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Cumhurbaşkanı Malatya’da
Malatya’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, Malatyalıların coşkulu sevgisiyle karşılandı. 
Toplu açılış törenine Cumhurbaşkanının yanı sıra Ba-
kanlar, Milletvekilleri, Siyasi erken belediye başkanları 
katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, yaoptığı konuşmada şunları dile 
getirdi, “Mahalli idareler seçimleri öncesinde buraya 
geldiğimizde sizlerle AK Parti’yi zirveye çıkarmak üzere 
sözleşmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yüz-
de 68,5 oy oranı ile Malatya’yı Türkiye ikincisi yaptınız. 
Geçtiğimiz hafta teşekkür için birinci olan Konya’day-
dık. Bugün de Malatya’dayız. Bu tarihi başarının kaza-
nılmasında emeği geçen katkısı olan tüm kardeşlerime 
teşekkür ediyorum, tabi en büyük teşekkürü Malatya 
halkına veriyorum. Siz gayret ettiniz, siz koştunuz, dur-
madınız, yılmadınız, Malatya tarihinin her döneminde 
olduğu gibi bugün de Türk milletinin büyük medeniyet-
lerin kalkınma davasında en ön saflarda yerini koruyor. 
Tabi Malatya’ya yakışan liderliktir. İnşallah bir sonraki 
seçimlerde Malatya’yı ikinci değil, birinci olarak ziyaret 
edeceğiz. Malatya’nın birincil yapma sözünü şimdiden 
veriyoruz.” 4’te

Doğanşehir Elma Üreticileri Birliği Başkanı
Elma Fiyatlarını Açıkladı
Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Elma Üreticileri Birliği, 
2019 yılı elma fiyatlarını açıkladı. Birilik Başkanı İmam 
Tuncer, “Doğanşehir elması bölgenin en iyisi” dedi.3’te

Karaduman Ebediyete Uğurlandı
Doğu Anadolu Bölgesi Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı ve Ma-

latya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman toprağa verildi. Şehir 
mezarlığında yapılan cenaze namazına Vali Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi 
Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Meh-
met Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Akçadağ Be-
lediye Başkanı Ali Kazgan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, CHP İl Başkanı En-
ver Kiraz, TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTB Başkanı Ramazan Özcan, 
İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Türkiye 
Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Malatya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkan Vekili Ali Er, Çukurova Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir, Sivil 
Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti Temsilcileri, Malatya basın camiası ve Karadu-
man ailesi katıldı.2’de
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HAYDAR
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Karaduman Ebediyete Uğurlandı
Doğu Anadolu Bölgesi Gazeteciler Ce-

miyeti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Kara-
duman toprağa verildi. Şehir mezarlığında 
yapılan cenaze namazına Vali Aydın Baruş, 
AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öz-
nur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet 
Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahat-
tin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Meh-
met Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Os-
man Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Kızılay, Yazıhan Belediye Başkanı 
Nevzat Öztürk, Akçadağ Belediye Başkanı Ali 
Kazgan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, CHP 
İl Başkanı Enver Kiraz, TSO Başkanı Oğuzhan 
Ata Sadıkoğlu, MTB Başkanı Ramazan Özcan, 
İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya 
Baro Başkanı Enver Han, Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Malat-
ya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ali Er, 
Çukurova Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cafer 
Esendemir, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi 
Parti Temsilcileri, Malatya basın camiası ve 
Karaduman ailesi katıldı.

TÜRKİYE’NİN BİRÇOK İLİNDE 
BAŞSAĞLIĞI GÖNDERİLDİ
Karaduman’ın cenaze törenine uçak bula-

mayan birçok Cemiyet Başkanı, çiçek gönde-
rerek Karaduman Ailesine başsağlığı diledi. 
Bir süredir özel bir hastanede çoklu organ 
yetmezliğine bağlı tedavi gören Karaduman, 
önceki gün yaşamını yitirmişti.

Rahatsızlığı nedeniyle Malatya'da tedavi 
gördüğü özel bir hastanede önceki gün ha-
yatını kaybeden Karaduman'ın cenazesi, dün 
öğlen namazını müteakip kılınan cenaze na-
mazının ardından Şehir Mezarlığında defne-
dildi.

MALATYA AŞIĞI, KOYU 
BİR MALATYASPOR 

TARAFTARIYDI
Ömrünü basın camiasında geçirmiş, Tür-

kiye’nin ve Anadolu yerel basınında tanınan 

duayen gazeteci Haydar Karaduman, seven-
lerinin eşliğinde ebediyete uğurlandı. 68 
yaşında olan ve 30 yıl boyunca Malatya’da 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını yürüten 
Haydar Karaduman, yerel basının ve basın 
sektörünün yaşadığı sorunlarını çokça dile 
getiren bir cemiyet başkanı olarak bilini-
yordu. 30 yıllık başkanlığı döneminde Ma-
latya’da yapılan birçok çalışma ve projenin 
gerçekleşmesinde emeği bulunan Haydar 
Karaduman, tam bir Malatya aşığı, koyu bir 
Malatyaspor taraftarıydı.

