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YAŞ DOKSAN YOLUN NERESİ ACABA? 
Uzun yaşamak, şimdilerde sağlıklı uzun yaşamak bu günün moda 
sözcükleri. Görsel veya yazılı basında hergün sağlıklı bir yaşam için
diyet önerileri, egzersiz yöntemleri sıralanıp dururken, tıbbi tedavi 
yöntemleri hızla gelişirken hepimiz uzun ve sağlıklı yaşam yollarını 
aramıyormuyuz? Hapşırınca “Çok yaşa”, gene “Sağlıklı yaşa”, “İyi 
yaşa” demek adetten olduğu gibi, el öpülünce de “Çok yaşa 
evladım” demezler mi? İşte hepsi Uzun yaşam için,.  

Cahit Sıtkı TARANCI;

Yaş otuz beş! yolun yarısı eder. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Dante gibi ortasındayız ömrün. Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
Delikanlı çağımızdaki cevher, Ya gözler altındaki mor halkalar?
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, Neden böyle düşman görünürsünüz,
Gözünün yaşına bakmadan gider. Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Ama diğer taraftan son günlerde Sn. Ertuğrul AKBAY (Gazeteci) 
“YAŞ 75 YOLUN YARISI-Gençlik ve Sağlıklı Yaşam Sırları” kitabında; 
“Bazı insanlar 30 yaşında bile yaşlıdır. Bazıları 80'inde genç kalır. Yaşım 75. İnanın,
25 yaşımda bile beyin, adele ve cinsel açıdan böylesine güçlü değildim. Kulaklarım 
gençken nasıl duyuyorsa, şimdide öyle duyuyor. Gözlük takmadan gazete 
okuyabiliyorum. 

Biz bu gün 90'nıncı kuruluş yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyetimizle birlikte, 
aynı gün, yani 29.Ekim.1923'te doğan ve 90. yaşını, hayatının ilk doğum günü 
partisi ile kutlayan ve bu vesile ile tarihe mal olacak pırıl pırıl anılarını o günlerin 
heyacanı ile bizlerle paylaşan değerli insan Sayın Macide HACIÖMEROĞLU ile 
yapılan ropörtajı sizlerle paylaşmak istedim. 
Kendisi, aslında benim “Hacı Anne” diye hitap ettiğim kayınvalidem, 90 yaşında 
olmasına rağmen “Maşallah” beyni hala zehir gibi çalışan, çevresinde olup biteni bir
tilki kurnazlığı ile izleyen, gözlemleyen ve yıllara sari tecrübeleri ile hala ailenin tüm 
fertlerine tavsiyeleri ile geleceklerine ışık tutan bir bilge insan. Neler konuştuk 
buyurun beraber dinleyelim.



