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Bütün dünya senin olsun 

Bir dost bir post yeter bana 

Atlas libas senin olsun 

Bir dost bir post yeter bana 

 

Beyler tahtından inerler 

Ayaksız ata binerler 

Toprağa gömüp dönerler 

Bir dost bir post yeter bana 

 

 

  



 

 

Av. Metin Solak 

Hep heyecanlı, hep aceleci insan; ölüme de acele etti! 

90’lı yılların ortasında – şimdi yılını tam hatırlayamıyorum – Alevî Hareketi’nin en canlı olduğu 

yıllarda tanıdım Metin’i. İzmir’den katılıyordu toplantılara. Elinde James Bond çanta, 

heyecanlı, aceleci ve atılgan tavrıyla hemen dikkat çekiyordu. Selahattin Özel Ağabeyimizle 

katıldığından, toplantı dışında da çoğu kez birlikte oluyorduk. Böyle başladı tanışıklığımız. Daha 

sonra sık sık kesişecekti yollarımız.  

Oldukça yoğun yaşamına aktif siyaseti de sığdırdı. Bir yandan avukatlık yapıyor, diğer yandan 

tüm toplantılara katılıyor aktif görevler alıyordu. Önce Karşıyaka (2004), daha sonra Çiğli 

Belediyelerinde (2009) meclis üyeliğine seçildi. Yardımcısı olduğu Çiğli Belediye Başkanı Ensari 

Bulut’un yaşamını yitirmesi sonrası Çiğli Belediye Başkanı seçildi. İkinci dönem aday 

gösterilmedi. O da yeniden avukatlık mesleğine dönmüştü. 

Metin’i 2022 yılının Temmuz ayında yitirdik. Cenazesi İzmir’de kaldırıldı. Kendi istemiş, 

giderken ardından Arif Sağ’ın “Bir Dost Bir Post Yeter Bana” türküsünün çalınmasını.  

Sevgili Metin, devrin daim ışığın bol olsun!  



Başkanlığı döneminde kendi memleketi Tokat’a da hizmetleri oldu. Bunlar arasında en büyük 

hizmeti kuşkusuz Hubyar’da gerçekleştirdiği çalışmalar oldu. Sözlerle anlatma yerine, 

resimlerle kendisini ve eserini yad etmeyi daha uygun bulduk.  

2012 yılıydı. Etkinliklerde Hubyar’a geleceğini söyledi. Tabii çok sevindik. Gerçekten gün 

geldiğinde oradaydı. Etkinlik alanımızı, yolları, binlerce insanın çektiği çileyi görünce çok 

üzüldü. Selamlama konuşmasında halka “bir daha ki sene burayı çok değişmiş bulacaksınız” 

dedi. Temmuz ayının sonunda yaptığı konuşmasının üstünden çok geçmemişti ki, Eylül ayının 

başlarında aradı ve çalışmalara başlamak için Hubyar’a hareket ettiklerini bildirdi.  

Kendi özel firmasına ait büyük kırıcı ve kepçeyi bir TIRla İzmir’den Hubyar’a getiriyordu. 

Doganşar’da yol bitti TIR için. Kepçe kalan yolu – yaklaşık 10 km. - yürütülerek gelecekti. O gün 

öğrendim bu araçların uzun yol yapmalarının zararlı olduğunu. Bu yüzden kepçe dönerek yol 

alıyordu. Binbir zorlukla kepçeyi gece yarısı Hubyar Köyü’ne indirebildik.  

Ertesi sabah erkenden tüm ekip hummalı bir çalışmaya başladılar. Ekipe yardımcısı Muharrem 

Aslan başkanlık ediyordu. Yine İzmir’den gelen kamyonların dışında Çaylı Belediyesi kepçesi, 

Yalınyazı (Maşad / Meşhedabad)Belediyesi kepçe ve kamyonu da eşlik ediyordu. Ayrıca 

Çaylı’dan gelen işçiler hemen etkinlik alanının çevresinin ağaçlandırılmasına başladılar (alanın 

çevresine binden fazla çam ve pelit fidanı dikildi). 

 

  



           

 

Çalışmalara hemen köy içinden, en alttan başlandı. Önce köy içi sökülerek taş döşenmesine 

uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Kenarlarına ve gereken yerlere yeniden duvarlar örüldü. 

Döşeme taşları TIRlarla Turhal’dan Sivas üzerinden Doğanşar’a getiriliyor, oradan traktör ve 

kamyonlarla Hubyar Köyü’ne ikinci kez taşınıyordu. Bu zorluklara bir de taş bulma sorunu 

eklendi (Daha sonra taş bulamadığımızdan köy içinde bir kaç sokak taşsız kalacaktı). 

