63 dönümlük arsa
baðýþý yapmasý için teþvikim
• Malatyaspor Baþkaný Metin Kaya Çaðlayan’ýn Malatya Eðitim
Vakfý’na yardýmlarý
• Saniye Samanlý Hanýmefendi’nin Malatya Eðitim Vakfý’na daire
baðýþý
• Balater Yalman Hanýmefendi’nin Malatya Eðitim Vakfý’na daire
baðýþý
• Vakfýmýza kendi arzularý ile baðýþ yapan Handan ve Hayrettin
Yelkinkanat ailesi
• Hayýrsever üyemiz Selami Akbarut’un vakfýmýza kýz talebe
yurdu baðýþý
• Vakfýmýzýn kurucu üyelerinden Yaþar Öncan’ýn, Ankara’daki
vakýf þube binasýnýn tapusunu vererek, vakfýmýza baðýþlamasý
• Dr. Rahime Batu’nun baðýþý esnasýnda yaþadýklarým ve
baðýþýn hazin sonu
• Malatya Valisi Kutlu Aktaþ’ýn vakýf yararýna çalýþmalarý ve vakfýn merkez binasýnýn alýmý
• Vakýf kurucu üye ve baþkanlarýmýzdan eski milletvekili Mustafa
Kaftan’ýn politik esprili bir hikayesi
• Tekstil uzmaný Çalýklar: Mahmut Çalýk ve Ahmet Çalýk
• Taha Holding’in ve LC Waikiki’nin kurucularýndan, baba dostum
Vahap Küçük
• Malatya Eðitim Vakfý’ndaki çalýþmalarýmda kimlerden destek
gördüm?
• Sosyal yönlerini takdir ettiðim büyük insan Mevlüt Aslanoðlu
• Malatya’ya toplu geziler ve vakfýn yemek ziyaretleri
• Ýlçem Doðanþehir’e yaptýrdýðým ve katkýda bulunduðum okullar
• 5’inci okulu babam Vaiz Þahin adýna yaptýrmayý taahhüt ettim
• Malatya’nýn Akçadað ilçesinde inþaatý yarým kalan okula çok
üzüldüm
• Bir eðitimcinin çocuklarý için benden burs talebi
• Doðanþehir kaymakamýnýn ilçemize yatýrým yapmam için önerileri
• Malatyalýlar tekstilde ve dayanýþmada neden öncüler?
• Malatya Eðitim Vakfý’na üniversite kazandýrma idealim
• 23 Nisan 2004 tarihinde Doðanþehir Muammer Þahin Zafer
Ýlköðretim Okulu'nu ziyaretimde öðrencilerden þiirli teþekkür..
• Sevgili Malatyama sýla özlemi
• Orda bir köy var uzakta
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Malatya Eðitim Vakfý, Okumuþu Çoðaltma Derneði’nden ilham
alýnarak, Kayýsý Gecelerinde vücut bulmuþtur

Malatyalý hemþehrilerimiz, yöre insanlarýna karþý vefa borçlarýný
yardýmlarda bulunarak ödemektedirler.

Ýsmet Paþa’nýn talimatý ile 1946 yýlýndan beri Malatya kayýsýsýnýn
tanýtýmý amacý ile geceler düzenlenmekteydi.

Vakýf üyelerimiz milli eðitim camiasýna 40 kadar okul yaptýrmýþtýr.
Vakfýmýzýn en büyük projesi Malatya Eðitim Vakfý Üniversitesi’ni kurmaktýr.

1946 yýlýnda oluþan geleneðe katkýda bulunmak için 1975 yýlýnda
bir komite kurmuþtuk. Komitede benimle birlikte eski bakanlarýmýzdan
Nüvit Yetkin, eski milletvekillerimizden Mustafa Kaftan ve iþ adamý Yaþar
Hanlýoðlu da bulunuyordu.

Ýstanbul Ticaret Odasý’nýn Ýnönü Üniversitesi’nin yarým kalan
36 derslikli okulu tamamlamasý

1985 yýlýna kadar bu uygulamalar sürerken, biz de bir taraftan
‘Daha baþka neler yapabiliriz?’ diye düþünüyorduk. Malatya’da sosyal
toplum kuruluþu olarak sadece 1945 yýlýnda kurulmuþ olan Okumuþu
Çoðaltma ve Yaþatma Derneði vardý. 1960 yýlýna kadar birçok talebemiz
bu dernekten burs alarak tahsil hayatýný sürdürdü. Bugün aramýzda bulunan bir çok hukukçu, mimar ve mühendis bu derneðin destekleriyle bulunduklarý mevkie gelmiþtirler. Bugünkü günde her ne kadar Okumuþu
Çoðaltma Derneði yaþamakta ise de aktifliðini yitirmiþ durumdadýr. Bu
derneðin tecrübelerinden istifade etmeyi ve burasýný büyüterek, vakýf tüzel
kiþiliðine dönüþtürmeyi arkadaþlarýmýzla müzakere ettik. Fakat, bu
dernekle iliþkimizi keserek, yeni ve müstakil bir vakýf kurma düþüncesini
geliþtirdik. Vakfa isim araþtýrýrken Malatya Eðitim ve Spor Vakfý ibaresi
gündeme geldi. Bazý arkadaþlarýmýz sporu ayýralým, spor için ayrý bir vakýf
kurarýz, dediler. Böylelikle Malatya Eðitim Vakfý ismi üzerinde mutabakat
hasýl oldu. Bu amaçla, Nüvit Yetkin, Mustafa Kaftan ve diðer hukukçu
arkadaþlarýmýzla birlikte çalýþarak, vakýf tüzüðünü hazýrladýk. 30 kiþilik
kurucular kurulu teþkil ettik. Malatya Eðitim Vakfý, Cumhurbaþkaný Kenan
Evren’in mutabakatý, Baþbakan Turgut Özal’ýn onayý ve dönemin Milli
Eðitim Bakaný Metin Emiroðlu’nun katkýlarý ile, Bakanlar Kurulundan vergi
muafiyetiyle birlikte kamuya hadim vakýf statüsünü kazanarak, 1985 yýlýnda kuruldu.
Vakfýn ilk baþkaný olarak oy birliðiyle iþ adamý Davut Kölük seçildi.
Kurucular Kurulu baþkanlýðýna ise eski devlet bakanlarýmýzdan Nüvit
Yetkin getirildi.
Malatya Eðitim Vakfý’nýn öncelikli amaçlarý þunlardýr:
- Baþarýlý ve ihtiyaç sahibi Malatyalý üniversite öðrencilerine burs
vermek.
- Öðrencilere staj imkaný temin etmek.
- Mezun olanlara istihdam imkanlarý araþtýrmak.
- Malatya’nýn tanýtýmýna katkýda bulunmak.
Malatya Eðitim Vakfý günden güne geliþerek, 850 talebeye burs verecek kapasiteye ulaþmýþtýr. Bursiyer sayýmýzý artýrmaya gayret ediyoruz.
Vakfýmýz, 2003 yýlý itibariyle 10 binin üzerinde öðrenci mezun etmiþtir.
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2003 yýlýnda düzenlenen Malatya kayýsý festivaline Ýstanbul Ticaret
Odasý Baþkaný Sayýn Mehmet Yýldýrým özel davetlimiz olarak katýlmýþtý.
Üç günlük misafirlik süresinde benim Karaterzi’de yaptýracaðým okulun
temel atma töreni de icra edildi. Merasime, ÝTO Baþkaný Mehmet Yýldýrým,
Malatya milletvekili Mevlüt Aslanoðlu, MEV Baþkaný Mustafa Baþdemir,
Malatyaspor Baþkaný Hikmet Tanrýverdi, Ýstanbul Büyükþehir Belediye
baþkan yardýmcýsý Ümit Özerol’la birlikte kalabalýk bir grup katýlmýþtý.
Yeþilyurt’ta Ahmet Çalýk Bey grubumuza sabah kahvaltýsý ikram
etti. Kahvaltý esnasýnda arkadaþlarýmýz Ýnönü Üniversitesi’nin tamamlanamayan 36 derslikli okul inþaatýný gündeme getirdi. Ben, bunun üzerine okulun tamamlanmasýný Sn. Mehmet Yýldýrým’dan rica ettim.
Arkadaþlarým da benim bu önerimi desteklediler. Mehmet Bey, “ÝTO
üyelerimizin de kabul etmesi durumunda, bu önerinizi ben de tasvip ediyorum. Acý bir kahvenin kýrk yýllýk hatýrý vardýr. Eðitim yuvasýný bu hatýra
binaen tamamlayacaðýz. Muammer Þahin, Mevlüt Aslanoðlu, Mustafa
Baþdemir ve Hikmet Tanrýverdi bu konuyu takip ederse, okulu 2005 yýlýnýn
sonuna kadar tamamlayabiliriz” dedi.
ÝTO okulun tamamlanmasý projesini gündemine aldý. Bu konuda
emeði geçen Sayýn Baþkan Mehmet Yýldýrým’a ve ÝTO’nun genel sekreteri
-Malatyalý Halit Ziya Özkan’ýn damadý- Cengiz Ersu’ya, ÝTO yönetim ve
meclis üyelerine Malatya Eðitim Vakfý olarak minnet ve þükranlarýmýzý
bildiririz.
Böylelikle, Malatya Eðitim Vakfý’nýn düzenlediði Malatya kayýsý festivalinin ne kadar bereketli olduðunu bir kez daha gördük.
Vakýfta çalýþmalarým sýrasýnda karþýlaþtýðým zorluklar ve kaybettiðimiz iki adet gayrimenkul
Malatya Eðitim Vakfý’ndaki çalýþmalarým sýrasýnda unutamayacaðým bir gerginlik yaþadým. Çocukluk arkadaþým olan Prof. Dr. Mesut
Parlak vakfýn genel baþkanýydý. Ben de ikinci baþkandým. Gündemimizde
iki önemli konu vardý. Birinci gündem maddemiz, vakfýn Ankara þube
baþkaný Yaþar Öncan’ýn önerisi, katkýlarý ve genel merkezin de iþtirakiyle,
kiralýk olarak kullanýlan Ankara þube binasýnýn satýn alýnmasýydý.
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Mesut Parlak ve birkaç arkadaþýmýz Ankara’daki binaya katkýda
bulunmamak için, benim desteklediðim öneriyi geri çevirdiler. Bundan
dolayý çok üzüldüm. Ýkinci gündem maddemiz, Florya’da bulunan
Hazine'ye ve Suriyeli bir þahsa ait 18 dönümlük kýymetli bir arsanýn vakfýmýza 49 yýllýðýna kiralanmasýydý. Bu konunun takibi için bir buçuk yýlýmý
harcadým. Arsanýn tahsisi için son aþamaya gelinmiþken, baþkan ve
birkaç arkadaþý beni desteklemedi. Bu hayýrlý proje için yönetimden
destek alamayýnca vakýf yönetiminden istifa ettim. Arsayý kimse takip
etmedi. Baþka bir özel vakýf bu arsaya tahsis aldý.
Kurucular kurulumuzdan Nüvit Yetkin ve Mustafa Kaftan istifamý
geri almam için yazýhaneme kadar geldiler. Bu iki yakýn arkadaþýmýn
ricalarý üzerine istifa dilekçemi geri aldým. Buna raðmen, vakfýn yönetim
kurulu baþkaný, yönetim kurulu üyelerine baský yaparak, istifamý yürürlüðe
koydu. Ben de vakýf yönetim kurulu baþkan vekilliði görevimden ayrýldým.
Bundan dolayý çok üzülmüþtüm.
1946 yýlýndan beri arkadaþým olan Mesut Parlak Hoca bu hareketi
aslýnda yapmazdý. Konunun geliþimini araþtýrdým. Mesut Hoca’nýn bir politikacýnýn yönlendirmesiyle bu yanlýþ hareketi yaptýðýný tesbit ettim.
Bu konuyu vakýf üyelerinin bilmelerinde fayda vardýr. Ýki yýllýk küslük döneminden sonra Mesut Hoca ile bir araya geldik, “yolumuza, birlikte devam etmeliyiz” diyerek, kucaklaþtýk.
Bununla birlikte, þahsýma yapýlan bu hareketten dolayý içinde bir
uhde kaldý. Bizden sonraki arkadaþlara tavsiyem þudur: Vakýf için hizmet
eden, hayatýný vakfa adayan insanlara lütfen destek olunuz, köstek
olmayýnýz!
Vakýf ve Malatya aþýðý müteahhit Reþit Þahin
Baba dostum, Malatya Eðitim Vakfý kurucu üyesi müteahhit
Reþit Bey Amca baþarýlý bir iþ adamýydý. 1955 yýlýnda iþlerini
Malatya’dan Ankara’ya nakletti. Bu tarihten sonra, Adnan Menderes
Hükümeti ile çok iyi iþlere girerek, “barajlar kralý müteahhit” unvanýný
kazanan ilk iþ adamý oldu.
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üyelerden biri kendi payýna düþen 25 milyon lirayý baþka bir vakfa
baðýþladý. Geriye kalan 25 milyon liranýn vakfa baðýþlanmasý gerekiyordu.
Çünkü o problemi Reþit Amca çözmüþtü. Kurucu üyesi olduðu Malatya
Eðitim Vakfý’na bu baðýþý kazandýrmakla, kendisi de çok büyük bir haz
duyacaðýný biliyordu.
Reþit Amca bu dönemde ani bir rahatsýzlýk geçirerek Amerikan
Hastanesi’ne yatmýþtý. Tedavisi bu hastanede yapýlamayýnca Ýngiltere’ye
gitmesi gündeme geldi. Baba dostum, beni ve Yusuf Ziya Kan’ý,
Amerikan Hastanesi’ne çaðýrtarak: ”Ben Londra’ya tedaviye gidiyorum.
Hakkýnýzý helal edin” dedi. 25 milyon liranýn vakfa baðýþlandýðýný
söylediðimizde duygulanarak, “iþte þimdi gözüm arkada kalmadan
Ýngiltere’ye gidebilirim” dedi.
Ýngiltere’ye birkaç defa telefon ederek, halini hatýrýný sordum. Bacaðý
kesilmiþti. “Muammerciðim, artýk fazlaca bir saðlýk sorunum kalmadý.
Ayaðýma protez takýldý. Yakýnda saðlýklý olarak Türkiye’ye dönüyorum.
Harrods maðazalarýndan 4 takým elbise aldým. Saðlýðýmý kutlamak için
Hilton otelinde üç yüz kiþilik bir yemek vermeyi düþünüyorum. Gecede
sanatçýlar da olsun" diyerek, bana talimat verdi. Hemen gerekli hazýrlýklara
baþladým. Maalesef bir gün sonra Ýngiltere’den acý haber geldi: Reþit Bey,
egzersiz yaparken dengesini kaybederek düþmüþ ve protez bacaðýndan
kan kaybederek, vefat etmiþti. Allah, gani gani rahmet eylesin.
Kemal Derinkök’e, Malatya Eðitim Vakfý’na 63 dönümlük arsa
baðýþý yapmasý için teklifim
Pera Palas Oteli'nin yönetim kurulu baþkaný Hasan Süzer bir gün
beni telefonla aradý: “Muammer Bey, vakýf ve baðýþlar konusunda siz çok
duyarlýsýnýz. Öðrendiðim kadarýyla Malatyalý iþ adamý Kemal Derinkök’ün
Kurtköy’de 7500 dönüm arsasý varmýþ. Kemal Bey’den Malatya Eðitim
Vakfý’na bir miktar arsa baðýþlamasýný isteyebilirsiniz” dedi. Ben de,
“Kemal Derinkök ile derhal görüþelim. Neden olmasýn?” dedim.

