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BÖYLE AKAR
MELET DERESİ
Fatma pınarından doğar, sultan suyuna
ve oradan tohma çayına el uzatarak Fırat
nehrinin
Kollarına kendini atar ve oraya koşan
yüzlerce dere ve çayla birleşip kardeşlik havasıyla geçtiği topraklara can verir.
Dün, cemrenin suya düştüğünü haber almış olacak ki ilk sesini dağlara verdi ve bu
sese Asıpınar dağı sessiz kalmayacak, eteğinde biriktirdiği karları eritip, akan pınarlarıyla Melet çayına teslim edecek ve melet
çayı halaya duracak!
Kenarına dağ keçileri inecek ve ürkek
gözleri ile bir taraftan etrafı gözetlerken, bir
taraftan acelece sularını içip dağ eteğine çekilecekler!
Sonra karınlarını baharın o güzel sıcağı
olan güneşe çevirecekler ve karınlarında taşıdıkları yavruları bunu his etsin diye!
Kaya sazanları gelecek akın, akın...
Ara sıra ters dönüp karınları ile güneşin
şavkını
Selamlayarak!
Mayıs ayına doğru türlü renklere bürünecek çay boyu ve çeşit kuşlar gelip hayata
duracak!
Şafak vakti bülbüller şakıyacak, her gül
dal uzatacak ve bu sese mest olarak!
Kelebekler akacak mavi, beyaz!
Bir papatya tarlasıdır çayırı çimeni! Eskiden “ seviyor, sevmiyor” diye yapraklarına
dokunduğumuz papatyalar!
Şimdi o papatyalar yine gelecek ve gelecek papatyalara taşıyacak bir sevgimiz kaldı
mı bilmiyorum!
Her şey bir yalandan ve kandırmaca dan
ibaret!
Bunu en iyi papatyalar bilir de yine de yüzümüze vurmazlar ve ne olursa olsun onların
heybesinde hep “ seviyor” çıkar!
İşte bundandır ki hala berrak ve narin
akar melet çayı!
Tüm kirliliklere ve hoyratlığa inat!
Hasan ŞAHİN
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Doğanşehir’e Yakışır
Kütüphane Kazandırılıyor
Doğanşehir Kaymakamlığınca yaptırılan, Doğanşehir’e yakışır ve kendine
özgü bir mimari ile yaptırılan kütüphane, önümüzdeki Haziran ayında tamamlanarak Doğanşehir ilçesine kazandırılacak.
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Kaymakamlığı tarafından Doğanşehir’e yakışır ve kendine
özgü bir mimari ile yaptırılan, belediye
ve hayırsever iş adamları tarafından da
desteklenen Kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu,
kendine özgü bir mimari ile yaptırılan
kütüphanenin geriye kalan tüm işlemlerinin 1 haftaya tamamlanacağını belirtti.
Doğanşehir Kütüphanesi’nin yeni binasının tamamlanması ile ilçe kütüphanesi bu binada hizmet verecek.

DOĞANŞEHİR FINDIK MAHALLESİ’NİN
ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Doğanşehir İlçesi Fındık
Mahallesi’nin altyapı sorununu çözmek için harekete geçti.
MASKİ Genel Müdürü M. Yaşar
Karataş, Doğanşehir Belediye
Başkanı Durali Zelyurt ile birlikte Fındık Mahallesi’ni ziyaret
ederek, çalışmaların yapılacağı
güzergâhlarda incelemelerde
bulundular.

MUHTAR DİLER
BAŞKAN GÜRKAN’A
TEŞEKKÜR ETTİ
Fındık Mahalle Muhtarı Diler Yıldırım, altyapı sıkıntılarının olduğunu dile getirerek,
“MASKİ Genel Müdürlüğü’ne
gerekli başvurularımızı yaptık.
Onlarda sağ olsunlar olumlu
yönde bizlere döndüler. İnşallah mahallemizin altyapı sorunları en kısa sürede ortadan
kalkacak. Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Selahattin
Gürkan’a ve MASKİ Genel Müdürümüz Sayın M. Yaşar Karataş’a mahallelim adına teşekkür ediyorum” dedi.