 

        
öncesi 

  
sonrası 



Metin Başkan çalışmalara bizzat eşlik ediyor, kah kazma kürek çalışıyor, kah sıkı kontrolü 

elinden bırakmıyordu. Tüm köy bir inşaat sahasına dönmüş, her köşede başka bir ekip 

çalışmalarını sürdürüyordu.  

 

Çalışmalardan kesitler 

 

 



 

 

Türbe önü (köy meydanı) 

  
Taş döşeme çalışmaları yaparken 



 

 

Bu çalışmalar yürütülürken Metin Başkan köy sakinleriyle buluşuyor, sohbet ediyor, onların 

sevinçlerine ortak oluyordu. Hubyar Köyü’nde başka bir atmosfer, başka bir tarih algısı 

hissettiğini söylüyor, özellikle de geleneksel kadın kıyafetlerimizden çok hoşlandığını sık sık dile 

getiriyordu. Sanırız burada kendi kökleriyle buluşmanın hazını yaşıyordu. 

      

Perşembe (Cuma) akşamı Alevilerde kutsal sayıldığından, Hubyar Köyü’nde Perşembe 

akşamları “lokma” pişirilerek türbe önünde birlikte yenilir. O tarihte Alevi Birlikleri 

Federasyonu Başkanı olan Selahattin Özel de (soldan ikinci) çalışmaların bir bölümünde birlikte 

olmuştu. Resimde birlikte lokma ederken. 



  
Muharrem Aslan ve Selahattin Özel    

 

 

  

Çalışmalar sırasındaki dernek başkanımız Hasan Hüseyin Telci de çalışmalara bizzat katılıp 

Metin Başkan’ı yalnız bırakmadı. Komşu ilçemiz Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık da 

(resimde sol başta) Metin Başkan’ı yalnız bırakmayıp sık ziyaret edenlerdendi. 

  



 

 

Metin Başkan yardımcısı Muharrem Aslan ile çok severek oturduğu ocak başında 

  



   
Çalışma sırasında       Çaylı’da Hubyar Kuyusu başında 

   
Çalışanlar dinlenirken 

 

Çaylı Köyü’nden (o zaman belde idi) çalışmalara destek veren arkadaşlar 



   

Hubyar Sokusu’nun o zamanki hali     

 



Bir yandan köy içinde taş döşeme, köy içini düzeltme, duvar ve genişletme çalışmaları 

yapılırken, büyük makina köy üst girişine araçların rahat park etme olanağının sağlanması için 

genişletme çalışmalarına başladı. Bunlardan en önemlisi, hemen köyün üst girişinde bulunan 

ve Kayıkçı adıyla anılan kayalıkların önünden geçit açılmasıydı. Burası, altı derin bir dere, dar 

bir geçit idi ve defalarca kaza olmuştu. Kayalar parçalandı, alt kesime dereye düşülmemesi için 

duvar örüldü ve geniş bir geçiş sağlandı. Daha sonra yayla yolunda genişletme çalışmalarına 

geçildi. 

Yol genişletme çalışmaları (Kayıkçı önü) 

 



      

Tüm çalışma boyunca kalamayacağı ve görevinin başına dönmesi gerektiği için Metin Başkan 

bir kaç defa İzmir’e dönüp fırsat bulduğunda tekrar geldi. Köyde olduğu sürece çalışmaları an 

be an izliyor, eksikleri gidermeye çalışıyor, hep neşeli ve heyacanlı haliyle çalışma arkadaşlarına 

moral oluyordu. Hiç şüphesiz çalışmaların en zor ve yorucu olanı Kapulukaya geçidinin 

genişletilmesiydi. Ancak görenlerin anlayabileceği bu geçit kepçeyi günlerce uğraştırdı; 

kepçenin patlayan hortumlarını, kırılan parçalarını Sivas’tan temin ediyorduk. Olmayan bir 

parça bir defasında İzmir’den getirtildi. 