Reþit Bey’in 1960 ihtilalinden sonra politik nedenlerle iþleri bozuldu.
Ýþlerini ancak 1975’li yýllarda eski düzeyine getirdi. Hayatý ve toplumu
seven çok bonkör bir insandý. Babamýn çok sevdiði bir arkadaþý olan Reþit
Þahin’le, uzun yýllar ailecek görüþtük.

Kemal Bey’den bunun için randevu alýndý. Vakfýn baþkaný Mesut
Parlak ve Þaban Taçyýldýz ile birlikte Kemal Bey’in, Bebek’te bulunan ofisine gittik. Kemal Derinkök’e vakfýmýzý anlatarak, Kurtköy’deki arsasýndan
100 dönüm kadar bir araziyi vakfýmýza baðýþlamasýný istirham ettik. Sað
olsun, bizi kýrmayarak, teklifimizi kabul etti. Arsalarýn hisseli olduðunu
söyleyerek, hissedarý olduðu arsalardan vakfýmýza 63 dönümlük baðýþ
yapma sözü verdi.

Sn. Þahin 1985 yýlýnda Malatya Eðitim Vakfý kurulurken iki kurucu
üye arasýndaki problemleri çözmek için hakemlik yapmýþtý. Problem
çözülünce ihtilafa konu olan 50 milyon lira vakfa baðýþlanacaktý. Kurucu

Tapu iþlemleri gecikince Kemal Bey’i aradým. Sayýn Turgut Özal Malatya Gecesi’ne katýlacak, bize tapuyu soruyor, dedim. Oysa ki, Özal’ýn bu
durumdan haberi yoktu. Ýþleri çabuklaþtýrmak için böyle konuþmuþtum.
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Arsanýn tapusunda 3 milyarlýk ipotek vardý. Kemal Bey bunu da
ödeyerek, arsanýn temiz bir þekilde vakfa verilmesini saðladý. Kemal
Bey’in yaptýðý baðýþ karþýsýnda Özal’dan bir takdir belgesi almak istediði
kanýsýna vararak, vakýftan bir takdirname hazýrladýk.
Hilton Oteli'nde düzenlenen kayýsý gecesinde Cumhurbaþkanýmýz
1000 kiþinin huzurunda Kemal Derinkök’e vakfýmýzýn takdirnamesini verdi
ve kendisine teþekkür etti. Bu esnada orada bulunan Semra Haným da
Kemal Bey’den “Benim hatýrým için Malatya Eðitim Vakfý’na benim adýma
okul yapmalarý kaydýyla, 250 dönüm arsa baðýþlayýnýz.” dedi. Kemal Bey
de, “Sizin adýnýza okul yapýlmak üzere 250 dönümlük araziyi veririm.
Ayrýca 63 dönümlük arsamý da Muammer Þahin’in hatýrý üzerine verdim.
Bilgilerinize saygýlarýmla sunarým” dedi. Bu hayýrlarýndan dolayý Kemal
Bey’e ne kadar teþekkür etsek azdýr. Allah baðýþýný kabul etsin. Vakfa
baðýþladýðý arsa çok kýymet kazandý.
Malatyaspor Baþkaný Metin Kaya Çaðlayan’ýn Malatya Eðitim
Vakfý’na yardýmlarý
Metin Kaya Çaðlayan, 1980’li yýllarda Ýstanbul’un en büyük arsa
kralý idi. Babasýný Malatya’dan tanýyordum. Metin Bey’in babasý Uzun
Kamil Amca’nýn kayýnpederim ile geçmiþte ticari ortaklýðý da vardý.
Sayýn Çaðlayan’la 1985 yýlýnýn son aylarýnda bir restoranda
tesadüfen karþýlaþmýþ ve tanýþmýþtým. O dönemde Malatya Eðitim Vakfý
yeni kurulmuþtu. Metin Bey’le sohbet ettik, yemek yedik. Birbirimize aþina
olduk. Kendisine Malatya Eðitim Vakfý’nýn çalýþmalarýný aktarýrken, vakfa
ne gibi yardýmlarýnýn olabileceðini sordu. 12 ay içerisinde ödenmek üzere
vakfa 500 milyon lira teberruda bulunabileceðini söyledi. Bu konuyu vakfýmýzýn baþkaný Davut Kölük’e bildirdim. Baðýþ konusu, yönetim kurulunda gündeme getirildiðinde, bir takým tereddütler yaþandý. Davut Kölük, bu
kiþinin bu miktardaki baðýþý yaptýktan sonra vakýftan bazý beklentiler içine
girebileceðini söyledi. Ben de, eðitim amaçlý bu yardýmýn, benim hatýrým
için yapýldýðýný ifade ettim.
Teberru, oylamaya sunuldu. Kabul ve ret münakaþasý yaþanýrken
Davut Kölük ile aramýzda bu yüzden ciddi bir tartýþma geçti. Zira, Davut
Bey, 1985 yýlýnda Malatya Eðitim Vakfý kurulurken 15 milyon lira baðýþta bulunmuþtu. Oysa, Malatyalý muteber iþ adamý Metin Kaya
Çaðlayan’ýn teberru etmek istediði rakam, vakýf baþkanýnýn baðýþýnýn
çok çok üzerindeydi. Kendisinden öne geçilmesi hoþuna gitmemiþ olabilirdi. Nitekim, oylama neticesinde teberru kabul edildi. Metin Kaya
Çaðlayan bu meblaðý belirttiði þekilde ödedi. 500 milyon lira bursiyer
öðrencilere verildi.
Hemþehrimiz Metin Bey’e yardýmlarýndan dolayý müteþekkiriz.
Tabii, bu olaydan sonra vakýfta þuna dikkat ettim: Vakfa dýþardan yapýlan
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yardýmlarýn oraný büyüdükçe, bazý üyeler nedense kompleks yapýyordu.
Ýnþallah bizden sonraki kuþaklar bu tip olaylara meydan vermezler.
Baþkan Davut Kölük daha sonra bu büyük baðýþý temin etmemden
dolayý yanlýþýný anladý ve bana teþekkür etti. Kendisi ile olan dostluðumuz
hâlen devam etmektedir.
Metin Kaya Çaðlayan daha sonra Malatyaspor’un baþkaný oldu,
büyük hizmetlerde bulundu. Hayýrlý hizmetleri için Malatyalýlar kendisini
daima hayýr ve þükran ile anarlar.
Saniye Samanlý hanýmefendinin Malatya Eðitim Vakfý’na daire baðýþý
Malatyalý hemþehrilerimizden Sayýn Saniye Samanlý, 1990 yýlýnda
Samatya’da sahibi bulunduðu apartmandan bir daireyi, geliri bursiyerlere
verilmek üzere vakfýmýza baðýþlamýþtý. Saniye Haným’ýn vakfa baðýþladýðý
dairenin geliri ile tahsil çaðýndaki talebelere yardým edilmektedir.
Bu baðýþtan sonra kendisiyle yakýndan ilgilendik. Saniye Haným,
vefatýndan dört sene önce, 1998 yýlýnda vakfýmýzýn kadýnlar kolunun
Malatya’ya düzenlediði seyahate katýlmak istediðini bildirmiþti. Uçak biletini bizzat alarak, kýrk yýldýr görmediði yerleri ziyaret etmesini saðladým.
Malatya gezimizde pek çok tarihi ve turistik mekana gittik. Sürgü
ilçesinin Takas mesire mahalline doðru yol alýrken, Doðanþehir’de oturan,
TEKEL baþbayii olan hemþehrim Samet Dinçer’e ve eþine Saniye
Haným’la ilgilenmeleri için ricada bulundum. Onlar da, benim ricam üzerine
Saniye Haným’a refakat ettiler ve gezi boyunca ona yardýmcý oldular.
Saniye Haným, Dinçer ailesinin yakýn ilgisinden memnun kaldý.
Ýstanbul’a dönerken, Samet Bey’in ve eþinin Ýstanbul’a gelerek, hizmetinde
bulunmalarý için benden ricacý oldu. Karþýlýðýnda da kendilerine bir daire
vereceðini söyledi. Bu talebi Samet Bey’e ilettim. Memnuniyetle kabul etti.
Samet Dinçer, eþi ile birlikte Ýstanbul’a gelerek, vefatýna kadar Saniye
Haným’ýn hizmetinde bulundu. Saniye Haným da söz verdiði üzere daireyi
onlara hediye etti. Saniye Haným, vefatýndan üç ay önce Dinçer ailesine bir
daire sattý.
2002 yýlýnda Hakk’ýn rahmetine kavuþan Saniye Samanlý’yý, hayýr
ve minnetle anmaktayýz.
Balater Yalman Hanýmefendi'nin Malatya Eðitim Vakfý’na daire baðýþý
Malatya Eðitim Vakfý’na akar temin etmek için geceli-gündüzlü
çalýþtým. Bu çalýþmalarýmýn neticesinde vakýf bir hayli mülk edindi. Bu
çalýþmalarýmdan biri de, Malatyalý hemþehrimiz rahmetli Mahmut Nedim
Zapçý’nýn kýzý Balater Yalman Hanýmefendiyle alakalýdýr. Þöyle ki,
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Tatko’nun sahibinin eþi Balater Yalman Hanýmefendi 1997 yýlýnda benim,
eþimin ve Aysel Kývrýkoðlu’nun ricasý ve yönetimin desteði ile Ümraniye
Kayýþdaðý’nda bulunan bir dairesini vakfa baðýþladý. Balater Haným,
Galatasaray Spor Kulübü’nün eski baþkanlarýndan Alp Yalman Bey’in
annesidir.
Hayýrsever Balater Hanýmefendi'nin babasý Mahmut Nedim Zapçý
da eðitime çok hizmet etmiþtir. Uzun yýllar, Malatya Okumuþlarý Çoðaltma
Derneði’nin baþkanlýðýný yapan ve ülkemize bir çok üst düzey yöneticinin
yetiþmesine katkýda bulunan Nedim Bey’i hayýr dualarla anmaktayýz.
Vakfýmýza kendi arzularýyla baðýþ yapan Handan ve Hayrettin
Yelkinkanat ailesi
2003 yýlýnýn Aralýk ayýnda Beyti Et Lokantasý’nda eþimle birlikte,
dostlarýmýza bir yemek daveti vermiþtik. Yemeðimize, vakfýmýz kurucu
üyelerinden hayýrsever iþ adamý Hayrettin Yelkinkanat ve eþi Handan
Yelkinkanat, milli eðitim eski bakanlarýmýzdan, kayýnbiraderim Metin
Emiroðlu ve eþi Ýnci Emiroðlu ile birlikte Yalçýn Koreþ ve eþi de katýlmýþtý.
Yemekteki sohbetin konusu tabii olarak Malatya Eðitim Vakfý’ydý.
Misafirlerimizle koyu bir sohbete dalmýþtýk. Sn. Handan Yelkinkanat’a,
“vakfa bir mülk baðýþlamayý düþünür müsünüz?” diye sordum. Handan
Haným, bana teþekkür ederek, “Þiþli’de 1200 metrekare arsam var.
Üzerinde ufak tefek problemler olmasýna raðmen, deðeri 500 milyarýn
üzerindedir. Ýþgalciler hakkýnda yýkým kararý da var. Bu arsayý vakfa
baðýþlayacaðým” dedi.
Bunun üzerine Metin Emiroðlu bana dönerek, “Eniþte, hem yemek
veriyorsun hem de misafirden baðýþ istiyorsun” diyerek, serzeniþte bulundu. Ben de gülerek, cevap vermedim. O esnada, hayýr sahibi Handan
Haným “Baðýþýn yeri ve zamaný olmaz! Muammer Bey’i bu çalýþmasý için
bir kez daha kutluyorum” dedi. Yemekten bir hafta sonra, arsayý vakfa
baðýþladý.
Hayrettin Bey ve Handan Haným çok hayýrsever insanlardýr. 2002
yýlýnda Ýstanbul Kartal’a 1.5 milyon dolara mâl olan 36 derslikli büyük bir
okul yaptýrdýlar.