olduğunu ifade ederek, “400
hanemiz var. Yaklaşık bin 100
vatandaşımız burada ikamet
ediyor. MASKİ Genel Müdürümüz ile birlikte şuan kaptaj
alanını ziyaret ettik. İçme suyu
hattımız yenilenecek. İşin taBAŞKAN ZELYURT: mamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız, daha berrak, daha
MAHALLEMİZİN
temiz, daha problemsiz bir
ALTYAPI PROBLEMİ hat ile içme suyuna kavuşmuş
olacak. Kanalizasyon ile ilgili
ORTADAN
sıkıntılarda bu süreçte gideriKALKACAK
lecek. Hatlar yenilenecek. FınDoğanşehir Belediye Baş- dık Mahallemizin altyapı diye
kanı Durali Zelyurt ise, Fındık bir problemi olmayacak. HaMahallesi’nin Doğanşehir’in yırlı olmasını temenni ederek,
en büyük mahallelerinden birİ Büyükşehir Belediye Başkanı-

mız Sayın Selahattin Gürkan’a,
MASKİ Genel Müdürümüz Sayın
M. Yaşar Karataş ve ekibine ilçem adına teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

KARATAŞ:
MAHALLEMİZE
HAYIRLI OLSUN
MASKİ Genel Müdürü M.
Yaşar Karataş, “Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın Doğanşehir
İlçesi ziyaretinde Fındık Mahallesi’nin altyapı ile ilgili vermiş
olduğu bir söz vardı. Bizlerde

gerekli çalışmalarımızı yaparak projeyi hazırladık. 2021 yılı
yatırım programımıza aldık.
İhale sonrasında çalışmalarımıza başlayacağız. Yapacağımız çalışmaların daha uzun
ömürlü olabilmeleri için en
ince ayrıntısına kadar düşünmek zorundayız. Arkadaşlarımızda bu bilinçle çalışmalarını
yapıyor. Her türlü detayı gözden geçiriyoruz. İçme suyu ve
kanalizasyon hatlarını yenileyeceğiz. Bunun yanı sıra 1000
kişilik foseptik yapacağız. Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
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BAŞSAĞLIĞI
Doğanşehir Kaymakamımız
Halil İbrahim Köroğlu’nun Amcası

MEHMET
KAYABAŞI

İSMAİL
KÖROĞLU

Şair ve yazar

EL ELEYİM

Başkan Durali Zelyurt
Çalışmaları İnceledi

Vefat Etmiştir.
Merhuma Allahtan Rahmet
Kederli Ailesine ve Yakınlarına
Başsağlığı Diliyoruz.

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

Başkan Zelyurt Söğüt mahallesinde kilitli parke
taşı çalışmalarını inceledi.
Belediye Başkanı Durali Zelyurt yapılan çalışmaları incelemek için Söğüt Mahallesindeydi.
Doğanşehir ilçesi Söğüt mahallesinde Doğanşehir Belediyesi tarafından yapılan Kilitli Parke taşı
yapımı büyük bir hızla devam ederken daha yaşanabilir bir Doğanşehir için çalışan Belediye Başkanı
Durali Zelyurt Söğüt Mahallesinde yapılan çalışmaları inceleyerek bilgiler aldı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt"
Mahallemizde yollara Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını Şirket Müdürümüz Mehmet Ormancı ve
Muhtarımız Osman İlhan ile incelemelerde bulunduk. Kıymetli hemşerilerimiz ile sohbet ettik. Çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. "dedi.

Güzel ile el eleyim,
Sevgi vermiş ben güleyim,
Bazen durur vurur beni,
O âşıkmış ne bileyim.
Ses aynı ses şarkı sesi,
Çalar sazı verir dersi,
Kimi gezer kimi yazar,
Uzak durur gül nefesi.
Çiçek açmış nazı narin,
Kalbim sızlar yaram derin,
Seher ile ses geliyor,
Belki duyar gelir yârim.
Garip yorgun umut yarla,
Güller açmış engin narla,
Sabah vakti güneş doğmuş,
Kol kolayım güzel yarla.

HAFTALIK KARE BULMACA
yalıkları arasında bulunan bir feldspat türü... 10. Aktinyum elementinin simgesi... Büyük zarar veya yok olmaya
yol açabilecek durum, muhatara... Tuh... 11. Sözleşme,
yazılı anlaşma (halk ağzı)... Karmaşık olma durumu... 12.
Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Bir işi yerine getirmek için
verilen söz... Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya
bağlama... 13. Dayanarak... Alaca benekli... 14. Sert bir iskeleti olan, hava akımlarına dayanıklı, motorlu veya motorsuz tek kişilik uçuş aracı... Şaşma ve korku bildiren bir
söz (halk ağzı)... 15. Beyaz tenli, kara gözlü, kara saçlı...