Bülent ARSLAN(BA): Anne, neler hatırlıyorsun o günlerden?
Macide HACIÖMEROĞLU(MH): Yavrum benim en iyi hatırladığım dönemler 10.Yıl 
ve sonrası. Hafızamda en çok yer belleyen kadınların çarşaftan çıkmaları idi. 
Rengarenk elbiseler, mantolar giydi kadınlar, şapkalar edindi ve yeni giysiler moda 
olmaya başladı. Fesler atıldı ve şapkalar giyilmeye başlandı.
BA: Anne, sen köydemi yoksa şehirde mi doğdun?
MH: Şehirde doğdum yavrum. Beni İsli Ebe doğurtmuş, hacınabi mahallesinin 
başında Süleyman TÜRK'ün evi, o zaman iki katlı tahta bir ev, o evde doğmuşum. 
Ahırı vardı, hatırlıyorum babam eve geldiği zaman atını oraya bağlardı. 
Biz yazın köyde, kışın şehirde kalırdık. 
BA: Hangi köy?
MH: Şeyhulaş (zamanla bildiğimiz SULAŞ) köyünde kalırdık. Orada büyük bir 
evimiz vardı, konak gibiydi...
BA : Peki köye nasıl gidiyordunuz?
MH: Ha., araba ile, ilk defa Müftünün İsmail derlerdi, Bafra'ya ilk arabayı o getirdi. 
Jipe benzer bir araba idi, köylere adam taşırdı. Bisiklet geldiğinde ise hiç kimse 
inanamadı, herkez ona “Şeytan Arabası” dedi. Bir araba at ve öküz olmadan nasıl 
giderdi. 
BA: İlginç,.. Birazda okuldan konuşalım. Mutlaka okula gittin. Eski harflerle 
mi, yoksa yeni harflerle mi okudunuz?
MH: Yeni harflerle, ben hiç eski harf okumadım. Fakat ben çocuktum, annem 
anlatırdı, köye kocaman dudakları olan bir arap çift (karı-koca) öğretmen olarak 
gelmişler, bazı insanlar derslerine girmişler,  ancak onlar sadece şekillerle 
anlatırlarmış. Mesela “AT” yazmak için at resmi, “TAVUK” yazmak için tavuk resmi 
çizerlermiş. Sonra kimse devam etmemiş. Benim gördüğüm 12 yaşlarında, buğday 
tenli bir de kızları vardı, çok güzel bir kızdı. 
Bizi annem yeni okula yazdırdığında Necati Bey diye 18-19 yaşalarında Latin 
harfleri öğrenmiş bir öğretmen geldi. Ihlamurlu okul derlerdi, Sulaş köyünde orta 
mahallede. Bizi bir yıl boyunca okuttu, daha sonra askere aldılar ve gitti. Sonra Lise
mezunu Süleyman Bey geldi bize, Necati Bey askerden sonra tekrar döndü ve bizi 
okutmaya devam etti ve bizi o mezun etti. Necati Bey ince uzun boylu bir insandı 
karşıdan bizi okula gelirken gördümü iki adımda yanımıza gelirdi. Kocaman adımları
vardı. Bafra'dan evlendi ve orada kaldı.
Herkez kucağında odun getirirdi okula, sobada yakmak için. Çok fakirlik vardı tabi, 
ama çok güzel günlerimiz oldu.,

Birgün okula meddah geldi. Babam annem bizi onu izlemeye götürdü. Meddah; 
mehtap ışığında gece bir taraftan kiraz, elma yerken konuşuyor.,
“Genç yaşımda çıktım ben bir diyara, Postu serdim bir kenara, (birine sormuş).
Dedi yoktur çiftçilikten ehveni, Gittim aldım çift ile öküzü. Kaybettim gece ile 
gündüzü.
Çift süreken öldürdüm öküzü, ne çift kaldı ne sabani.,
Yanıldım, yakıldım bir çırak aldım.,bizim çırak pek kibar katır, çarşafsız yorganda 
yatır.” 

Düşünebiliyormusunuz, meddahın söylediklerini hatırlayacak kadar dinç bir hafıza, 



Allah nazardan saklasın, hangimiz ilkokulda öğrendiğimiz bir şiiri ezbere 
okuyabiliriz. Tam 80 küsur yıl öncesini konuşuyoruz. 
BA: Peki anne, baban ne iş yapıyordu?
MH: Babam varlıklı biri idi, bizim yarıcılarımız vardı,... ancak bir gün halamın oğlu 
“dayı dayı” demiş, “Ayazma'yı(köy) ve Tekke'yi gavurlar (Rum çeteleri) basmış, 
köylüler hep evlerine kaçmış, alev alev yanıyor”, der demez hemen çevreden 
topladıkları insanlarla, devletin çetelerden korunma amaçlı verdiği silahlarınıda 
(martin) yanlarına alarak süratle alevlerin olduğu tarafa hareket etmişler. Köye 
vardıklarında köylüleri samanlıklara doldurmuşlar tam yakacakları sırada 
ulaşmışlar. Köylüler içerde canhıraş bir çığlıkla yardım isterken ulaşmışlar ve 
müdahale ederek kurtarmışlar ancak oraya gelene kadar daha önce birçok evi 
içinde insan olduğu halde yakmışlar. Nedense bizim köye (SULAŞ) gelememişler. 
Çünkü bizim köyün çevresi açıkmiş, kaçıp gizlenebilecekleri yer olmadığından 
cesaret edemiyorlarmış herhalde. Evi yanıpta sokakta kalan 7-8 aileyi babam 
yanımıza aldığını ve “yarıcı” olarak bizim çiftliğimizde iş verdiğini anlatırdı. Onlara 
evler yaptırmış, eşyalar almış,ihtiyaçlarnı gidermiş olduğunu anlatırdı,...