Metin Emiroðlu da vardý. Selami Bey’in teklifini büyük bir memnuniyetle
kabul ettik. Hemen, yurt binasý için arsa aramaya baþladýk. Bu esnada
Selami Bey, Þiþli’de öðrenci yurdu olmaya elveriþli bir apartman bulmuþ.
Vakýf yönetimiyle birlikte binayý gördük ve beðendik. Sn. Akbarut apartmaný
satýn alarak vakfa baðýþladý. Bina kýz yurduna dönüþtürülecekti. Bunun için
bir hayli paraya ihtiyaç duyuldu. Vakfýn o dönemdeki baþkaný Naci Ekþi Bey
bana “Muammer Aðabey, nasýl bir kaynakla bu binayý öðrenci yurduna
dönüþtürebiliriz?”diye sordu. Ben de, odalarýn vakfýmýz üyeleri tarafýndan
restore edilmesini, yurdun her bir odasýna bir üyemizin isminin verilmesini
önerdim. Önerim benimsendi. Vakýf mensuplarýmýz hadiseyi sahiplenerek,
binayý çok kýsa bir süre içerisinde öðrencilerin hizmetine açtý.
Binanýn restorasyonunda kullanýlan boyalarý Bitlis Holding
baðýþladý. Yurdun ihtiyacý olan tüm beyaz eþyalarý Emin Cankurtaran Bey
temin etti. Yurdun eksiklerinin tamamlanmasýna Naci Ekþi Bey’in ve vakýf
çalýþanlarýnýn çok emekleri geçti.
Bugün için dört yýldýzlý bir oteli andýran kýz talebe yurdumuz 80
öðrenci kapasitelidir. Malatya Eðitim Vakfý Kýz Öðrenci Yurdu’na yaptýðý
çok deðerli katkýlar için Selami Akbarut Bey’e bu vesileyle bir kez daha
teþekkür ediyorum. Malatyalý hemþehrilerimizden Celal Karahan, kýz
talebe yurdumuzun iþletmesini ticari bir þirkete dönüþtürerek, hizmete
girmesini saðlamýþtýr. Sn. Erdal Ýnönü’nün katýldýðý bir törenle hizmete
giren kýz yurdumuz 7 yýldan beri faaliyetine devam etmektedir.
Celal Bey, 15 yýl boyunca vakfýmýzýn mali müþavirlik hizmetlerini
bedelsiz olarak yürütmüþtür. Þirketlerimin mali müþaviri olan Celal Bey,
ayný zamanda Ýstanbul’daki Malatyalýlar Derneði’nin genel baþkanlýðýný
yürütmektedir.
Vakfýmýzýn kurucu üyelerinden Yaþar Öncan’ýn, Ankara’daki
vakýf þube binasýnýn tapusunu vererek, vakfýmýza baðýþlamasý
Vakfýmýzýn Ankara þubesi 2003 yýlýnda vakýf mensuplarýmýzdan iþ
adamý Yaþar Öncan Bey’in dairesinde hizmete açýlmýþtý. Yaþar Bey, bilahare 100 milyar lira deðerindeki dairesini vakfýn genel merkezine baðýþladý.

Hayýrsever üyemiz Selami Akbarut’un vakfýmýza kýz talebe yurdu baðýþý

Yaþar Bey’in önceki yýllarda da Ankara’da vakfa þube binasý
kazandýrýlmasý yönünde bir projesi vardý. Müspet baktýðým ve desteklediðim bu proje, o tarihte vakfýn yönetim kurulu baþkaný olan Prof. Dr.
Mesut Parlak ve arkadaþlarý tarafýndan desteklenmemiþti. Yaþar Bey’in
projesi yýllar sonra kendi baðýþýyla gerçekleþti.

Malatyalý hemþehrilerimizden iþ adamý Selami Akbarut, bundan
birkaç yýl önce Nüvit Yetkin ile birlikte ofisime gelerek, Ýstanbul’da okuyan
Malatyalý talebelere bir yurt yaptýrmak istediðini bildirmiþti. Bu ziyarette

Baþarýlý iþ adamý Yaþar Öncan, ayný zamanda Bolu Koru Oteli’nin
sahibidir. Vakfýmýza yapmýþ olduðu baðýþtan dolayý kendisine takdirlerimi
ve þükranlarýmý bildiririm. Cenab-ý Allah, hayrýný kabul etsin.

Yelkinkanat Ailesinin her iki baðýþýný da Allah kabul etsin. Hayrettin
Bey’e ve Handan Haným’a hayýrlý uzun ömürler temenni ederim.
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Dr. Rahime Batu’nun baðýþý esnasýnda yaþadýklarým ve baðýþýn
hazin sonu
Babasý Malatyalý, annesi Karadenizli olan Dr. Rahime Batu
Hanýmefendi ile tesadüf eseri tanýþmýþtým. Türkiye’nin ilk bayan cerrahý
olan Rahime Batu’nun Caðaloðlu’nda iki iþ haný vardý.
Çok sert bir mizaca sahip olan Dr. Rahime Haným oldukça mütevazý
bir hayat sürerdi. Kendi dairesini de kiraya verdiðinden Caðaloðlu’ndaki iþ
hanýnýn merdiven altýnda yatardý. Ziraat Bankasý’nda yüklü bir mevduatý
olan Doktor Haným’ýn Beyoðlu’nda büyük bir dairesi; Avcýlar’da da üç katlý
bir iþ haný vardý.
Þahsen ve vakýf olarak onurlandýrdýðýmýz Rahime Haným, mal varlýðýný vefatýndan sonra Malatya Eðitim Vakfý’na kalmak üzere noterlik
sözleþmesiyle baðýþlamýþtý.
Sn. Batu bir görüþmemizde Malatya’ya kayýsý festivaline gitmek
istediðini bildirdi. Biz de Doktor Haným’ý kiraladýðýmýz özel uçakla
Malatya’ya götürdük. Dönemin Malatya Valisi Sayýn Kutlu Aktaþ, baðýþýndan dolayý Rahime Haným’a özel ilgi gösterdi, üç gün boyunca Malatya’nýn
tüm çevresini gezdirdi.
Bilahare, Rahime Haným’ýn vasiyetini deðiþtirdiðini, tüm mal varlýðýný ve parasýný noterlik kanalýyla Malatya’daki Battalgazi Vakfý’na
baðýþladýðýný öðrendik.
Kendisine göstermiþ olduðumuz özel ilgiye raðmen Rahime Haným,
mal varlýðýný Battal Gazi Vakfý’na baðýþlamasý sonucu, vakfýmýz bir nevi
kullanýlmýþ oldu. Beþ yýllýk emeðimiz boþa gitti. Doktor Haným, beþ yýllýk
süreçte iþ yerlerindeki imar eksikliklerini bizim vakýf kanalýyla gidermiþ
oldu!
Ölümünden sonra iki vakýf, hukuki yönden uzun süre itilaf yaþadý,
mahkemelik oldu.
Mahkemeden, Dr. Rahime Batu’nun mal varlýðýný iki vakýf arasýnda
bölüþülmesini talep ettik. Ancak, saðlýðýndaki son vasiyet geçerli olduðu
için, vakýf olarak hiçbir þey elde edemedik. Allah, Dr. Rahime Batu
Haným’a rahmetiyle muamele etsin. Hiç deðilse mal varlýðý yine baþka bir
Malatya vakfýna nasip oldu.
Malatya Valisi Kutlu Aktaþ’ýn vakýf yararýna çalýþmalarý ve vakfýn merkez binasýnýn alýmý
Malatya valilerinden Kutlu Aktaþ Bey’in vakfýmýza çok büyük emekleri geçmiþtir.
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Fatih’te Malatya Ýl Özel Ýdaresine ait bir arsa vardý. Bu gayrý menkul
ihaleyle satýþa çýkarýlmýþtý. Davut Kölük baþkanlýðýndaki vakfýmýz ihaleye
girdi ve en yüksek teklifi vererek, burasýný satýn aldý. Vakfýmýz bilahare bu
arsayý, Mustafa Kaftan Bey’in baþkanlýðýndaki döneminde kat karþýlýðý
olarak bir müteahhide verdi. Vakfa düþen daireleri 1 milyar 800 milyon
liraya sattýk.
Vakfýmýzýn bir sonraki döneminin baþkaný Prof. Dr. Mesut Parlak,
talebim üzerine vakfa genel merkez binasý almak için beni görevlendirdi.
Çünkü, vakfýmýzýn kurumlaþmasý için altyapýya ihtiyacý vardý. Araþtýrmalarým sonunda Pera Palas Oteli’nin sahiplerinden vakfýmýz üyesi Hasan Süzer’in desteðiyle vakfýn þimdiki yerini bulduk. Elimizde bulunan meblaðýn
750 milyon liralýk kýsmý ile mezkur daireyi vakfa kazandýrdýk. Geriye kalan
1 milyar lira ile, Bitlis Holding’in Topkapý’daki çarþýsýndan 5 dükkaný vakýf
için 1 milyar ikiyüzelli milyon liraya satýn aldýk. Ancak, vakfýmýz üyelerinden Necmettin Bitlis ikiyüzelli milyon lirayý vakfa baðýþladý.
Uzun müddet boþ kalan dükkanlarýmýzý vakfýmýzýn deðerli yönetim
kurulu üyesi bankacý Erhan Gürsoy kiraya verdi. Böylelikle vakfýmýza
önemli bir akar temin edilmiþ oldu. Her iki gayrimenkulu edinmemize
vesile olan dönemin Malatya Valisi Kutlu Aktaþ Bey’e ne kadar teþekkür
etsek azdýr.
Gayrý menkullerin alýmý için vakfýmýzýn yönetim kurulunda geçen bir
hatýramý anlatmak isterim. Vakýf merkez binasýnýn ve dükkanlarýn satýn alýnma hususunu vakfýmýzýn yönetim kurulu toplantýsýnda müzakere ediyorduk.
Toplantýyý, vakýf baþkanýmýz Mesut Parlak Bey idare ediyordu. Yönetim kurulu üyelerimizden Kadir Eriþ ve Oral Baran gayrý menkullerin alýmýna muhalefet etti. Oylamada 7 müspet, 2 menfi oy çýktý. Bu arkadaþlarýmýz paranýn faize
yatýrýlmasýný teklif ederek, karar defterine bu görüþte olduklarýný yazdýrdýlar.
Bu arkadaþlarýn yapmýþ olduklarý hareketi hâlâ çözemedim.
Nitekim, 2003 yýlýnda vakýf merkezi olarak kullandýðýmýz dairenin yanýndaki bir daire 450 milyara satýldý. Böylelikle, yatýrým kararýndaki haklýlýðýmýz bir kez daha ortaya çýktý. Mezkur toplantýda beni destekleyen
arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Vakýf merkezimizdeki arkadaþlarýmýz
bu yatýrým kararýndan dolayý beni halen tebrik etmektedirler.
Eðitim hizmetlerine gönül veren Kadir Eriþ bey, Eriþ Vakfý'ný kurarak
baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrencileri desteklemektedir.

171

Babam

Vakýf kurucu üye ve baþkanlarýndan eski milletvekili Mustafa
Kaftan’ýn politik esprili bir hikayesi

Ayný zamanda Ahmet Bey’in saðdýcý ve nikâh þahidiyim. Çalýk
Ailesiyle dostluðumuz 60 yýl öncesine uzanýr.

Mustafa Kaftan 1970’li yýllarda Malatya’da gerçekleþtirilen CHP Ýl
Kongresinde vuku bulan manidar bir politik hadiseyi anlatmýþtý. O tarihteki CHP’nin il kongresinde Ahmet Fýrat ve Avukat Velioðullarý baþkanlýk için
mücadele halindedir. Avukat Velioðullarý’nýn kazanma þansý oldukça kuvvetlidir. Mustafa Kaftan Bey, kongrede Ahmet Fýrat’ý desteklemektedir.
Sayýn Mustafa Kaftan, Avukat Velioðullarý’nýn il baþkanlýðýný kazanmasý halinde kendisinin, arkadaþlarýnýn ve Ahmet Fýrat’ýn siyaset hayatýnýn tehlikeye gireceðini düþünür. Malatya’nýn en büyük politikacýsý
Ahmet Fýrat ayný düþüncede deðildir, onun bir bildiði vardýr, kongrede bir
kurnazlýk yapacaktýr. Mustafa Bey’e “Korkmaya, endiþelenmeye hiç gerek
yok, neticeyi bekleyin ve görün” der.