Kapulukaya kırma çalışmaları yapılırken 



   
Kapulukaya geçidinin çalışma sonraki hali             Kepçe operatörümüz Ali (Çerçi Köyü’nden) 

 

 
Yayla yolu genişletme çalışmalarından 

 



Etkinlik alanına ikinci bir su yeri kazılırken (önde Muharrem Aslan) 

Büyük kepçe yol genişletme çalışmaları ve daha sonrası etkinlik alanının tesviyesi ve teraslama 

çalışmaları yaparken, diğer bir ekip alana yeniden bir su getirme çalışmalarına baladı. Bir 

yandan ağaçlandırma, bir yandan tesviye, bir diğer yandan su getirme çalışmaları eş zamanlı 

olarak devam ettirildi. Zamanla yarışılıyor ve havalar bozmadan çalışmaların bir an önce 

bitirilmesine uğraşılıyordu. Ekibin bir an önce geri dönmesi gerekiyordu. Başka bir nedeni daha 

vardı bu hummalı çalışmanın: Zira burası Tekeli Dağı’ydı – rakım 2643 m - ve havanın ne zaman 

nasıl olacağı hiç belli olmazdı.  

Suyun bulunduğu an



   
Su çalışmaları yapılırken               Ahmet Atmaca, Himmet Akyürek, Hasan Kabak

        

 

Çalışmalara köyümüzden eşlik eden Hasan (Kabak) ve Ahmet (Atmaca) Ağabey 

  



 

 

Etkinlik alanı tesviye çalışmaları 

Çalışmalar devam ederken kendisi İzmir’e dönmek zorundaydı. Ekip Muharrem Aslan 

başkanlığında çalışmalara devam ederken kendisi işinin başına döndü. Her gün defalarca 

telefon eder, çalışmaların durumunu öğrenir, işçilere ihtiyaçlarını sorar, bir an önce bitirmeleri 

için onları motive ederdi.  

 

  



Hubyarlılara veda ederken 

 

 



 

2013 yılında konuşmasını yaparken 

2013 yılında tekrar geldi etkinliklere. Kendsine gösterilen coşku çok duygulandırdı onu; 

Duygulu bir konuşma yaptı. Halka verdiği sözü yerine getirdiğini, bu hizmetlerin kendilerine az 

bile olduğunu, kendisini bir Hubyarlı gibi hissettiğini söyledi. Özel sohbetlerinde de 

“Hubyarlıyım” derdi. Bu gelişinde oğlu Barış’ı da birlikte getirmişti ve birlikte daha uzun 

kaldılar. O zamanlar 15 yaşında olan Barış da birlikte olduğu gençlere “ben Hubyarlıyım” 

demişti. Hâlâ konuşulur Barış’ın bu sözü gençler arasında. Bu hizmeti yalnızca Hubyar Köylüleri 

tarafından değil, Hubyar’a gönül veren tüm insanlar tarafından çok takdir gördü, görmeye 

devam ediyor. 

 
Konuşmasından sonra kendisine Elvan Koç (Eykürü Köyünden) tarafından kendi yapımı saz hediye 
edilirken 
  



Sazı ve deyişleri ne kadar da severdi. Bu yüzden olsa gerek, Arif Sağ'ın 'Bir Dost Bir Post Yeter 

Bana' parçası ile son yolculuğuna uğurlanmayı istemesi.  

Buraya kadar biz yazdık. İstedik ki, kendisinden de bir mesaj olsun. Başkan olduğu dönemde 

İzmir Çiğli Belediyesi internet sayfasında yayınladığı mesajından bir pasajı buraya aldık: 

“Cumhuriyet’imizi ve Atatürk’ümüzün bizlere verdiği değerleri çocuklarımıza, gençlerimize iyi 

öğretebilirsek yaşantımızın en kıymetli değeri olan bağımsızlığı ve demokrasiyi yaşatmayı 

başarabiliriz. Bu misyonla Çiğlimizi daha da ileri taşımak üzere başladığımız yolda, siz kıymetli 

halkımızla birlikte emin adımlarla daha güzel günlere ilerliyoruz. 

Tüm Çiğli halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum." 

Av. Metin SOLAK 
Çiğli Belediye Başkanı  

 

 

Metin Solak’tan Hubyarlılara ve Hubyar’ı ziyaret edenlere kalan hatıra. Her yağmur yağdığında 

köylülerimiz “Allah razı olsun yaptırandan, yoksa ayağımız çamurdan çıkmıyordu” diyorlar.  

Sevgili Metin! Köy içinin taş döşemesini, yayla yollarımızın genişletilmesini, Kayıkçı ve 

Kapulukaya geçitlerini, etkinlik alanımızın tesviye ve teraslanmasını, etrafının kısmi 

ağaçlandırılmasını sana borçluyuz. Hizmetin kabul olsun! Hatırana bu albümü yaptık 

Hubyarlılar olarak. Albümde kullandığımız fotoğraflarda yer alan bir çok insanımız da senin gibi 

ayrıldı artık aramızdan. Hepinizin anısına olsun... 

 



 

 

Tekeli Dağı’nda 


