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Toprak Satýþý Hakkýnda Hüseyin ÖNDER

Hüseyin ÖNDER
Doðmuþuz, Toros
daðlarýnýn içe bakan bir orman köyünde. Sorarýz anamýza n
doðduðumuzu. Der, &ldquo; Sen doðduðunda erikler çiçek açmýþtý.&rdquo; Oysa
yazmýþlar nüfus kayýtlarýna
1956 diye. Sanki gerekliymiþ
gibi sorduk soruþturduk komþulara Nisan 1954 çýktý, doðumumuz.
Ýlkokul çaðýna
gelince, baþladý ayrýlýk anadan baba'dan, verdiler bizi ninemizin
yanýna, tencereden tarhana
kaþýklayarak bitirdik ilkokulu, 8 km
uzaktaki ilçede baþladýk ortaokula, kendimiz piþirmeye baþladýk,
gaz
ocaðýyla bulgurumuzu tarhanamýzý, dayýmýzla.
Orman iþçisiydi
anamýz babamýz, çalýþmalarý gerekliyd
bizde katýldýk
onlara, verdiler Ege'de bir ilçede, Naciye ninenin yanýna, okusun,
kendileri gibi rezil olmasýn
diye. Tütün diktik, pamuk topladýk
Naciye nineyle hafta sonlarý, bitirdik böylece ortaokulu.
Memlekete döndük.
Liseye gitmek gerekliydi. Tuttuk ilimizde bir göz oda dayýyla.
Yine kendimiz piþirdik
yemeðimizi. Deprem oldu ayrýldýk ilimizden,
Ege de baþka bir ilçede, bu defa Çakýr dayý ve eþi oldu, bir
süre
anamýz, babamýz, esirgemediler sofralarýndaki ekmeði
bizden, bitirdik Liseyi.
Okumak memur
olmaktý ereðimiz, kýsa yoldan, girdik bir kurumun açtýðý
sýnavlara, kazandýnýz haberi geldi. Sevinçliydik hepimiz. Mem
olmak için okumalýydýk bir yýl Ankara'da. Kuru fasulye 25 kuruþ
ucuz diye yürüyerek gittik Kýzýlay'dan Cebeci'y
Baþladýk
memuriyete, kazandýðýmýz halde memur olmak için yaptýramadýðýmýz
kaydýmýzý ya
Üniversiteye, Bülent Ecevit'in çýkardýðý af
sayesinde. Yoktu ülkemizin tadý o yýllarda, böldüler bizi sað sol
diy
yaþayamadýk öðrenciliðimizi doyasýya.
Bitirdik
Üniversiteyi, yakýnda denetçi yardýmcýlýðý sýnavý açýlac
dediler, çalýþtýðým kurumda. Girdik sýnavlara kazandýnýz diye yazý
gönderdiler sonunda. Baþladýk yeni
göre
dolaþtýk
Anadolu'yu, önütlerle, tek baþýmýza yýllarca. Arada denetçi,
baþdenetçi oldun dediler, ama biz
anlayamadýk aradaki farký, bu
arada kamu yönetimi uzmanlýk eðitimi aldýk, devlet lisan okuluna
gittik yararlý
olur diye. Kitaplar yazdýk, inceleme, araþtýrmalar
yaptýk belki birileri okur diye.
Memuriyette 29
yýl geçti böylece, 2003 yýlýnda emekli olmak düþtü aklýmýza ve
emekli olduk kendi isteðimizle. Boþ durmadýk devam e
kaldýðýmýz yerden çalýþmalarýmýza, semtimizde oluþturulan
gönüllüler gurubuna katýldýk, konuþtuk konuþturduk
konuklarý, yazdýk yayýnladýk ülke sorunlarý hakkýnda
düþündüklerimizi.
Ýþte böyle dostlar, bizim yaþam öykümüz, merak
kitabý
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edenlere.

Hüseyin ÖNDER'in yeni
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