Baþbakan Turgut Özal, Naci Ekþi’ye bir gece saat 02’de beni aratarak,
benden, iplik ithalatý için kimden bilgi alabileceðimizi sordurmuþtu. Ben de
hemen Sayýn Özal’ý arayarak, “Tekstil ithalatýyla ilgili her türlü malumatý
Türkiye’nin tekstil duayenlerinden hemþehrimiz Mahmut Çalýk’tan alabilirsiniz.” dedim. Turgut Bey, Mahmut Çalýk’tan telefon beklediðini söyledi.
Gecenin saat üçünde Mahmut Çalýk Bey’i aradým. “Sayýn Özal sizden telefon
bekliyor. Ýplik ithalatýyla ilgili sizden malumat alacak” diyerek, irtibatlarýný
temin ettim. Bu irtibattan sonra her ki taraf da bana teþekkür etti.

Ahmet Fýrat, kongrenin yapýlacaðý salona çiftliðinden 30-40 kadar
iþçi getirir, Onlara gerekli talimatý vererek, salon içerisine yerleþtirir ve
planýný uygulamaya baþlar. Kongre sýcak bir Ramazan gününde yapýlmaktadýr. Ýlk konuþmacý Ahmet Fýrat’ýn rakibi Avukat Velioðullarý’dýr.
Avukat Bey uzun bir konuþma yapmaktadýr. Bu sýrada, Ahmet Fýrat’ýn
adamlarý kürsüde konuþma yapan Avukat Velioðullarý’na bir bardak su
ikram eder. Velioðullarý, oruçlu olduðunu unutarak, suyu içer. Bunun üzerine salonda kýyamet kopar. Salonun her bir yanýna daðýlan Ahmet Fýrat’ýn
adamlarý hep bir aðýzdan konuþmacýyý yuhalamaya baþlar. Herkes,
“Ramazan ayýnda oruç yenir mi? Sen nasýl Müslümansýn?” diyerek
Avukat Velioðullarý’na çýkýþýr. Avukat, oyuna getirildiðini, rakibi Ahmet
Fýrat’ýn kendisine tuzak kurduðunu söylese de kongre üyelerini ikna edemez ve salon bir anda boþalýr. Böylelikle Avukat Velioðularý’nýn siyaset
hayatý bir bardak suyun içerisinde kaybolup gider.

Taha Holding’in kurucularýndan Vahap Küçük ve Mustafa Küçük beylerin muhterem pederi Vahap Küçük Bey, babamýn ve benim dostlarýmdandýr. 1963 yýlýnda Ýstanbul’a geldiðimizde, Doðanþehir’de bulunan otelimizi ve diðer ticarethanelerimizi Vahap Küçük Bey’e satmýþtýk.

Bu hadiseyi bize anlatan vakýf baþkanlarýmýzdan eski milletvekili
Mustafa Kaftan son derece saygýlý, her hareketiyle bize örnek olan bir
aðabeyimizdir. Bu siyaset oyununun gelecekteki tüm politikacýlara bir ders
olmasýný dilerim.
Tekstil uzmaný Çalýklar: Mahmut Çalýk ve Ahmet Çalýk
Hemþehrim Ahmet Çalýk Bey, tekstil sahasýndaki yatýrýmlarý ve
baþarýlý çalýþmalarýyla iftihar ettiðimiz iþ adamlarýndandýr. Sayýn Ahmet
Çalýk’ýn Malatya’da ve ülkemizin pek çok yerinde yatýrýmlarý olduðu
gibi, Türk cumhuriyetlerinde büyük sanayi tesisleri vardýr.
Türkmenistan’da yaptýðý verimli çalýþmalar neticesinde bu ülkenin
Cumhurbaþkaný Saparmurat Türkmenbaþý tarafýndan Tekstil Bakanlýðý
görevine getirilmiþtir.
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Taha Holding’in ve LC Waikiki’nin kurucularýndan, baba dostum Vahap Küçük

Doðanþehir doðumlu olan Vahap Küçük Bey misafirperver ve çok
iyi bir arkadaþtýr. Yöre halký tarafýndan da çok sevilen bir kiþidir. Oðullarýna
ricada bulunarak, Malatya’ya büyük bir konfeksiyon fabrikasý kurdurmuþtur.
Ülkesini ve insanlarý candan seven Vahap Bey’le ve ailesiyle
münasebetlerimiz hâlen devam etmektedir.
Vahap Bey’in oðullarý Mustafa ve Vahap Küçük beyler Taha
Holding’i kurarak, tekstil üretim ve pazarlamasýnda Türkiye’nin en büyük
firmalarýndan biri haline gelmiþler ve LC Waikiki gibi dünyaca tanýnan bir
markanýn sahibi olmuþlardýr.
Hemþehrimiz olmalarýndan dolayý kendileri ile gurur duyar, baþarýlý
çalýþmalarýnýn devamýný dilerim.
Malatya Eðitim Vakfý’ndaki çalýþmalarýmda kimlerden destek
gördüm?
Vakýftaki çalýþmalarýmda kurucu üyelerimizden olan Nüvit Tekin,
Necmettin Bitlis ve Mustafa Kaftan beylerden çok büyük destekler
gördüm.
Vakýf hizmetlerimde, vakýf baþkanlarýmýzdan Davut Kölük, Naci
Ekþi ve Mustafa Baþdemir beylerden de teþvik ve destek aldým.
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Mesut Parlak Bey’in baþkanlýk döneminde de vakfýn yararlanabileceði
birçok projem olmuþtu. Bu projelerimin hayata geçirilmesinde ve vakfýn
genel merkezinin alýnmasýnda Mesut Bey’den destek gördüm.
Vakfýn þimdiki baþkaný Mustafa Baþdemir de son derece çalýþkan
ve baþarýlý bir arkadaþýmýzdýr. Yönetim kurulunda olmadýðým halde, benden sürekli olarak vakýfla ilgili projeler istemiþtir. Ben de kendisine vakýf
yararýna önerilerimi sunmaya devam ediyorum.
Mustafa Baþdemir yönetimindeki vakýf, geçmiþ dönemlere oranla
bursiyer sayýsýný bir hayli artýrmýþtýr. Malatya seyahatlerimde gördüðüm
kadarýyla Malatya Eðitim Vakfý, rahmetli Özal dönemini hatýrlatacak bir
heyecaný yaþatmaya çalýþmaktadýr.
Mustafa Bey ve yardýmcýsý sanayici Turan Tuna, 2003 yýlýnda Polat
Oteli'nde 54. Malatya Kayýsý Gecesi’ni düzenlemiþlerdi. Gündemde Irak
savaþý vardý. Buna raðmen, Ýbrahim Tatlýses’in iþtirakiyle muhteþem bir
geceye imza atýldý. Bunun için kendilerini kutlarým.
Vakfa þimdiye kadar hizmeti geçen yönetim kurulu üyelerine, genel
sekreterimiz Aysel Kývrýkoðlu’na, genel sekreter yardýmcýmýz Zehra
Hanlýoðlu’na, vakfýmýz emektarlarýndan personelimiz Nejdet Akar’a ve
emeði geçen diðer arkadaþlarýmýza, hayýrlý hizmetlerinden dolayý tek tek
teþekkür ederim. Ayrýca, Malatyalý hemþehrimiz fotoðrafçý Nusret Gölge
de meslekî deneyimlerini bedelsiz olarak Malatya Eðitim Vakfý camiasýna
sunmuþtur. Kendisine de buradan ayrýca teþekkür ederim.
Sosyal yönlerini takdir ettiðim büyük insan Mevlüt Aslanoðlu
CHP Malatya milletvekili Sayýn Mevlüt Aslanoðlu’nun Malatya’ya
çok büyük hizmetleri geçmiþtir. Bu hizmetler il merkeziyle sýnýrla
kalmamýþ, köylere kadar uzanmýþtýr. Mevlüt Bey, tüm hizmetlerini karþýlýksýz olarak yapmaktadýr. Siyaset adamý olmasýna raðmen, hizmetlerini
siyasi kaygýlar gütmeden sürdüren nadir insanlardan biridir.
Doðanþehir’in Karaterzi köyüne yaptýrmýþ olduðum okulun
teþvikçisi ve destekçisi olan Mevlüt Aslanoðlu, Malatya’nýn köylerindeki,
kasabalarýndaki okullara bilgisayar temin etmiþ; köylere çok sayýda okul,
yol ve çeþme yaptýrmýþtýr.
Ýnönü Üniversitesi’ne bilgi iþlem merkezi kazandýran Malatya Eðitim
Vakfý üyelerinden olan vefâkar insan Mevlüt Aslanoðu’na hayýrlý hizmetlerinde muvaffakiyetler diliyorum.
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Malatya’ya toplu geziler ve Malatya Eðitim Vakfý’nýn yemek ziyafetleri
Geleneksel Malatya Kayýsý Geceleri dolayýsýyla Malatya’ya her yýl
geziler tertip edilmektedir. Malatya gezilerimiz esnasýnda, Malatyalý
hemþehrilerimiz bize misafirperverliðin en güzel örneklerini sunmaktadýr.
Malatya Kayýsý Gecelerine Ýstanbul’da ikamet eden Malatyalý hemþehrilerimizin katkýlarýný da unutmamak gerekir. Ýstanbul’daki Pera Palas
Oteli’nin ve Malatya’daki Altýn Kayýsý Oteli’nin sahiplerinden Hasan Süzer
Bey ve ortaklarý, misafirlerimizi Malatya’daki otellerinde aðýrlamaktadýr.
Vakýf baþkanýmýz Mustafa Baþdemir de Malatya’daki lokantalarýnda
misafirlerimize yemek ikram etmektedir.
Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Çalýk Bey de,
Malatya’daki fabrikalarýnda yüzlerce misafirimize yemek ikram etmekte ve
konuklarý en iyi bir þekilde aðýrlamaktadýr.
Malatya’nýn Yeþilyurt ilçesinde düzenlenen etkinliklere katýlan misafirlerin sabah kahvaltýlarý, iþ adamý ve Belediye Baþkaný Mehmet Kavuk Bey
tarafýndan karþýlanmaktadýr.
2001 yýlýndan itibaren sanayici ve iþ adamý Zeki Baykal da Ýzollu’daki
çiftliðinde yüzlerce kiþiye, oldukça zengin kahvaltýlar ikram etmektedir.
Ben de, 8 yýl boyunca Sürgü Takas mesire yerinde Sayýn Özal’a ve
yüzlerce misafirine ziyafetler verdim. Özal ziyafetlerden çok memnun
kalýrdý. Yemeklerimizi, Malatya’nýn meþhur Altýn Yunus Restorantý'ndan
getirtirdim. Bu vesileyle restoran sahibi rahmetli Kemal Piþkinöz’e ve
Onbaþý lakabýyla tanýnan ortaðý Cemal Bey’e kaliteli servislerinden dolayý
teþekkür ederim.
Ýlçem Doðanþehir’e yaptýrdýðým ve katkýda bulunduðum
okullar
Babamýn vasiyeti üzerine, ticaretten elde ettiðim birikimlerimi hayýr
ve eðitim iþlerinde kullandým. Malatya bölgesine 5 okul kazandýrdým.
Bu okullarýn isimleri yapýlýþ tarihi sýrasýyla þöyledir:
1- 1987 yýlýnda hizmete açýlan Muammer Þahin Kýz Meslek Lisesi.
2- 1987 yýlýnda hizmete giren Vaizoðullarý Saðlýk Meslek Lisesi.
3- 2003 yýlýnda hizmete açýlan Muammer Þahin Zafer Ýlköðretim
Okulu.
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4- 2003 yýlýnda temelini attýðým Doðanþehir Karaterzi Köyü Vaizoðlu Muammer Þahin Ýlköðretim Okulu. (Bu okul, 2004-2005 öðretim yýlýnda hizmete açýlacaktýr.)
5- 2004 yýlýnýn Temmuz ayýnda temeli atýlacak olan Vaiz Þahin
Ýlköðretim Okulu. (Okullun yapýmýyla ilgili olarak, Malatya
valiliði ile gerekli protokolü imzaladým.)
Bununla birlikte gerek özel olarak, gerekse de Malatya Eðitim Vakfý
aracýlýðý ile yüksek tahsil yapan Doðanþehirli ve Polatlý gençlere burs vermekteyim.

Polat’ta bizi yeni seçilen belediye baþkaný Sn. Ýsmet Güzel ve ekibi,
kasabaya 5 kilometre mesafeden karþýladýlar.
23 Nisan Çocuk Bayramý nedeniyle merasim yerine vardýk.
Polatlýlar bize çok büyük sevgi gösterilerinde bulundular. Muazzam bir kalabalýk vardý, kurbanlar kesildi. Halkýn sevgi gösterileri bizleri ziyadesiyle
mutlu etti.
Ýlçe milli eðitim müdürü, lise müdürü, ilköðretim okulu müdürü,
hocalar, veliler ve talebeler büyük bir karþýlama grubu oluþturmuþtu.