Yukarıdan aşağıya

Soldan sağa
1. Bolluk içinde yaşamak... 2. Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
(halk ağzı)... Polisin kuşkulu gördüğü kimseler üzerinde
bıçak, silah, esrar vb. yasak şeyler araması... 3. Üstündeki
yazı veya çizgiler silinmiş, bozulmuş, aşınmış olan... Kısasa kısas... 4. Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya
hazır olması... Asma işi... Selenyum elementinin simgesi...
5. İnancılık (eski)... Anıtı andıran, anıta benzeyen, anıt
gibi, abidemsi... 6. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma,
ürkme veya sevinç anlatan bir söz... Eş... Rütbesiz asker,
nefer... 7. Öğrenci... Tellür elementinin simgesi... Ordu iline bağlı ilçelerden biri... 8. Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir
özelliği olmayan... Tadı ekşiyi andıran, ekşimtırak... Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü...
9. Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma (eski)... Bir
suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama... Yanardağ ka-

1. Aynı biçimde... Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle
uyarılmayan ruh dinginliği, acıya olduğu kadar kıvanca
karşı da ilgisizlik... 2. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir
bulunan ince ve kısa tahta çubuk... Yaya olarak... İçine su,
başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)... 3. Hafif
yel, esinti (eski)... Küçük limon... Sanı olan, ünlü... 4. Yerine koyma, yerine kullanma (eski)... Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek, zorla... 5. Anglosaksonların kullandığı yaklaşık dört buçuk litrelik bir tür ölçü birimi... Hatay iline bağlı
ilçelerden biri... Bir işin, bir durumun sona erdiği zaman
veya yer, kadar, değin... 6. Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı... İpek böceği kozaları
çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince,
esnek ve parlak tel... Bir ipe, bir çubuğa geçirilmiş, dizilmiş veya birbirine bağlanmış yaş meyve ve sebze bağı... 7.
Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak
askerlik kararı aldırdıkları hâlde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar... Genellikle Hindistan’da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş... Masallarda adı geçen

ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş... 8. İşaret... Öğrenim belgesi... Utanma, utanç duyma... 9. Bazı hastalıkları
tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine
uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan eczalı parça...
Tema... Bir cins iri at... 10. Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan (eski)... Yığın durumundaki yakacak odun için
kullanılan, bir metreküpe eşit hacim ölçüsü birimi... En kalın erkek sesi... 11. Ün... Yuf borusu (eski)... Martıgillerden,
çoğu beyaz renkte, eti yenmez, yüzücü, perde ayaklı deniz
kuşlarının ortak adı... 12. Seyrek olarak, arada bir, arada
sırada, bazen, bazı bazı, kimi vakit, kimi zaman, zaman
zaman, anbean... Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her
türlü kara taşıtı... 13. Mimarlıkta, sanayide ve bazı sanat
dallarında yer alan eserlerin taslak durumundaki küçük
örneği... Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya silah patlayınca çıkan tok ve sert ses... Görkem (eski)... 14. Çelişkili ve
tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz,
amma, lakin... Vurulduğunda çınlama sesi veren, gri veya
yeşil renkli, ortoklazlı yanardağ ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
kayası, fonolit...
Brom elementinin simgesi... 15.
Buğdaygillerden,
çok yıllık, sürünücü, otsu bir bitki...
Orkestrada yer
alan çift kamışlı,
tahtadan yapılmış
üflemeli çalgı...
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Yusuf tamamen, oğlan çocuğuna sahip
olmaktan umudunu kesmişti. Aradan bir
zaman geçtikten sonra karı koca, doğan
1877-1878 yılında ( 93 ) diye anılan
kız çocuğumuzun adını Yeter koyduk,
Osmanlı- Rus Harbi sonucunda; bulundukları Posof’a bağlı Cacun köyünü terk etmek belki Yüce Tanrı dileğimizi kabul eder de
bu seferlik yeter deyip, bir oğlan çocuğu
zorunda kalıp, diğer civar köylüleri ile
birlikte gelip o günkü adıyla Viranşehir, bu bahşeder bize diye düşünüp çocuk yapmagünkü adıyla Doğanşehir’e yerleşen ailenin ya karar verdiler. Bu yaştan sonra çocuk
sahibi olmak kendilerine umut vermese ve
altı evladından biri idi.
ters gelse de denemekte ne zarar vardı?...
Adı Yusuf’tu. Evlilik çağına gelmiş, ilk
Evet, şansları yaver gitmiş, hiç de
evliliğini İhsan ile yapmıştı. Bir erkek evladı
umut
etmedikleri bir durumda Emine yine
olsun istiyordu. Bunun gerçek olması için
hamile kalmıştı. Sevinmeli miydiler, yoksa
her şeyini feda edebilirdi. Ama ne yazık
bu sefer de yine kız olursa diye üzülmeli
ki, bırakın erkek evlat sahibi olmayı, kız
miydiler bunu bir türlü kestiremiyorlardı.
çocuğu bile olmamıştı. Yusuf bu duruma
Allah’a el açıp dua etmekten başka şansları
kahırlanıp duruyordu. Bulundukları oryoktu.
tamda çocuğu olmayan ailelere ‘ Körhan
Tahminleri ve istekleri doğrultusunda
’ deniliyor, bu durumdan pek rahatsızlık
Yüce Tanrı onlara bir şans daha tanımıştı.
duyuyor ve kendisinin de bu sıfatla anılİnşallah bu sefer bir oğlan evlatları olurmasını istemiyordu. İkinci evliliğini Hatice
ile yaptı. Ne ise ki o kısır değildi ilk eşi gibi. du. Sanki içlerine doğmuş, Yüce Tanrı’nın
Hatice’nin ilk doğumu merakla bekleniyor- bu sefer, dileklerini ve beklentilerini boşa
çıkarmayayacağına kalben inanır olmuşdu. İnşallah erkek bir çocuk olurdu. Tek
temennileri buydu. Doğum gerçekleşti ama lardı. Tüm yakınları ve aile fertleri doğacak
çocuğu büyük bir merakla bekliyorlardı …
doğan çocuk kızdı. Yusuf’un canı sıkkındı
Nihayet o gün gelmiş ve doğum gerama olsundu, bir dahaki se-fere İnşallah
erkek çocukları olurdu. Ama ikinci doğum- çekleşmişti. Evdeki hay hengame, sevinç
