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8 Metre kare İşyerinden Ülkesine İki Profesör Kazandıran 
Terzi Güngör Çalışır (24) 

Osman Gazi Ün. Tıp Fak. Radyoloji Ana Bölüm Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt 
Çalışır ile Endüstri Mühendisi Prof. Dr. Fethi Çalışır, Terzi Güngör Usta ile Latife 
hanımın çocuklarıdır. İğne ile kuyu kazmak diye tanımlanacak terzilik mesleğini 
icra ettiği 8 metre kare dükkândan kazandıklarıyla iki profesör yetiştiren, aynı 
zamanda hiçbir ücret almadan 45 yıldır Manisa Vergi Dairesi Takdir Komisyonu 
Üyeliliği görevini başarıyla sürdüren, bu nedenle halkın ve devletin güvenini 
kazanarak, teşekkür belgesi ile taltif edilen Terzi Güngör Çalışır, Manisa’nın yerli 
ailelerinden Terzi Ferit Fethi ustanın oğludur.İş hayatındaki başarısıyla, herkese 
örnek olabilecek aile yaşantısıyla 2015yılında ulusal basının kamuoyuna tanıttığı 
Güngör Çalışır, Bugün itibariyle 81 yaşındadır. Babasının yanında çıraklık 
yaparak öğrendiği mesleğini 65 yıldır babadan yadigâr olan8metre kare 
dükkânında sürdürüyor. O sade bir esnaf değil, kabuğuna sığmayan bir toplum 
adamı. Hayatını siyaset ve sporun yanında farklı alanlarda sosyal çalışmalarla 
zenginleştirmiş örnek bir insandır.  24 yıl Ticaret ve Sanayi odasında yönetim 
kurulu başkan vekilliği, 15 yıl Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yönetim 
kurulu üyeliği, 45yıl Manisa Vergi Dairesinde Takdir Komisyonu üyeliği, bir 
dönem İl Genel Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuş, halen de Manisa’yı 
Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkan Vekilliğini, işini aksatmadan seve 
seve sürdürmektedir. 

“İşini, aşını ve eşini seven insan yorulmaz” diyen Güngör Çalışır, başarılı bir 
öğrenci olmasına rağmen ilkokulu bitirir bitirmez terzilik mesleğine başladı.  
Rahmetli babası Ferit Fethi’nin: “okul çıkışından yarım saat sonra dükkânda 
olacaksın” emrini hiç aksatmadan okuldan çıkıp nefes nefese dükkânda makine 
başına oturdu. İçinde büyük bir okuma hırsı ve özlemi olmasına rağmen, bazı 
müşterilerin verdiği bahşiş, Çocuk Güngör’ü okuma isteğini engelledi.Ama 
okuma hırsı ve özlemini iki evladını okutarak gerçekleştirdi.   

 1963 yılında Elazığ’da askerde iken babasının vefatıyla kapalı kalan terzi 
dükkânını, asker  dönüşü açarak babasından kalan bayrağı 58 yıldır bıkmadan, 
usanmadan, yorulmadan şerefle taşımaktadır. İsmi ile müsemma 



Çalışır,çalışmayı seven bir insan. Ona göre“çalışmayı seven bir insan yorulmaz.” 
Bu güne kadar 8 metre karelik dükkândan 5 kalfasını da sosyal güvenceye 
kavuşturarak emekli etmiştir. Yanında çalışan hiçbir kalfasını sigortasız 
çalıştırmamıştır. 

“Babam gerek aile içinde ve gerekse iş hayatında çok prensipli bir insandı.  
Çalışma hayatımdaki prensipleri babamdan öğrendim ve şuna inandım 
prensipler insana yük getirmez, bilakis kolaylık getirir. Şu küçücük dükkanımda 
bugüne kadar makasından makarasına, kalemine, mezurasına ve çizgi taşına 
kadar hiçbir malzememi ve hiçbir zaman, hiçbir şeyi aradığımı hatırlamıyorum.  
Prensiplerim ve çok çalışmam sayesinde bugüne kadar Allah’a şükür hiç geçim 
sıkıntısı çekmedim.” diyor. 

Gençlere tüm yaşamlarında prensipli olmayı ve dürüst çalışmayı öneren Çalışır: 
“Tamirat yapmıyorum. Paça kısaltıp, bel daraltmıyorum. Bunlar elbette 
yapılması lazım ve yapan meslektaşlarım da var ve gayet iyi para da 
kazanıyorlar. Bana gelen bu tür işleri de bu işleri yapan arkadaşlara 
yönlendiriyorum. Ve görüyorum ki Rabbim de benim kazancıma bereket 
veriyor. Teknik ve teknoloji gelişti konfeksiyon daha ucuz. Ama buna rağmen 
benim işim ve müşterim hiç düşmedi, arttı eksilmedi. Neden?  İşini temiz 
yaparsan, insanların güvenini kazanırsan insanlar senden vaz geçemezler. 
İnsanları ilelebet aldatamazsınız. Yıllara bağlı olarak kazandığınız itibarı yanlış 
yaparsanız yıllarınız heba olur gider. Memnun olan müşterilerimizin tavsiyesi ile 
müşterimizazalmadı, çok şükür daha da arttı. 

 Komşu esnafın tabiriyle “Herkes oturur ama 8metre dükkanda ÇALIŞIR,  hep 
çalışır, hep çalışır.” 

Terzilik gibi dükkana bağlayıcı bir işinin yanında    Manisa’ya  ve insanlığa yararlı 
işlere de   vakit ayıran Güngör Çalışır, bugün bin değil,   on binlerce işçinin 
çalışarak  eşi ve çocuklarıyla beraber  yüz bine  yakın insanın karnını doyurduğu  
ve ülkemizin önden gelen Manisa Organize  Sanayinin temelini  aşağıda ismini 
verdiğim çoğu alaylı diye tabir ettiğimiz  İlkokul mezunu    Hasan Türek, Halil 
Yurtseven, Dilaver Vardarer, Hasan Soytürk, İbrahim Arusan, Cengiz Yurdabekçi,  
İsmail Kahraman,Cemal Özer,Mustafa Çapra, Ersan Atılgan, Ümit Canuyar gibi 
Manisa’nın yakından tanıdığı koca yürekli insanlarla  atmışlar.Daha sonra da 
rahmetli Bülent Koşmaz’a devrettikleri ve bu gün Sait Türek’in önderliğinde 



ilerleyen bu güzide kurum, Türkiye’de en çok işçi çalıştıran ve en önde gelen 
Sanayi bölgelerinden biri konumundadır. 

Manisalılar adına Manisa Organize Sanayine bugüne kadar hizmet edip de vefat 
edenlere Rabbim’ den rahmet, sağ olanlara da başta Güngör Çalışır olmak üzere 
Allah’tan sağlıklı hayırlı uzun ömür ve hizmetlerindeki başarılarının artarak 
devamını diliyor ve sayın Çalışır’a, örnek insanlığı ve Manisa’mıza yaptığı güzide 
hizmetleri sebebiyle takdir ve teşekkürlerimi, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 
www.kadirkeskin.net 
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