Malatya’da yaptýrdýðým okullarýn eðitim araç ve gereçlerini ihtiyaç
halinde karþýlamaya çalýþýyorum. Bu hizmetten de çok büyük mutluluk duymaktayým. Okullarýmda okuyup da sene sonlarýnda birinci gelen öðrencileri
ödüllendiriyorum. Üniversite kazanan ihtiyaç sahibi öðrencilerimize Malatya
Eðitim Vakfý’nýn aracýlýðý ile burs vermeyi taahhüt ediyorum. Bu güzel uðraþý
herkese tavsiye ediyorum.

Çocuklar bizim için muhtelif halk oyunlarýndan örnekler sundular,
yöreye ait türküler söylediler. Bu türkülerden biri de son zamanlarda
meþhur olan “küstüm” türküsüdür. Bu türkü, Polat köyü bestekârlarýndan
Mahmut Atabay’a aittir.

Eðitim için son derece duyarlýyým. En büyük idealim, Malatya
Eðitim Vakfý’na üniversite kazandýrmaktýr. Ömrüm yettiði müddetçe
eðitime katkýlarda bulunacaðým.

“Göstermiþ olduðunuz yoðun ilgi için teþekkür ederim. Polat’a ikinci bir okul yaptýrmamý talep etmiþtiniz. Buradan sizlere söz veriyorum,
taahhütte bulunuyorum. Babamýn doðduðu bu köye "Vaiz Þahin" adýna 8
derslikli bir okul yaptýracaðým.

Ülkemizin kalkýnmasý eðitimden geçer. Bütün okuyucularýma,
hemþehrilerime mesajým þudur: Mutlak surette eðitime katkýlarda bulunun. Ýnsanoðlunun altyapýsý gençliktir. Gençliðe yapýlan yatýrým, geleceðin
teminatýdýr.
Aileme de mesajým þudur: Bendeki eðitim heyecanýný, eðitim-öðretim seferberliðini devam ettirin, eðitime hizmeti hiçbir zaman ikinci plana
itmeyin. Eðitime yapýlan hizmet Hakk’a hizmettir.
5’inci okulu babam Vaiz Þahin adýna yaptýrmayý taahhüt ettim
23 Nisan 2004 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnda
Doðanþehir Muammer Þahin Zafer Ýlköðretim okulundan ve doðduðum
yer olan Polat okulundan davet almýþtým. Talebeleri bayramda yalnýz
býrakmak istemedim. Oðlum Enver, eþi Çiðdem, torunum Beril Þahin ve
küçük oðlum Önder Þahin ile birlikte uçakla Malatya’ya gittik.
Malatya’dan ilk olarak Doðanþehir’e geçtik. Burada yaptýrdýðýmýz
okula vardýðýmýzda bizi Sayýn Kaymakam Avni Kula baþta olmak üzere,
ilçe milli eðitim müdürü, okul müdürü, öðretmenler, öðrenciler folklor gösterileri ve bando takýmýyla karþýladýlar. Çocuklarým ve ben bu durumdan
çok mutlu olduk. Gelinim Çiðdem’in hüzünlenerek, gözleri yaþardý. Bu
duygularla Doðanþehir'den, doðduðum köy olan Polat’a hareket ettik.
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Tören alanýndaki teþekkür konuþmamda þunlarý söyledim:

Babamýzýn adýna yaptýracaðýmýz bu okula kardeþim Muzaffer
Þahininde maddi katkýlarý olacaktýr. Kýsmet olursa okulumuzun açýlýþýný,
07 07 2004 tarihinde Malatya Valiliði ile yapmýþ olduðumuz protokole istinaden 2004 yýlý Eylül ayýnda ailemle ve hemþehrilerimle birlikte
yapacaðýz. Ülkemize ve eðitimize hayýrlý olsun. Kitabýmýn baskýsý okulun
açýlýndan önce olmuþtur. Bu sebeple diðer açýlýþ deðerlendirmelerini yazmadým.
Milli eðitimle görüþerek, bu okulumuza normal müfredatýn yanýnda
halýcýlýk, arýcýlýk ve müzik meslek dersleri de koyduracaðým. Bu okullarý
sizlere armaðan ediyorum. Böylelikle beþinci okulumu köyümde yaptýracak olmanýn da mutluluðu içerisindeyim.
Okulumuz 2004-2005 öðretim yýlýnda hizmete girecektir. Köyümü
ve sizleri unutmamalarý için ailemi de buraya getirdim. Sizlere her konuda
yardýmcý olacaðýma söz veriyorum. Bizlere içli köfte ikram ettiniz. Polat’a
ait bu meþhur köftenin patentini alacaðým. Söz veriyorum.”
Malatya’nýn Akçadað ilçesinde inþaatý yarým kalan okula çok üzüldüm
2002 yýlýnda Malatya Eðitim Vakfý ile Malatya’ya kayýsý festivaline gitmiþtik. Akçadað belediye baþkaný Bayram Karaaslan, Metin Emiroðlu kanalý
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ile Akçadað’da inþaatý yarým kalmýþ olan meslek yüksek okulunun tamamlanmasý için benden ricada bulundu. Ben de, o tarihte evliliðimizin 44. yýlý
olmasý münasebetiyle, eþim ve annem adýna bu okulun tamamlanmasý için
söz verdim. Çünkü Akçadað’a olan vefa borcumu ödemem gerekirdi.
Doðduðum yer olan Polat köyü 1946 yýlýna kadar Akçadað’a baðlý kalmýþtý.
Cennetmekan dedem de Akçadað’da medfundur. Dedemin hatýrasýný da yâd
etmek için burada yarým kalan okulu tamamlamak istedim. Ancak, daha
önce söz vermelerine raðmen, Malatya valiliði ile Ýnönü Üniversitesi okulun
yapýmý konusunda anlaþamadýlar. Böylelikle okulu tamamlayamadým.
Bundan dolayý da çok üzgünüz.
Bir eðitimcinin çocuklarý için benden burs talebi
Malatya Eðitim Vakfý’nýn kurucular kurulu üyesiyim. Vakfýn yönetim
kurullarýnda görev aldým. 1985 yýlýndan beri vakýf aracýlýðýyla yüzlerce
öðrenciye burs verdim.
Burs talebiyle ilgili onlarca telefon görüþmesi yapmakta, yüzlerce
mektup almaktayým. 2003-2004 öðretim yýlýnýn baþýnda burs talebini havi
bir mektup almýþtým. Ýlginizi çekeceðine inandýðým bu ibretli vesikaya
aþaðýda yer veriyorum. Mektupta imzasý bulunan öðretmenin çocuklarýnýn
bursa ne kadar ihtiyacýnýn bulunduðunu göreceksiniz:
“Sayýn Muammer Þahin VAÝZOÐULLARI,
Sevgili hemþehrim, eðitime kendini adamýþ mümtaz beyefendi...
Ben, Doðanþehirliyim. Malatya’daki bir ilköðretim okulunun
müdürüyüm. Doðanþehir’in Polat Kasabasý’ndan Senem Mevlüd’ün kýzý,
Astsubay Yaþar Güzel’in kýz kardeþi ile evliyim.
Malatya Týp Fakültesi’nde iki öðrenci okutmaktayým. Oðlum Selçuk
Dinçer, bu okulun son sýnýfýnda tahsil hayatýný sürdürmektedir. Kýzým Selin
Dinçer de ayný fakültenin üçüncü sýnýfýnda okumaktadýr. Bir kýzým da lise
üçte okumaktadýr. Çocuklarýmýn eðitim masraflarýný karþýlamakta zorlanýyorum.
Zat-ý alileriniz takdir buyurursa Malatya Týp Fakültesi’nde okuyan 2
çocuðum için sizden burs talep ediyorum.
Eðitime yapýlan her bir lira ahirete yapýlan yatýrýmdýr.
Saygýlarýmý sunar, Polat’ýn, Doðanþehir’in, Malatya’nýn ve tüm
Türkiye’nin medarý iftiharý olduðunuz için size teþekkür ederim. Sizinle
gurur duymaktayýz."
01.09.2003
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Bu duygu yüklü mektubu aldýktan sonra, hocamýzýn burs talebini
yerine getirdim.
Burs, tahsil hayatýnda önemli bir yardýmlaþma müessesesidir.
Baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrencilerin burs taleplerinin karþýlanmasý
toplumsal bir vazifedir.
Doðanþehir kaymakamýnýn ilçemize yatýrým yapmam için önerileri
Memleketimi ve Doðanþehir’i çok seviyorum. Bu topraktan aldýðýmý
yine bu topraðýn insanlarýna aktarmayý vazife addediyorum.
1987-2003 yýllarý arasýnda Doðanþehir’e 4 adet eðitim yuvasý
kazandýrdým. Ayrýca, Doðanþehir Merkez Camii'nin ibadete açýlmasýna
yardýmcý oldum.
Polat kasabasýna baraj kazandýrdým. Böylelikle bölgede sulu tarýma
geçildi.
Doðanþehir kaymakamý Avni Kula, 2002 yýlýnda beni telefonla
arayarak, “Muammer Bey, sizin hayýrseverliðinizle ne kadar övünsek
azdýr. Sizin eðitim konusundaki hassasiyetinizi kaymakamlýk olarak
takdir ediyoruz. Doðanþehir’de iþsizliði önlemek için projeleriniz var mý?
Buraya yatýrým yapmayý düþünmez misiniz?” demiþti. Kaymakam Bey
bu sözleriyle ilçeye yatýrým yapmam için beni teþvik ediyordu.
Ben de çalýþkan kaymakamýmýza, hizmetlerinden dolayý teþekkür
ettikten sonra özetle þöyle dedim: “Kiþinin doðduðu çevreye karþý yükümlülükleri ve vefa borcu vardýr. Hali vakti yerinde olanlarýn memleketlerine
yatýrým yapmalarý gerekir. Ben de sosyal meselelere duyarlý bir insan
olarak Malatya ile, Polat ile, Doðanþehir ile ilgileniyorum. Bana proje
getirirseniz sizi madden ve manen desteklerim.”
Bu tarihe kadar Doðanþehirliler ilçelerinin kalkýnmasýna yönelik bir
proje geliþtiremediler.
Doðanþehir’de bulunan arazilerime çeþitli meyve fidanlarý diktim.
Böylelikle bölgenin çiftçilerine örnek oldum.
Doðanþehir belediyesine, Sürgü belediyesine, Erkenek belediyesine ve Polat belediyesine biner kök ceviz aðacý fidaný hediye ettim.
Malatyalýlar tekstilde ve dayanýþmada neden öncüler?
Kitabýn ilgili bölümünde yazmýþtým. Banka genel müdürleriyle bir
yemekte Malatya ve Malatyalýlarýn tekstil yatýrýmlarý üzerine sohbet
etmiþtik. Bu sohbette genel müdürlerden biri “Malatyalýlar yoðun olarak
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tarým ve meyvecilikle uðraþýrken, tekstil sektöründe nasýl böyle bir
geliþme gösterdiler?” demiþti.
Müdüre þu cevabý vermiþtim:
“Malatya’da Sümerbank’ýn büyük bir tekstil fabrikasý var. Bu fabrika
yörede okul hüviyetini kazanmýþtýr. Burada çalýþanlar, burada yetiþenler,
buradan emekli olduktan sonra evlerinde dokuma tezgahlarý kurdular.
Bilahare birleþerek, bu tezgahlarý Malatya’ya ve Ýstanbul’a taþýyarak, iþ
yerlerini büyük sanayi kuruluþlarýna dönüþtürdüler.
Hemþehrilerimizin bireyci olmak gibi, kolektif çalýþamamak gibi
olumsuz yanlarý vardýr. Malatyalýlar çalýþmalarýný genelde ferdi olarak
yürütürler. Kanaatimce bizim en büyük zaafýmýz budur. Her zaman yalnýz
yürüyerek, alanýmýzda birinci olmak isteriz.
Malatyalýlarýn memleketlerine karþý ilgileri büyüktür; hemþehri
sevgisi ve sosyal dayanýþma duygusu yüksektir. Malatya’nýn her ilçesinin,
her köyünün Ýstanbul’da bir derneði vardýr.
Ýstanbul’daki Malatyalý hayýrseverler kurduklarý sosyal dayanýþma
müesseseleri vasýtasýyla 4000 öðrenciye burs vermektedir. Hemþehrilerimiz,
yöre insanlarýna vefa borçlarýný bu yollarla yerine getirirler
Yöremize ait bütün derneklerin/vakýflarýn baþýnda Malatya Eðitim
Vakfý vardýr. MEV hepsini kuþatan bir þemsiye gibidir.
Eðitime büyük önem veren hemþehrilerimiz, Malatya’ya ve ilçelerine
35-40 kadar lise ve dengi okul yaptýrmýþlardýr.”
Banka müdürleri beni merakla dinledikten sonra, samimi açýklamalarým için kalbî teþekkürlerini ilettiler.
Malatya Eðitim Vakfý’na üniversite kazandýrma idealim
En büyük idealimiz vakfýmýza üniversite kazandýrmaktýr. Vakýf kurucularýmýz üniversitenin kurulmasýyla ilgili olarak, “Muammer Bey, bunu
yapsan yapsan sen yaparsýn” diyerek, beni teþvik etmektedir.
Ne hikmetse 1985 yýlýndan beri bu idealimi gerçekleþtiremedim.
Karþýma kimi zaman bürokrasi, kimi zaman da içimizden arkadaþlarýmýz
çýktý. Bununla birlikte vakfa üniversite kazandýrma düþüncemden de hiçbir
zaman vazgeçmedim.
1999 yýlýnda ÝTO Meclisinde Ýstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kurulmasýný müzakere ediyorduk. ÝTO’nun genel sekreteri Prof. Dr. Ýsmail