da da kız çocuğu doğuruyordu Hatice. Baba ve coşku dolu çığlıklardan, çocuğun oğlan
Yusuf çok üzgün, anne Hatice ise kocasının olduğu anlaşılıyordu. Yusuf’un keyfine diyecek yoktu. Sevinç ve mutluluktan kabına
çok çok istemesine rağmen ona bir erkek
sığmıyordu adeta. En sonunda muradına
evlat verememenin hüznünü ve acısını
yaşıyordu. Hatice üçüncü çocuğuna hamile erişmişti. Sevinçliydi, coşkuluydu. Anne
kalmıştı. Yusuf ve Hatice, bu sefer bir oğlan Emine, kocasının arzu ettiği şekilde bir
oğlan çocuğu dünyaya getirdiği ve kızları
çocukları olması için Allah’a yakarıp duruda nihayet bir erkek kardeşe sahip olmanın
yorlardı. Ancak bütün umutları boşa çıkıyor, doğan çocuk yine kız oluyordu. Böylece coşkusunu yaşıyorlardı. Bu tek erkek evlatlarının, sağlıklı ve uzun ömürlü bir hayat
bu evlilikten Gülperi, Hünkar ve Emine
sürmesi adına da ismini YAŞAR koyuyorlarolmak üzere üç kızları olmuş oluyordu …
Yusuf bir erkek evlada sahip olamama- dı …
En son dünyaya gelen çocuğun erkek
nın, Hatice ise bir erkek çocuk doğuramaolması, ailede büyük bir sevinç ve coşku
mış olmanın hüznünü ve acısını yaşıyorile karşılanmıştı. Gerek anne ve babası ve
lardı … Yusuf kafaya koymuştu. Ne edip
gerekse ablaların sevinç ve mutluluklarına
edip bir oğlan çocuğuna sahip olacaktı.
Gerekirse geçmiş yaşı-na rağmen bir evlilik diyecek yoktu. Yaşar, ailede yarattığı sevgi
ve sinerji nedeniyle adeta paylaşılamıyor,
daha yapardı. Yaşı ilerlemişti. Bir genç
el bebek gül bebek el üstünde tutuluyordu.
kızla evlenemezdi. Zira biliyordu ki hiçbir
Onun beslenme, güçlenme ve büyüyüp
genç kız kendisi gibi yaşı ilerlemiş biri ile
evlenmeyi kabul etmezdi. Kocası ölmüş bir gelişmesinde herkes adeta yarış halinde
idiler. Ona yemiyor yediriyorlar, içmiyor
dul kadınla evlenebilirdi ancak. Reşadiye
içiriyorlardı …
köyünde böyle birisi vardı. Ancak onun da
Böylesine sevgi ve ilgi ortamında asla
bir kızı bulunuyordu. Varsın olsundu. Yeter
şımarmadan
gelişen ve gürbüzleşen Yaşar,
ki kendisine bir oğlan çocuğu versindi.
Kendisinin önceki eşinden üç kızı vardı, biri nerede ise okul çağına gelmiş bulunuyordu.
O dönemler, küçük bir kasaba görünümündaha olsun ne fark ederdi? Neticede Reşade olan Viranşehir’de, Cumhuriyetle birlikdiyeli Emine, yanında kızı Nazlı ile birlikte
te, üç yıl süren ilkokul sisteminin devreye
ev hanesine dahil oluyordu …
sokulması ile yetinilmiş, bilahare beş yıllık
Emine, beraberliklerinin ilk yılında
ilk okul sürecinin başlatılması ile birlikte
hamile kalmıştı. Yusuf’ un sevincine di-yecek yoktu. Tek endişesi doğacak çoğun yine de, seri halde, il, ilçe ve büyük kasabalarda
bu sistem uygulamaya konulmuştu …
bir kız olmasıydı. Bu sefer nihayet emeO dönemler küçük bir kasaba görünüline kavuşacak bir oğlan çocuğuna sahip
münde olan Viranşehir’de, ilk okul sadece
olacaktı. Öyle umuyor ve Allah’ına dualar
ediyordu. Onun bu duasına önceki eşinden üç yıllık hizmet vermekte idi. Beş yıllık ilkokul tahsilini tamamlatmak isteyen aileler,
olan kızları da katılıyorlardı. Doğum anı
heyecanla bekleniyordu. Başta Yusuf olmak çocuklarını, beş yıllık ilk okulların faaliyette
üzere, tüm yakınları ve kızları, babalarının olduğu civar Polat ve Sürgü Kasabalarına
göndermek zorunda kalıyorlardı. Bu da
nihayet bir oğlan çocuğuna, kendilerinin
oldukça sıkıntı yaratıyordu. Kız çocukların
de bir erkek kardeşe kavuşacak olmanın
okumasını pek de önemsemeyen aileler,
heyecanını yaşıyorlardı …
onların üç yıllık ilkokul tahsilleriyle yetiEmine’nin doğum sancısı tuttuğunda
heyecan ve beklenti doruk noktasındaydı … nirlerken, oğlan çocuğu olanların maddi
durumları yerinde olanlar, çocuklarını, eğiNe yazık ki bütün arzu ve beklentilere
