
Geçen yil vefat ederek dogdugu köy Yeni Sigirci köyünde topraga

;1verilen düsünce adami Makine Mühendisi Erden Beygiret, dün
mezari basinda sene-i devriyesi münasebetiyle anildi. istanbul'dan
gelen Makine Mühendisleri Odasi ve G8'liIer Kusagi olarak bilinen

!168'liler Birligi Vakfi üyeleri ve ögrencilik arkadaslari ,avukatlarin yani

sira, yak~nlari ve dostlari bu günde Erden agabeyi andilar.

Sabah saatlerinde Istanbul'dan gelen misafirlerin evini ziyareti ile baslayan
anma programi, Köy camii'nde okunan mevlit ardindan köy meydaninda verilen
yemek gelen misafirlerin Erden agabeyin ikametini ziyaretleri ve mezari basinda
anilarin tazelenmesi sonrasi üstadin' Anadolu da bir köy mezarligina gömün
beni' siirinden misralar ile yad edildi. Bandirma Belediye Baskan yardimcisi
Dursun Mirza'nin da katildigi anma programinda, 68'liIer Birligi Vakfi eski
müdürlerinden Orhan Agin, eski gençlik arkadaslarindan Av.Seref Senduran, Av.
Erol Sümer ile Makine Mühendisleri Odasi eski baskan ve üyeleri katildilar.
Makine Mühendisi Ibrahim Belenli ve bir çok dostu onu unutamadiklaril11ifade
ile duygu dolu anlar yasadilar. Agabeyi Erol Beygiret de misafirlere orada
bulunmalarinin kendilerini mutlu ettigini. Ve böyle bir kardese sahip olmakla
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" övündügünü dile getirerek duygu dolu bir konusma yapti. Erden Beygiret kimdir?

". .. '1:. 1949yilindaYeniSigirciköyündedoganErdenBeygiretilkokuluköyünde'
',., ,,". okuduktan sonra Bandirma Sanat okulunu bitirdikten sonra üniversite ~umak

için Istanbul'un yolunu tutuyor. Yeni hayati onun hayat mücadelesinde vefat edinceye dek süreçte baslangiç oluyor. Istanbul da mühendislik
okurken çevresinde etkileyen profili ile takdir gwerek aranilan bir kimffkte oluyor. Balikesir ögrenci yurdunda yöneticilik ve birlestiricilik kimligi
ile yeni dostlar ediiiiyor.' '

Iste o dostlarinin dilinden Erden Beygiret,
'O günler öyle günler ki! Aci, yokluk ve tarafçilik diz boyu... Böylesi bir zamanda yasadigi topluma örnek, dogruya dogru egriye egri diyerek,

cör12ertligi ile bizlerin gönH.inde ebedi yerlesti. O hiç politika yapmadi, o her zaman aranilan bir dost oldu. 'ONDA HATA BULAMAZSINIZ'
dedller. Evet, Erden öyle dümdüz bir adamdi. Onu unutmak mümkün degil... "
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