180

Malatya Eðitim Vakfý

Özaslan’dan üniversite altyapýsýnda bulunmasý gereken unsurlarla ilgili
bilgiler aldým. Kendilerine Malatya Eðitim Vakfý olarak bir üniversite
kurma idealimizin olduðunu ve bu konuda öncelikle ne gibi hazýrlýk çalýþmalarý yapabileceðimizi sordum. Ayrýca hocamýzýn desteklerini de beklediðimizi ifade ettim.
Ýsmail Bey, üniversite projemize kendisinin ve ÝTO’nun gerekli lojistik desteði saðlayabileceðini belirtti. Ýdealimden ötürü beni kutladý. O
dönemde vakýf üniversiteleri yeni yeni kuruluyordu. Fakat bizim vakfýn
senedinde üniversite kurmayla ilgili bir madde yoktu. Senette gerekli
düzenlemeleri yaptýk. Bundan sonraki aþama üniversiteye elveriþli bir
arsa bulmaktý.
2003 yýlýnýn Nisan ayýnda Malatyalý hemþehrilerimizden
Bahçelievler Belediyesi imar müdürü Sefa Bingöller Bey ricalarým üzerine
Bahçelievler bölgesinde üniversite kurulmaya elveriþli hazineye ait 17
dönümlük bir arsa buldu. Sefa Bey’e yardýmlarý için teþekkür ettim.
Konuyu, Vakýf Baþkaný Mustafa Baþdemir’e götürdüm. Baþdemir de
arsa iþini gündemine alarak, acilen yönetim kuruluna intikal ettirdi. Vakfýn
yönetim kurulundaki arkadaþlarýmdan Turan Tuna ve Saadettin Çekmegil
beni tebrik etti. Yönetimden ilgili karar çýktý. Bu heyecan ve duygu yoðunluðu
ile derhal Bahçelievler Belediye Baþkaný Saffet Bulut’u ve yardýmcýsý Reþat
Akçay’ý ziyaret ederek, projemizi anlattýk. Arsa için desteklerini aldýk. Bunun
üzerine Ýþ adamý arkadaþým Saadettin Çekmegil, mühendis ve müteahhit
Mehmet Kolçak ile birlikte benim talimatým üzerine arsanýn iþgal edilmemesi için etrafýný tellerlerle çevirdiler.
Üniversite ve sosyal tesis projesinin hayata geçirilmesi için kaynak
arayýþýna baþladým. Ýlk olarak hemþehrimiz, büyük iþ adamý Ahmet Çalýk
Bey’e giderek, konuyu kendilerine anlattým. Ahmet Bey beni tebrik etti.
Ýnþa edilecek okullara ailesinin isimlerinin verilmesi kaydýyla 10 milyon
dolar verebileceðini söyledi.
Bunun üzerine üniversite projemizi tamamlayarak, milli eðitim
bakanlýðýna ve Ýstanbul valiliðine müracaat ettik. Vali Bey ile yaptýðýmýz
görüþmeler müspet geçti. Valiliðin izniyle arsamýzýn üzerine Malatya
Eðitim Vakfý Üniversitesi levhasýný koyduk.
Üniversite ile ilgili çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam ederken
karþýmýza bir hemþehrimiz çýktý. Üst düzey bürokrat olan bu hemþehrimiz
-anlam veremediðimiz bir nedenle- polis marifetiyle arsamýzýn etrafýný
çevreleyen telleri imha etti, üniversite levhamýzý kaldýrttý.
Bu kadirþinas (!) hemþehrimizin bir müddet sonra tayini çýktý. Yerine
gelen zat, projemizi destekledi. Arsamýzýn çevresini tekrar tellerle
çevreledik ve tabelamýzý koyduk. Tabelamýz hâlâ orada duruyor!
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2003 yýlýnda vakfýmýzýn kurucular kurulunun baþkanlýðýna getirilen
Metin Emiroðlu, vakýf üyelerimizden Adil Üstündað aracýlýðý ile milli eðitim
bakaný Hüseyin Çelik’ten randevu aldý. Bakanla görüþmede tek gündem
maddemiz, arsanýn tahsisi ve üniversite projemizin desteklenmesiydi.
Vakýftan bir heyet halinde Ankara’ya gittik.
Heyette bulunanlar: Muammer Þahin, Metin Emiroðlu, CHP
Milletvekili Mevlüt Aslanoðlu, Ak Parti Milletvekili Ali Osman Baþtürk,
Mustafa Baþdemir, Mahmut Yýldýrým, Turan Tuna, Adil Üstündað, Þaban
Taçyýldýz, Saadettin Çekmegil, Bayram Þahin, Yaþar Öncan, Aysel
Kývrýkoðlu ve Orhan Karadaðlý.
Milli Eðitim Bakaný ile el sýkýþarak, tek tek kendimizi takdim ettik.
Orada bulunma sebebimizi anlattýk. Sayýn Çelik vakfýmýza yardýmcý olacaðýný söyledi. Ýstanbul Valisi’ni aradý. Taliplisi olduðumuz hazine arsasýnýn
Malatya Eðitim Vakfý’na eðitim amaçlý olmak þartý ile verilmesi konusunda
talimat verdi. Bakan Bey, daha sonra, Anayasamýzýn 131’inci maddesine
atýf yaparak, “Vakýflar ve eðitimciler, üniversite ve buna benzer yatýrým yaptýklarý taktirde, bu gibi arsalarýn tahsisi zorunludur” dedi ve Ýstanbul
Valiliði’nden aldýðý olumlu cevabý bize bildirdi. Bizde de Sayýn Bakan’a
teþekkür ederek, oradan ayrýldýk.
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Aradan 15 gün geçti... Vali Bey’den bir cevap alamadýk. Hadiseyi,
Baþbakan’a iletmeye karar verdim. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn
Ýstanbul gündemini takip etmeye baþladým. Bir haftalýk takipten sonra
Baþbakan’ýn Ýstanbul valiliðinde milli eðitim bakanýyla toplantý halinde
oluðunu öðrendim. Derhal valiliðe gittim. Milli eðitim bakaný Hüseyin Çelik
Bey beni görünce “Sayýn Baþbakaným, Muammer Bey’in Malatya Eðitim
Vakfý ile ilgili sizden bir ricasý olacak” dedi. Ben de kendilerine durumu
izah ettim. Sayýn Recep Tayyip Erdoðan Bey’den destek sözü aldým.
Böylelikle kitabýmda Malatya Eðitim Vakfý’nýn üniversite kurma
serencamýný özetlemiþ oldum. Ýnþallah yakýn bir gelecekte Malatya Eðitim
Vakfý Üniversitesi Türk gençliðinin hizmetine girer. Emeði geçenlere
teþekkür ederim.
Allah’a emanet olunuz.

Ankara görüþmemize istinaden, turizmci ve iþ adamý Adil Üstündað’ýn
aracýlýðý ile Sayýn Valimiz Muammer Güler ile 7 Ocak 2004’ tarihinde üniversitemize arazi tahsisi konusunda görüþtük.
Görüþmeye, Metin Emiroðlu, Mustafa Baþdemir, Turan Tuna,
Saadettin Çekmegil ve Zehra Hanlýoðlu’yla birlikte gittik.
Valilik binasý giriþinde heyette bulunan arkadaþlardan biri bana
“Muammer Bey, bizim arsa ve üniversite projemiz Nasreddin Hoca’nýn
göle maya çalma hadisesine benziyor” dedi. Ben de bu arkadaþýmýza “Ya
tutarsa” karþýlýðýný verdim.
Sayýn Valimiz bizi son derece mütevazý ve samimi bir þekilde
karþýladý. Kendilerine ziyaretimizin amacýný aktardýk. Vali Bey, eðitime
katkýda bulunmanýn büyük bir fazilet olacaðýný ve imkan dahilinde elinden
geleni yapacaðýný söyledi. Biz de kendilerine, 5 yýl içerisinde tamamlanmak üzere 10 milyon dolarlýk projenin kaynaðýný bulduðumuzu söyledik.
Vali Bey, projemizi desteklediðini belirterek, protokolün 15 gün içerisinde
imzalanabileceðini söyledi.
Bunun üzerine, “göle maya çalýyorsun” diyen arkadaþým vilayetten
çýkýþta benden özür dileyerek, “heykeli dikilecek bir arkadaþýmsýn, seni
kutlarým” dedi.
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SEVGÝLÝ MALATYAMA SILA ÖZLEMÝ
Yavru ceylan gözlü güzel
Sevdam ile özlü güzel
Benim ile sözlü güzel
Seni öyle özledim ki.

Karý, yaðmuru, seli güzel
Ýpek zülfün teli güzel
Beni ettin deli güzel
Seni öyle özledim ki.

Gül fidanýn bir dalýyým
O topraðýn öz malýyým
Sana kara sevdalýyým
Seni öyle özledim ki.

Kerneðin hoþ zengin güzel
Zümrüt gibi rengin güzel
Yoktur bence dengin, güzel
Seni öyle özledim ki.

Hasret ile yandý özüm
Ýki çeþme iki gözüm
Anlatmaya yetmez sözüm
Seni öyle özledim ki.

Ne köþk ister, ne de yalý
Can ciðerim Malatyalý
Gurbet ise kara çalý
Seni öyle özledim ki.

Hiç dinmedi gözüm yaþý
Sende koydum üç gardaþý
Çatlayacak sabýr taþý
Seni öyle özledim ki.

Gözlerimde acý bir nem
Sende dedem, babaannem
Senden baþka kaldý ki nem?
Seni öyle özledim ki.

Pýlý pýrtýyý satarým
Handa, kahvede yatarým
Gelem diye can atarým
Seni öyle özledim ki.

Türkülerin, sazýn güzel
Cilvelerin, nazýn güzel
Baharýnla, yazýn güzel
Seni öyle özledim ki.

Gurbet asla insaf etmez
Anlatmaya gücüm yetmez
Gelip görsem yeter bir kez
Seni öyle özledim ki.

ADÝL BULUN

S la zleminin t kendisi olan bu iir, Ankara’da ikamet eden, 79 ya ndaki hem ehrimiz, emekli ba avu Adil Bulun a aittir. Adil Bey, bu iirinde sa l k nedeniyle 15 y ldan beri gidemedi i Malatya ya olan zlemini
anlatmaktad r.
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23 NÝSAN 2004 TARÝHÝNDE DOÐANÞEHÝR MUAMMER ÞAHÝN
ZAFER ÝLKÖÐRETÝM OKULU'NU ZÝYARETÝMDE
ÖÐRENCÝLERDEN ÞÝÝRLÝ TEÞEKKÜR

Çocuða yatýrým, gelecek demek,
Hiç boþa gider mi harcanan emek,
Teþekkür ve saygý hep bizden sana,
Minnet duyulmaz mý böyle insana.

ORDA BÝR KÖY VAR UZAKTA
Orda bir köy var, uzakta,
O köy bizim köyümüzdür.
Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür.
Orda bir ev var, uzakta,
O ev bizim evimizdir.
Yatmasak da, kalkmasak da
O ev bizim evimizdir.

Doðanþehir ilçen Polat kasaban,
Baba ocaðýna olan bu vefan,
Bizi sevindirdi, bahtiyar etti,
Okulumuz için verdiðin çaban.
Sayenizde geniþ okulumuz var,
Bunca öðrenci ki size minnettar,
Kucaklar dolusu selamýmýz var,
Vefakâr insansýn ol hep bahtiyar.

Orda bir ses var, uzakta,
O ses bizim sesimizdir.
Duymasak da, týnmasak da
O ses bizim sesimizdir.
Orda bir dað var, uzakta,
O dað bizim daðýmýzdýr.
Ýnmesek de, çýkmasak da
O dað bizim daðýmýzdýr.

Çalýþmak, baþarmak benim görevim,
Bize destek olun, budur dileðim,
Vaizoðlu ismi ahirete deðin,
Minnetle anýlýr, biliniz beyim.

Orda bir yol var, uzakta,
O yol bizim yolumuzdur.
Dönmesek de, varmasak da
O yol bizim yolumuzdur.
Ahmet Kutsi TECER

MUAMMER ÞAHÝN
Zafer Ýlköðretim Okulu Öðrencileri
Yazan : Hilal KAMACI
Okuyan : Gözde ALTAY
23 Nisan 2004
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9) Tarihi Belge ve Fotoðraflar

188

189

Polat kasabasý-genel görünüm (2003)

Doðduðum yer olan Polat kasabasý ve belediyesi.
Orda bir köy var uzakta,
O köy bizim köyümüzdür.
Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür.
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191

Ýlçemiz Doðanþehirin genel görünümü. (2003)
Eþimin doðum yeri olan Arapgir ilçesinin genel görünümü. (1990)
NOT: Þeceremizin temeli olan Arapgir ilçesi ile Polat kasabasýnýn
yerleþim yerlerinin benzerlikleri, iki belde insanlarýnýn ayný kültürden
ve kökenden geldiklerinin belgesidir.