timlerini tamamlasınlar diye bu kasabalara
rağmen doğan çocuk yine kız oluyordu.
gönderiyorlardı …
Ev halkı adeta yaslara bürünmüştü. Bütün
Ailenin el üstünde tuttuğu evin tek
umutlar yerle yek-san olmuştu. Yusuf’un
oğlan
evladı Yaşar’ın üç yıllık tahsil süreevi cenaze evine dönmüş, kimsenin ağzını
si tamamlanmış, devamının sağlanması
bıçak açmıyordu artık …
için de planlar yapılmaya başlanmıştı ki
Doğan kız çocuğunun adını kahır ve
kızgınlığından dolayı Yeter koymuştu Yusuf. Viranşehir’ de geçen bu zaman zarfında
Sosyal hayatta devamlı kız çocuğuna sahip büyük gelişmeler olmuş, Viranşehir ismi,
olanların, son doğan kız çocuklarına ‘ Yeter İnönü’nün ziyareti sırasında onun talebi
’ adı koyması olağan bir durumdu …
üzerine Doğanşehir’e dönüştürülmüş, baş-
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ta Esat Doğan olmak üzere kasabanın ileri
gelenlerinin özverili çalışmaları sayesinde
üç yıllık ilk öğretim de beş yıllık programa
dahil edilmişti. Böylece çocuklarının civar
kasabalara gitmelerine de gerek kalmamıştı. Dolayısı ile de ailenin biricik evladı artık
başka bir yerlere gitmeyecek, ailenin gözü
önünde olacaktı. Bu gelişme aile içinde,
büyük bir sevinç ve memnunlukla karşılanıyordu …
Çocuğun ilkokul tahsilinin tamamlanması hususunda, herkes büyük bir
özveri ile üzerlerine düşen görevi fazlası
ile yaparlarken, onun, hiçbir şeyinin eksik
olmaması için ellerinden geldiğince gayret
sarf ediliyor, o da üzerine düşen görevi
yerine getirerek okuldan mezun olmayı
başarıyordu. Artık bundan sonrasının ne
ve nasıl olacağı düşünülür olmuştu. Tahsilin devamı için mutlaka İl’e gönderilmesi
gerekmekteydi ki, şansı bu sefer de yaver
gidiyor, Atatürk’ün aydınlanma yolunda
okur yazarlığın ve okullaşmanın şart olduğunu ileri sürmesi ve bu hamlenin köylerden başlamasının gerekliliğine olan inancı
üzerine, 1936 yılında Milli Eğitim Bakanı
Saffet Arıkan ve İlköğretim Genel Müdürü
İsmail Hakkı Tonguç tarafından, askerlikte
çavuş ve onbaşı olarak görev yapıp az çok
okur yazar olanların kurstan geçirilerek bulundukları yerlerde eğitmen olarak görev
yapmaları sağlanıyor ve böylece okuma
ve yazma seferberliği resmen başlatılmış
oluyordu. Atatürk’ün ölümünden sonra da
bu seferberlik bir yandan büyük bir hızla
devam ederken bir yandan da bu kutsal
görevin daha rantabl olması için çalışmalar sürdürülmekte idi. Bu amaçla 1939 da
üç yıllık Köy Öğretmen Okulları faaliyete
geçiriliyordu.
Bütün bu faaliyetler halkın büyük bir
kısmının okur yazar olmasına yetmiyordu.
Yeterli oranda öğretmen olmadan bu başarının sağlanması pek olası görülmüyordu.
Görülen ihtiyaç ve zaruret üzerine II. Dünya
Savaşı koşullarına rağmen, İsmet İnönü
tarafından bir ilköğretim seferberliğinin
başlatılması öngörüsü üzerine, Milli Eğitim
Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlk öğretim Genel
Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’ un çabaları
ile Köy Enstitüleri 1942 de resmen kurulmuş oluyordu. Açılan bu okulların temel
amaçları; üretici olması, okulların her
türlü ihtiyaçlarının hükümetin maddi ve
öğrencilerin bedensel emekleri ile hayata
geçirilmesi, köylerdeki genel hayatın gelişmesi-ne hizmet edecek nitelikte mesleki işlevlerin öğrenciler tarafından tam an-lamı
ile kavranıp, hizmet edecekleri köy halkına
aktarılması amaçlanmakta idi. Bu vesile ile,
bu amaçla kurulan Köy Enstitüleri seri bir
şekilde, yurdun değişik yörelerinde hizmete sokuluyorlardı.
Aile, gözlerinden bile sakındıkları
evlatlarını, onun ısrarlı isteği üzerine,
yakınlarında hizmete giren Akçadağ Köy
Enstitüsüne göndermek mecburiyetinde