Bir keresinde gene, babamın kardeşi amcam Kurtbey ve Boduroğun Ahmed'i 
hükümet Nebiyan'a kontrole göndermiş. Onları gittiklerinde rumlar görmüş. Çok iyi 
karşılamışlar ve hemen konuk evine davet etmişler. Orada küp gibi yedirmişler, 
içirmişler ve daha sonra saat 12 sularında gitmişler. Kurtbey amcam durumdan 
şüphelenmiş ve onlar gittikten sonra kapıyı kontrol ettiğinde kapının önden 
kilitlenmiş olduğunu görmüş ve Boduroğun Ahmed'e demiş ki; Ahmed bunlar bizi 
yakacaklar, gel biz bacadan kaçalım, demiş ve dedikleri gibide bacadan dışarı 
çıkarak yakındaki bir ağacaın arkasında beklemeye başlamışlar. Silahlarıda 
yanlarında tabi. Bir süre sonra rumların geri geldiklerini duymuşlar ve tahmin 
ettikleri gibi binanın çevresine gazyağı dökerek yakmaya hazırlandıkları sırada 
amcamlar ellerindeki silahları ardarda ateşleyerek ve “askerler geliyor, askerler 
geliyor,..”  çığlıkları atarak üstelerine yürüdüklerinde rumlar oradan kaçmışlar. 
Ancak diğer rumlar onları bulmuş ve herikisini de öldürdükleri yetmiyormuş gibi 
birde ağaca bağlayıp yakmışlar. Daha sonra babamlar bir haber alamadıklarından 
dolayı yollara düşüp Nebiyan'a gittiklerinde bir ağacın dibinde yanmış cesetlerini 
bulmuşlar, babam abisinin yeleğinden yanmış bir parçayı bularak cestlerin onlara ait
olduğunu tesbit etmiş ve kemiklerini bir torbaya doldurarak köye geri dönmüşler. 

Bir süre sonra babamlar tekrar Tekke ve Ayazma köylerine gidip neler olup bittiğini 
anlamak istemişler. O dönemde Yumoğun (Yumoon) İsmail, sırım gibi bir delikanlı 
olduğunu anlatırdı babam, öküz arabası ile değirmene buğday taşır ve onları un 
yapar dönermiş. Yolda bu delikanlıyı rumların, öküzleri ile birlikte vurmuş olduklarını
görmüşler ve çok yanmışlar. İşte o zaman der, babam biz canavarlaştık !.....

BA: Baban ne iş yapıyordu hacıanne?
MH: Babam Amerikalıların tütün eksperi idi. Babam onlar için köylülerin tütünlerini 
satın alırdı. Amerika'dan Konstantin ve Gırgof gelirlerdi. Jipe benzeyen arabaları 
vardı. Geldikleri zaman bizde kalırlardı. Bizim evimiz çok büyük, girişte kocaman bir
salon, hamam kubbesi gibi bir kubbe, ortasından sarkan büyük porselen bir gaz 



lambası, akşam oldumu gırgırgır aşağıya çekilir yakıldıktan sonra tekrar yukarı 
alınır ve bütün salon aydınlanırdı. Evimizin önünde üzüm asması olabilecek bir 
korunak vardı, onun altına arabayı çekerlerdi. Bir gün ben ve abim, yaramazlık bu 
ya, beraberce arabanın şoför mahalline bindik, birde baktık ki anahtarları üstünde, 
karşımızda duvar, abim çok hevesli hemen çalıştırdı, motor hemen çalışmaya 
başladı tam sürme hamlesi yapacakken şoför anında yanımızda bitti ve hemen 
arabayı stop etti ve anahtarları aldı. Böylece belkide duvara çarparak olabilecek bir 
kazayı ve oluşabilecek bir hasarı önlemiş oldu. 

BA: Hacıanne, babanın ismi neydi?
MH: Dursun, Kapısızoğlu Dursun, veya Kapısızların Dursun.  
BA: O zaman baban Bafra'nın ilk tütün tüccarlarından değilmi?
MH: Evet. Evet.
BA: Peki, köylüye ödenen paralar nereden geliyordu, bu paraları nasıl tahsil 
ediyorlardı. 
MH: Çantayla para getiriyorlardı. Kocaman çantalarla para getirirlerdi. Bir gün gene 
tütün almaya gelmişler, köye kadar geldiler.Bizde kaldılar, yediler içtiler yattılar ve 
kalktılar. Tütün almaya gidecekler. Birden parayı yanlarında getirmediklerini ve 
otelde bıraktıklarını farkettiler ve büyük bir telaşla hemen otele geri döndüler. Geri 
geldiklerinde bir gün sonra bile para çantasının hala koydukları yerde durduğunu 
görmüşler ve alıp geldiklerini söylediler. O zaman banka falan yok, hırsızda yokmuş
demekki. Böylece köylülerin paraları tek tek dağıtılabilmiş. Babama ne veriyorlardı 
bilmiyorum o zaman.