192

193

194

Polat kasabasýnda babam Vaiz Þahinin kardeþleri, Mahmut, Mevlüt ve Mehmet
Þahin ile birlikte açtýklarý ÞAHÝNLER TÝCARETHANESÝnin görünümü. (1930)

Polatýn Þahinler sokaðý... Babamýn, benim ve aile fertlerimizin
doðduðu ev. 2004 yýlý itibari ile evimizin ayný görünümünü
muhafaza ettirmekteyiz.

195

Babamýn askerlik dönüþü Ýstanbulda ayna üzerine yazdýrdýðý levha. (1936)
Bu levha halen ofisimizde muhafaza edilmektedir.

VAÝZ ÞAHÝN ve kardeþlerinin Polat kasabasýnda, ticarete atýldýklarý ilk tarih... VAÝZ
ÞAHÝNin kendi eliyle yaptýðý kuruluþ tabelasý. (1930)

197
196

Mersinde 1978 yýlýnda kurduðumuz Vaizoðullarý Ýhracat
Firmasýnýn amblemi.

198

Firmamýza ait, Ýstanbulun valiz turizminin merkezi Balkan
Pazarýndan bir görüntü. (1999)

199

Babam Vaiz Þahin 1909-1974

200

Annem Sultan Þahin 1919-1999

201

Ailem: Oturanlar; kýz kardeþim Müferra Türkeþ, annem Sultan
Þahin. Ayaktakiler; Muzaffer, Mahir, Muammer ve Hüseyin
Þahin. (1983)

Kardeþlerimle birlikte: Aðabeyim Hüseyin Þahin, Muammer Þahin,
Mahir Þahin ve Muzaffer Þahin. (soldan saða, 1983)
15 yaþýnda iken, ticarete ilk baþladýðým yýllarda Doðanþehirde
çiftlik hatýrasý. (1950)

202

203

Torunum Emircanýn 1999 yýlýndaki sünnet töreninden bir hatýra...
Muammer Þahin, Önder Þahin, Buket Þahin, Enver Þahin,
Çiðdem Þahin, Adile Mezin Þahin, Baþak Þahin, Emircan ve
Beril Þahin.

204

Eþim ve ben... (2002)

205

Rahmetli aðabeyim Hüseyin Þahin ve oðlum Enver Þahin, 1982
yýlýnda baþkaný olduðum Ýhracatçýlar Birliðinde oyunu kullanýp,
ayrýlýrken.

206

Can dostlarým ve manevi kardeþlerimden Servet Özbey, (saðda)
Dursun Þahin (ortada) ve ben. (Pera Palas Oteli, 1991)

207

Amcam Mevlüt Þahin (oturan), amcam Mehmet Þahin (solda) ve
Muammer Þahin. (2004)

Soyadýmýzýn simgesi olan þahin kuþu maketi önünde Kapadokya
hatýram. (2002)

208

Lozan Antlaþmasýnýn imzalandýðý otel önünde. Eþim, ben, Ayþin
Kutan ve Niyazi Kutan. (soldan saða, 1997)

Lozan Antlaþmasýnýn yapýldýðý salon, Ýsmet Paþanýn konuþtuðu
kürsü. (1997)

209

Ýstanbul Ticaret Odasý heyetiyle 2000 yýlýnda Selanikte Atatürkün
evini ziyaret ettik.

Ankara Pembe Köþkte Ýsmet Ýnönü ile... (1972)

Atatürkün çalýþma masasýnda hatýra defterini imzalarken... (2000)

210

211

212

Ýhracatçýlar Birliði Baþkaný olarak, tarým ve ihracat ile ilgili baþarýlý çalýþmalarýmdan dolayý, Sayýn
Cumhurbaþkanýmýz Süleyman Demirelin þahsýma verdiði ödül. (Baykal Güner, Muammer Þahin,
Cumhurbaþkanýmýz Süleyman Demirel,Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Güler. 1999)

Vaiz Þahinin Doðanþehir Sürgü Takasta C.H.P. milletvekillerine
verdiði yemek: 01.04.1955
Soldan saða ayaktakiler: Milletvekili Nurettin Akyurt, tüccar Ahmet
Yýldýrým, çiftçi Mustafa Doðan, dava takipçisi Emin Albayrak, milletvekili
ve devlet eski bakaný Nüvit Yetkin, milletvekili Mehmet Zeki Tolunay,
milletvekili Dr. Kamil Kýrýkoðlu, milletvekili Esat Doðan, milletvekili
Mehmet Delikaya, iþadamý tüccar, ev sahibi Vaiz Þahin, manifaturacý
Ahmet Demiralp, madenci Osman Develi, Besni eski belediye baþkaný
Mehmet Uslu, dava takipçisi Hamdi Doðan.
Oturanlar: Sað baþta öðretmen Ýshak Þahin, sol baþta lokantacý
Mustafa Akçadaðlý. Arkada duranlar: Polatlý davul zurna ekibi.

213

1978 yýlýnda baþkaný seçildiðim Ýstanbul Ýhracatçýlar Birliðinde ilk yönetim kurulu toplantýmýz.
Uður Çatbaþ, Kasým Abamor, Genel Sekreter Mecit Ataklý, Muammer Þahin, Neþet Baþaran, Roberto
Kapalito ve Refik Tavil

215
214

Tarabya Otelinde Baþbakanlýk Müsteþarý Turgut Özalýn oðlu Ahmet
Özalýn nikah töreninde. Muammer Þahin, Metin Emiroðlu, Prof. Dr.
Ömer Aksu, iþadamý Erdoðan Karakoyunlu ve Turgut Özal. (1980)

Polat'ta bir kýraathanede, 1983'te Özalla seçim çalýþmalarýnda
vatandaþlarla baraj projesini müzakere ediyoruz... Bu müzekerede
Sayýn Özal, beni ve Metin Emiroðlunu projenin takibi ile
görevlendirdi.

216

ANAPýn unutulmaz Fatih mitingi... (4 Kasým 1983)
Bu fotoðraf, Hürriyet Gazetesinden alýnmýþtýr.

217

ANAPýn kuruluþu esnasýnda Beyti Restorantta vermiþ olduðum
kokteyl. Muammer Þahin, Sakýp Sabancý, Turgut Özal ve Vehbi
Koç. (1983)

218

Malatya Eðitim Vakfý Kurucular Kurulu üyelerinin Baþbakan Turgut
Özalý tebrik ziyaretleri. (1984)

219

Baþbakan Turgut Özal, Unkapanýndaki ofisimi ziyaret etti. (1985)
Malatya seyahati sýrasýnda Malatya Orduevinde Malatya ile ilgili
bir proje hususunda konuþurken. Semra Özal, Turgut Özal, Muammer
Þahin ve Özalýn korumasý. (1990, soldan saða)

220

221

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Bedrettin Dalan, dönemin
Maliye Bakaný A. Kurtcebe Alptimuçine, Anapa yaptýðým yardýmlarý
anlatýyor... Sað yanýmda da dönemin Ýstanbul Ticaret Odasý Baþkaný
Yalým Erez bulunuyor. (1986)

Cumhurbaþkanlýðý Köþkünde Turgut Özalýn verdiði kokteylde
ihracat üzerine sohbet ediyoruz. (1992)

222

Oðlum Önder Þahinin Hiltondaki düðününden ayrýlýrken... Milli
Eðitim Bakaný Metin Emiroðlu, ben ve Baþbakan Turgut Özal (1987)

223

Oðlum Önder Þahinin Hiltondaki düðününde, Baþbakan Turgut
Özal ve çok kýymetli arkadaþým Mehmet Özcan ile birlikte MalatyaMalatya halayýný oynarken... (1987)

224

Oðlum Önder Þahinin Hilton Otelindeki düðünden bir enstantane:
Turgut Özal, Semra Özal, Muammer Þahin ve dünürüm Recep Gençer (1987)

225

Tanýnmýþ iþadamý Tarýk Þara ile oðlum Önder Þahinin düðününde
doyasýya eðlendik. (1987)

226

Oðlum Önder Þahinin Hiltondaki düðününde Sayýn Vehbi Koç
þeref misafirimizdi. (1987)

227

Dubaiye yaptýðýmýz resmi ziyarette, bölgenin en büyük iþ
adamlarýndan Gurairlerin oðlu ile Türkiyede yapacaðýmýz
yatýrýmlarý, detaylý olarak müzakere ettik. (1991)

1988de Baþbakan Turgut Özal ile Suudi Arabistan ziyaretimizde
umre tavafý yapýyoruz: Muammer Þahin, Ali Rýza Çarmýklý ve Özalýn
doktoru Cengiz Aslan.

228

Rahmetli Turgut Özalýn cenaze merasimi: Þair Ahmet Selçuk Ýlkan,
Fe r d i Tay f u r, Ý s t a n b u l T i c a r e t O d a s ý M e c l i s B a þ k a n ý
Atalay Þahinoðlu ve Muammer Þahin. (1993)

229

Rahmetli Cumhurbaþkanýmýz Turgut Özalýn vefatý nedeniyle Hürriyet
gazetesine verdiðim ilan. (1993)

Özalý ebedi aleme uðurlarken: Recep Gençer, Muammer Þahin, Yüksel
Çengel, Þaban Taçyýldýz ve Mehmet Aðar (üst karede). (1993)

230

231

Aydýn Doðan ile bir ÝTO hatýrasý... (1982)

1987de Baþbakan Özal ile Çin seyehatimiz esnasýnda Çin Seddinden
hatýralar...

232

Kaymakam Mesut Yýlmaz, Doðanþehire yaptýðým eðitim
yardýmlarýmdan dolayý beni bir plaket ile ödüllendiriyor... (1995)

233

Vehbi Koçun Hilton Otelinde verdiði yemekten bir hatýra: Muammer
Þahin, Asuman Þahin, Vehbi Koç ve Muzaffer Þahin. (1980)
Bir panel sonrasýnda kadim dostum Rahmi Koç ile sohbet ederken... (1994)

234

235

Ýþadamlarýna verdiðim bir yemekte Sakýp Sabancý ile sohbet
ediyorum... (1996)

236

Hazine Müsteþarlýðý, Hilton Otelinde düzenlenen bir törenle ÝÝB
Baþkanlarýný ödüllendirirken... Soldan-saða: Sekreter Aysel Kavas,
Ali Taciroðlu, Sabahattin Canoðlu, Muammer Þahin, Hazine Müsteþar
Yardýmcýsý, Özcan Balkýr, Dinçer Þekerci ve Hakký Uzan. (1993)

237

Ýhracatla ilgili baþarýlarýmdan dolayý Ticaret ve Sanayi Bakaný Yalým
Erezden ödülümü alýrken... (1993)

Malatya eski valimiz ve Ýstanbul yeni valisi Kutlu Aktaþý görevinden
dolayý tebrik ediyorum. (1999)

238

Malatya Eðitim Vakfýnýn Davut Kölük baþkanlýðýnda ilk yönetim
kurulu toplantýsý: Nihat Pak, Mehmet Akbulut, Necmettin Bitlis,
Mustafa Kaftan, Davut Kölük, Þahin Zapçý, Muammer Þahin, Prof.
Dr. Mesut Parlak ve Þaban Taçyýldýz. (soldan-saða, 1985)

239

Malatya Eðitim Vakfý kurucular kurulu baþkaný ve devlet eski bakaný
Nüvit Yetkini, hastalýðý nedeniyle vakýf üyeleri ile birlikte evinde
ziyaret ettik. Yalçýn Koreþ, Mustafa Kaftan, Nüvit Yetkin, Muammer
Þahin. (soldan-saða oturanlar) Mustafa Baþdemir, Yusuf Ziya Kan,
Hüseyin Bingöl, Necati Uygun. (soldan-saða ayaktakiler 2003)

Malatyanýn en yüksek oktavlý sesine sahip, medar-ý iftiharýmýz
günümüzün Hafýz Burhaný þair ve mahalli ses sanatkarý Sami
Kasapýn Malatya Eðitim Vakfýný ziyareti. (1997)

240

Doðanþehirde yaptýrmýþ olduðum Kýz Meslek Lisesinin, açýlýþ töreni.
(1990)

241

Doðanþehirde yaptýrmýþ olduðum Kýz Meslek Lisesinden bir hatýra.
(1995)

242

Doðanþehirde yaptýrmýþ olduðum Vaizoðullarý Saðlýk Meslek
Lisesinden bir fotoðraf. (2003)

243

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Muammer
Þahin Zafer Ýlköðretim Okulunu ziyaretimiz. (2004)

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramýnda ailecek
Doðanþehirdeki okulumuzu ziyaret etmiþtik. (23 Nisan 2004)

244

Doðanþehir Muammer Þahin Zafer Ýlköðretim Okulunun bando takýmý
23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramýnda tören yürüyüþünde...
(23.04.2004)

245

2003 yýlýnda Malatya Eðitim Vakfýnýn Malatya Kayýsý Festivalinde
Doðanþehirin Karaterzi köyünde yaptýrmýþ olduðum okulun temel
atma töreninden sonra yemek âný. Soldan-saða: Muammer Þahin,
Metin Emiroðlu, Ýstanbul Ticaret Odasý Baþkaný Mehmet Yýldýrým,
Ýstanbul Büyükþehir Beldiye Baþkan Yardýmcýsý Ümit Özerol, eski
milletvekilimiz Yüksel Çengel, iþadamý Ahmet Kuþçulu ve ÝTO Meclis
Üyesi Ýsmet Yýldýrým.