kalıyordu. Yöre halkı için bu okullar büyük
bir fırsattı. Öğrencilerin her türlü ihtiyaçları devletçe karşılanıyordu. Okuldan mezun
olunca da görevleri hazır demekti. Böylece
ekonomik özgürlüklerine de kavuşmuş olacaklardı. Bundan iyisi Şam’da kayısıydı …
Civar köy ve kasabalardaki öğrenciler
büyük bir iştahla hazırlıklar yaparlarken,
Doğanşehir merkezden sadece iki öğrenci
bu yarışa katılıyordu. Biri kendi evlatları,
diğeri de tanıdık bir ailenin çocuğu Yusuf
Taştan’dı …
Ve nihayet aileler biricik evlatlarını, okulun yakınlarda olmasına rağmen
gözyaşları arasında yeni hayatlarına yolcu
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ediyorlardı. Bu iki delikanlı, civar köy ve
kasabalardan özellikle de Polat Kasabasından katılan Hasan Mumcu, Hasan Sönmez,
Hasan Yılmaz, Hüseyin Kurt, Ahmet Küpeli,
Mehmet Erol, Talat Yıldırım v.s. ile çabucak
kaynaşmış ve okulun havasına kendilerini
kaptırmışlardı …
İşe dayalı ve üretim odaklı bir eğitim
modelinin hayata geçirildiği bu o- kullarda
3 ay ders, 9 ay sıkı bir iş eğitimi yapılıyordu. Müfredatın yarısı kültür, yarısı da teknik tarım ve sanat derslerinden oluşmakta
idi. Öğrenciler aldıkları kültür derslerinin
yanında teknik tarım, tarla-bahçe ziraatı,
sanayi bitkileri, zootekni, kümes hayvancılığı, arıcılık, balıkçılık. Sanat dersleri olarak
da erkek öğrenciler için demircilik, yapıcılık, dülgerlik, kız öğrencilere ise biçki dikiş,
örgücülük, dokumacılık uygulamalı olarak öğretiliyordu. Sporun ve müziğin her
çeşidi ihmal edilmiyor, bu konularda iddialı
olanlar ön plana çıkabiliyorlardı. Yaşar,
çocukluğunda, ailece kendisine gösterilen
ihtimam neticesinde sağlıklı ve güçlü bir
yapıya sahipti. Okuldaki disiplinli yaşam
ve güce dayalı çalışmalar neticesinde daha
da bir güçlenmiş, arkadaşlarıyla yap-tığı
güreşlerde hep üstünlük sağlar olmuştu.
Boş zamanlarını güreşe ilgi duyan memleketlisi yakın arkadaşı Yusuf Taştan’la güreş
antremanı yaparak daha iddialı konuma
gelmeyi amaçlıyordu …
Okulda bu ağır koşullarda çalışmak
başlangıçta bazı öğrencilere zor geliyordu.
Birkaç öğrenci bir şeyleri bahane ederek
okulu terk ediyorlardı. Bunlardan biri de en
yakın arkadaşı Yusuf Taştan’dı. Bir sevda
uğruna okumak-tan vazgeçiyordu. Bütün
ikna çabalarına rağmen onu kararından
döndürememişti. Ama kendisi kararlıydı.
Okuyacak, okulunu bitirecek ve mezun olduğunda da aydın ve birikimli bir öğretmen
olarak, hem öğrencilerini ve hem de hizmet
vereceği köy insanlarını her konuda aydınlatacak ve bilgilendirecekti …
Evin nazlı evladı asla şımarmadan bütün zorlu koşullara rağmen 1942 de başladığı Akçadağ Köy Enstitüsünü, 1947 yılında
20 yaşında çiçeği burnunda bir delikanlı
olarak tamamlıyordu. Şimdi daha zorlu ve
önemli bir görev bekliyordu kendisini. İlk
tayin yeri Mızgı (Yolkoru ) köyü idi. Okulda
elde ettiği el becerilerini ve bilgi birikimini
gideceği köy insanlarına aktarması hususunda yardımcı olmak üzere, kendisinin
tarımsal ve hayvansal ihtiyaçları devletçe
karşılanıyor ayrıca 60 lira sermaye verildikten başka 20 lira da maaş bağlanarak
göreve başlaması sağlanıyordu.
Önceden hazırlanmış bir okul binasında, çocuklara okuma yazma öğretirken köy
insanlarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda da olanca gücü ile gayret
ve yol gösterici oluyordu. Bütün bu işler
haliyle kendisini yoruyordu. Bir de bunun
üzeri-ne kendi özel ev işleri vardı. Bir kadın
olmadan bunların altından kalkması zor
görünüyordu. Evlenmekten başka çaresi
yoktu. Zaten, aile fertleri bunun hazırlıklarına çoktan başlamışlardı bile. Neticede
düğün olayı gerçekleşiyor Laz İbo ve Nazeni’den olma Saadet ile hayatını birleştiriyordu …