Büyük bir heyecanla o günleri yaşadığını görebiliyorsunuz. Sanki zaman tünelinden 
geçiyor. Bölüm bölüm aklına gelen yaşadıklarını anlattıkça açılıyor, hatırlayabildiği 
için çocuklar gibi sevindiğini görebiliyorsunuz. Ortalıktan bir soru yöneliyor, anne ne 
zaman evlendin diye. Hemen o günlere geri dönüyor. Havva abla görmüş beni, 
daha istemeden bizim tarafa akraba oluyoruz diye konuşmaya başladıklarını 
duymuş. Bilmiyorum nereden buldu beni bu hacıömerler. Ben daha 15,5 
yaşındayım, çocuğum. Tabi babam vermemiş beni. Tam altı ay gitmişler gelmişler 
ve sonunda babamı razı etmişler. 16 yaşımda evlendim, daha koca nedir 
bilmiyordum. Yüzükler bilezikler takatılar, güzel güzel elbiseler giydirdiler. Ben hep 
gülermişim, annem gülme kızım diye beni ikaz ederken, kayınvalidem bırak gülsün 
diye desteklerdi. Duraklıyor, o zaman hep büyükler ikaz ederlerdi. Aman sakın 
memura varmayın, sürekli onun bunun evini temizlemek zorunda kalırsınız, evli 
barklı tüccara varın diye tavsiyelerde bulunurlardı. N'oldu vardık işte Hacıömerlerde
bile evlerde o kadar hizmetçiler olmasına rağmen yazın köyde kışın şehirde 
geçiriyorduk.
Dedelerin lafı geçti, Ziver Bey. Enderunzadelerden, İstanbul'da sarayda 
şehzadelere hukuk dersi verdiklerinden. Nenelerinin Hacıkayıplardan olduğunu, 
Hacıkayıp lakabını dedelerinin hac yolculuğundan dönerken, Samsun'daki 
mağazalarına kumaş almak için İstanbul'a uğradıklarında ağabeylerini mağazaları 
dolaşırken kaybetmelerinden dolayı aldıklarından, hacca 3 kardeş gidipi, 2 kardeş 
olarak döndüklerinden, o dönemde hacca gidiş gelişin 6 ay sürdüğünden, 
Cumhuriyet meydanındaki 17-18 hane dükkan, han, hamam ve lokanta gibi iş 



yerlerinin Hacı Tevfik'lerle beraber babasına ait olduğundan, ortadaki kavlan 
ağacının gölgesinde yazın hayvan bağlandığından, sonraları hükümetin orayı az bir
paraya istimlak ederek meydan şekline dönüştürdüğünden, uzun hamamın 
kendilerinin olduğundan, onun aslında bir başka ismininde Paşa Hamamı 
olduğundan, arka taraftataki 3 kurnalı yerin Paşa'nın özel yıkanma yeri olduğundan,
bahsederken hep yaşıyordu sanki. Ramazan da kadın hamamı olduğunu, her 15 
günde bir tellal Osman tarafından halka duyurulan ve o günlerin çok zevkli geçtiğini 
anlattıkça bir biri ardına hikayeleri hiç duraklamadan sıralaması takdire şayan bir 
deha olduğunu ortaya koyuyordu. Bu sohbetin son kısımlarında bazı tanınmış 
Bafra'lılar ile ilgili komik hikayelerde mevcuttu ancak biz burada amacımız rahmetli 
olsalarda kişilik haklarına saygımızdan onları yayın ilkelerimize uygun olmayacağını
düşünerek yer vermiyoruz. Duygu yüklü bu anılar sonunda Hacıannemin günlerce  
mutlu olduğunu ve hala konuştuğu haberlerini alıyorum ve mutlu oluyorum. Allah 
ona sağlıklı uzun ömürler versin.
   