Doðanþehirin Karaterzi köyünde yaptýrmýþ olduðum Muammer
Þahin Ýlköðretim Okulunun temelini Malatya valisi Osman Kadýoðlu
ile birlikte atarken. (2003)

246

Muammer Þahin, Ýþ adamý ve ihracatçý Yaþar Ünal, Ulusoy Holding
Yönetim Kurulu Baþkan Vekili ve ayný zamanda büyük hayýrsever
dostum Yýlmaz Ulusoy ile ÝTOda sohbet ederken. (2000)

Polat Otelinde Malatya Eðitim Vakfýnýn 54üncü Malatya Kayýsý
Gecesinden bir hatýra: Ýþadamý Çetin Palancý, Bitlis Holding Yönetim
Kurulu Baþkaný Necmettin Bitlis, fahrî Malatyalý Polat Holding
Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Polat, Muammer Þahin ve Malatya
Eðitim Vakfý Baþkaný Mustafa Baþdemir (soldan saða, 2003)

247

Doðanþehir Merkez Camiinin içinden bir görünüm.

248

Hayýrseverlerle birlikte yaptýrdýðýmýz Doðanþehir Merkez Camii
(1991)

Çanakkaledeki çiftliðimde tarým iþçileri ile birlikte tarlada nohut
toplarken. (2002)

249

Çanakkaledeki çiftliðime çok sayýda meyve fidaný diktik. (2000)

Çanakkaledeki çiftliðimde yetiþtirdiðim karpuzlardan tadarken.
(2000)

250

Tarýma ve meyveciliðe karþý ilgimden dolayý, resimdeki Amerikan
ceviz fidelerini 2002 yýlýnda Kahramanmaraþtan getirterek,
çiftliklerime diktirdim. Bu cevizlerin %75i iç kýsýmdan; %25i de
kabuktan oluþmaktadýr.

251

Dönemin Ýstanbul Ticaret Odasý Baþkaný Nuh Kuþçuludan yapmýþ
olduðum baþarýlý ihracatlardan dolayý aldýðým altýn plaket ödülüne
ait fotoðraf. (1984)

1978 yýlýnda yaptýrdýðým Floryadaki evimizin bahçesinde eþimle...

252

Kadim dostum rahmetli Cemal Ulusoy, ben ve diðer bir kadim
dostum Mehmet Özcan ile tarihi bir hatýramýz. (1989)

253

Malatya Eðtim Vakfý üyeleri ile birlikte Ýstanbul Valisi Sayýn
Kutlu Aktaþý ziyaretimiz. Fotoðrafta bulunan bazý isimler: Naci
Ekþi, Muammer Þahin, Necmettin Bitlis, Mustafa Baþdemir,
Kadir Eriþ, Dr. Sadettin Hacýevliyaoðlu, Turan Tuna, Muzaffer
Þahin, Selahattin Bitlis, Emin Akay, M.E.V. Genel Sekreteri
Aysel Kývrýkoðlu ve diðer arkadaþlar.

254

Malatya Eðitim Vakfýnýn genel merkezinin açýlýþ töreni. (1990)

255

Malatya Eðitim Vakfý Kýz Talebe Yurdunun açýlýþý töreni: Sayýn
Erdal Ýnönü, Vakýf Baþkaný Naci Ekþi, Kurucular Kurulu Üyesi
Muammer Þahin, binayý yurda baðýþlayan Selami Akbarut ve Vakýf
Mütevelli Heyet Üyesi terzi Yusuf Kenan. (1998)

Erdal Ýnönünün Malatya Eðitim Vakfýný ziyareti: Baþkan Naci Ekþi,
Yalçýn Koreþ, Erdal Ýnönü, Muammer Þahin, Adile Mezin Þahin ve
Nilüfer Koreþ. (1998)
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Malatya Eðitim Vakfýna Selami Akbarut tarafýndan baðýþlanan
Þiþlideki kýz talebe yurdu.
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1990 yýlýnda Malatya Eðitim Vakfýnýn Hilton Otelinde düzenlediði
geleneksel kayýsý gecesinde takdir belgelerimizi alýrken. Naci Ekþi,
Nüvit Yetkin, Muammer Þahin, Mustafa Kaftan, Prof. Dr. Mesut
Parlak ve Dr. Vahit Gedikoðlu (soldan saða)

Malatya Eðitim Vakfýnýn 1989 yýlýnda düzenlediði kayýsý gecesinden
bir hatýra: Erdal Ýnönü, Aysel Kývrýkoðlu ve Vakýf Yönetim Kurulu
Baþkaný Naci Ekþi (soldan saða)
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Malatya Eðitim Vakfý Üyelerinin ve dönemin Milli Eðitim Bakaný
Metin Emiroðlunun Beyti Restorantta bir yemek hatýrasý: Bakan
Metin Emiroðlu, Beyti Restorantýn sahibi Beyti Güler, Hayrettin
Yelkinkanat, Muammer Þahin, Mesut Parlak, Mustafa Baþdemir,
Nüvit Yetkin, Hasan Süzer, Murat Eryýlmaz, Dinçer Þekerci, Þahin
Zapçý, Önder Þahin, Naci Ekþi, Þaban Taçyýldýz ve diðer
arkadaþlarýmýz. (1986)

259

Ýstanbul Valisi Sayýn Muammer Güleri Malatya Eðitim Vakfý
Üniversitesine arazi tahsisi için ziyaretimiz: (05.01.2004)
Adil Üstündað, Nihal Üstündað, Mustafa Baþdemir, eðitim gönüllüsü
sayýn valimiz Muammer Güler, milli eðitim eski bakanýmýz Metin
Emiroðlu, Muammer Þahin, Turan Tuna, Malatya Eðitim Vakfý genel
sekreter yardýmcýsý Zehra Hanlýoðlu ve Sadettin Çekmegil.

260

Türk tarýmýna ve ihracatýna yaptýðým katkýlardan dolayý Dünya
gazetesinin Bakliyat Kralý, ihracatý býraktý baþlýklý haber-röportajý.
(28-10-1999)
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1982 yýlýnda yaptýðým ihracattan dolayý Ýstanbul Ticaret Odasýnýn
tarafýma vermiþ olduðu takdir belgesi.
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1986 yýlýnda 20 milyon dolarýn üzerinde yapmýþ olduðum ihracata
istinaden ÝTO yönetiminin verdiði takdir belgesi.
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Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Süleyman Demirelden aldýðým þükran
plaketi. (1996)

Yaptýrmýþ olduðum okullardan ve eðitime vermiþ olduðum
hizmetlerden dolayý Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Süleyman Demirelin
tarafýma ilettiði tören davetiyesi.(1996)
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinin 10 yýlý aþkýn Genel Kurul
delegeliðimden ve baþarýlý hizmetlerimden dolayý verdiði hizmet
þeref belgesi. (2000)
Ýstanbul Ticaret Odasýnda yirmi yýlý aþan çalýþmalarým sonucu
aldýðým þükran belgesi. (1999)

266

267

Ýstanbuldaki ofisimde... (2003)

1978 yýlýnda Floryada yaptýrdýðým Vaizoðullarý apartmanýnýn maket
çizimi. 1983-1990 yýllarý arasýnda rahmetli Özalýn, zaman zaman
Beytiden yemekten ayrýldýktan sonra arkadaþlarý ile kahve içerek,
istirahat ettiði evim.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Mehmet Yazar ile birlikte.
(1980)
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Eminönü Lions Kulübünün genel koordinatörü Neþet Sirman tarafýndan
baþarýlý çalýþmalarýmdan dolayý takdir niþaný ile ödüllendirildim.

Ýstanbulda 1990 yýlýnda düzenlenen Expo Fuar Sergi açýlýþý.
Muammer Þahin, Nejat Basmacý, Ahmet Bozkurt, Yýlmaz Ulusoy,
Dr. Oktay Duran, Fuat Miras, Bakýrköy Belediye Baþkaný Ali Talip
Özdemir ve Yardýmcýsý (soldan saða, 1990)
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Sayýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðanýn Ýstanbul Ticaret Odasýný
ziyaretinden bir hatýra. (2003)
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1987 yýlýnda yapmýþ olduðum ihracattan dolayý, Hazine ve Dýþ Ticaret
Müsteþarlýðý tarafýndan altýn madalya ile ödüllendirildim.

Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Ali Müfit Gürtuna ile bir toplantýda
sohbet ederken. (2000)
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Yýlmaz Ulusoyun yazdýðý kitabýn tanýtým kokteylinde, Cem Ofset
Yönetim Kurulu Baþkaný, baþarýlý iþadamý Dr. Oktay Duran ile sohbet
ederken... (14 Þubat 2004)
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Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Çalýký ofisinde
ziyaretimiz. Muammer Þahin, Yalçýn Koreþ, Ahmet Çalýk, Muzaffer
Þahin, Þaban Taçyýldýz ve Enver Þahin (2003)

Ýþadamý Ahmet Çalýkla birlikte Malatya Eðitim Vakfýna üniversite
kazandýrma projesi üzerine görüþ alýþ-veriþi yaparken... (2003)
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Sn. Ahmet Çalýkýn daveti üzerine kendisini ziyaretim... (2003)

Malatyalý Ýþadamlarý Derneðinin düzenlediði bir konferansta tekstil
duayeni Mahmut Çalýk, Kadir Eriþ ve Mustafa Baþdemirle bir
hatýram. (soldan saða, 2004)
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Doðanþehirde babam Vaiz Þahinden kalan 70 dönümlük arazi
üzerine kurulu Vaizoðullarý çiftlik evimiz. Hacý Emir Arpacý, Polat
belediye baþkaný Mehmet Yoldaþ ve çiftçi Durdu Güneþ ile hatýram.
(2002)

Ýstanbuldaki ofisimde bulunan ihracat ve eðitime katkýlarýmdan
dolayý almýþ olduðum ödüllerden bir kýsmý. (2003)

Doðduðum yer olan Polat kasabasýnýn turistik özelliðe sahip Sulu
Maðarasýnýn açýlýþ töreni: Belediye baþkaný Mehmet Yoldaþ ve ilçe
kaymakamý Haluk Nadir.
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Takas mesire alanýndan iki farklý görünüm.
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Doðanþehirin Sürgü kasabasýnýn Takas mesire alaný. Turgut Özal,
Malatyaya her geliþinde burayý mutlaka ziyaret ederdi. Rahmetli
Özalý ve misafirlerini 8 yýl boyunca Takasta misafir ettim.
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23 Nisan 2004 tarihindeki gezimizde Doðanþehir Muammer Þahin
Zafer Ýlköðretim Okulunun öðrencileri bizi törenle karþýladý.

23 Nisan 2004 tarihindeki Malatya gezimizde Sultansuyu harasýný ziyaretim.
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Muammer Þahin Zafer Ýlköðretim Okulu öðrencilerinden Hilal
Kamacý ve Gözde Altay þiirleri ile bizi duygulandýrdý.
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Doðanþehir ilçesine yaptýrmýþ olduðum okullardan dolayý ilçe
kaymakamý Avni Kula tarafýndan bir plaketle ödüllendirildim. (2304-2004)

Muammer Þahin Zafer Ýlköðretim Okulunun baþarýlý müdür
yardýmcýsý Nazmi Doðan özel olarak yaptýrdýðý okulumun rozetini
takarken. (23-04-2004)
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Malatya Eðitim Vakfýnýn organize ettiði geleneksel Malatya 55inci
Kayýsý Gecesinde vakýf baþkaný Mustafa Baþdemir tarafýndan vakýf
camiasýna yaptýðým katkýlardan dolayý ödüllendirildim. (21-05-2004)

Malatya Eðitim Vakfýnýn organize ettiði geleneksel Malatya 55inci
Kayýsý Gecesinde dostlarýmla bir aradayým. Eyüp Kaymakamý Salih
Karabulut, Galip Demirel, Malatya Ticaret Odasý Baþkaný Mücahit
Fýndýklý, Muammer Þahin, Malatya Emniyet Müdürü Orhan Savaþ
ve Ýþadamý Ýbrahim Nalbant. (21-05-2004)
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Ýstanbul Polat Otelinde Malatya 55. Kayýsý Gecesinde bir sohbet
aný. Muammer Þahin, Nüvit Karagözlü, Ekrem Dernek (Malatya
Eðitim Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný), Orhan Karadað (Malatya
Eðitim Vakfý Ankara Þubesi Genel Sekreteri)

Ýstanbul Polat Otelinde düzenlenen Malatya 55. Kayýsý Gecesinde
Galip Demirel, Hakan Tahtalý, Mustafa Baþdemir, Birol Özcan ve
DYP Genel Baþkaný Sn. Mehmet Aðarla birlikte coþkulu bir þekilde
Malatya Malatya oyununu oynadýk
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