Haydar Karaduman Kimdir?
Malatya’nın yetiştirdiği duayen gazete-

cilerden Haydar Karaduman, 1950 yılında 
Akçadağ’da doğdu. İlk ve orta Öğrenimini 
Malatya’da tamamladıktan sonra yüksek 
Öğrenimini Adana’da yaptı. Burada, Ticari 
İlimler Akademisi’nden mezun olan Haydar 
Karaduman, eş zamanlı olarak ğazetecilik 
yaşamına başladı.

Ulusal olçekteki ğazetelerin bolğe büro-
ları ve baskı merkezleri nedeniyle ğüçlü bir 
ğazetecilik ğeleneğine sahip olan Adana’da 
çeşitli ğazete ve haber ajanslarının temsilci-
liğini yapan Haydar Karaduman, daha sonra 
çok sevdiği memleket topraklarına donerek, 

Malatya’da HAMLE GAZETESİ’ni kurdu ve 
başyazarlığını yaptı.

Gorüş Gazetesi ve Yeni Malatya Gazete-
si’nin yanı sıra, Malatya yerel medyasında 
kendine ğuçlu bir yer edinen Hamle Gazetesi, 
Haydar Karaduman’ın yönetiminde Malat-
ya’nın sorunlarının ğundeme taşınmasında 
ve çozüm uretilmesinde onemli rol oynadı.

Malatyalı ğazetecilerin orğütlü biçimde 
meslekî dayanışma içinde olmasını, meslek! 
sorunların çozümünü amaçlayan bir çabay-
la Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni kurdu ve 
yonetim kurulu başkanlığını yuruttu. Daha 
sonra, Turkiye Gazeteciler Federasyonu’nun 
kurulması aşamasında aktif rol oynadı.

Hamle Gazetesi’nin ekleri olarak hazırla-
dığı ve yayınladığı Malatya Kayısı Festivali ve 
Bayram Gazeteleri sadece Malatya’da değil, 
Turkiye boyutunda ses ğetirdi. Özellikle baş-
ta, çok yakın dost olduğu, ğonülden sevdiği 
merhum 8. Cumhurbaşkanı, hemşehrimiz 
Turğut Özal ve donemin siyasileri ile yaptığı 
söyleşiler, Festival ve Bayram Gazeteleri’n-
den yayınlandıktan sonra ulusal medyada 
manşetlere taşındı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı doneminde ve daha sonra yaptığı röpor-
tajlar siyaset ğündeminde yer buldu.

Malatya'da yaz tatilinin ardından yak-
laşık 174 bin öğrenci ve 13 bini aşkın öğ-
retmen, 2019-2020 yeni eğitim öğretim 
yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı. 
Vali Aydın Baruş 2019-2020 Eğitim- Öğ-
retim yılının açılışı nedeniyle Gazi İlko-
kulunu, Hafize Özal Kız Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ve Malatya Merkez Anado-
lu İmam Hatip Lisesini ziyaret Ederek öğ-
rencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu

Vali Aydın Baruş 2019-2020 Eğitim- 
Öğretim yılının açılışı nedeniyle Gazi İlko-
kulunu, Hafize Özal Kız Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ve Malatya Merkez Anado-
lu İmam Hatip Lisesini ziyaret Ederek öğ-
rencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu. 
Ziyarette Vali Baruş’a Milli Eğitim Bakan-
lığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Burhanettin Dönmez eşlik ederken, İl Mil-
li Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul müdürleri 
ve öğretmenler hazır bulundu.  Vali Baruş 
okul müdürlerinden okulun fiziki ve idari 
durumunu hakkında bilgiler aldı. Öğret-
menler odasına geçerek öğretmenlerle 
öğrencilerin daha iyi durumda eğitim ala-
bilmeleri için gerekli koşulların sağlana-
bilmesi konularında sohbet etti.   

Öğrencilerin okullarına buluşmasına 
tanıklık eden Vali Baruş, sınıflara geçerek 
öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim 
öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. 

Öğrencilere kitap ve satranç seti he-
diye eden Vali Baruş ve beraberindekiler 
başarılar dileyerek okullardan ayrıldılar.

Baruş Öğrencilerin 
Heyecanına Ortak Oldu 
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Soldan sağa
1. Süs taşı olarak kullanılan, mor renkte bir tür kuvars... 

Karesi verilen bir sayıya eşit olan sayı... 2. Kirliliği gösteren iz... 
Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse... Bal koy-
maya yarayan küçük tekne (halk ağzı)... 3. Yeryüzünün herhangi 
bir noktasında enleme bağlı olmaksızın meydana gelen olay... 
Otoriteli... 4. İnsan vücudunda omuz başından parmak uçları-
na kadar uzanan bölüm... Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari 
mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi... Çikolata, şeker, 
su veya sütle yapılan sıcak içecek... 5. Binme, yük çekme, taşı-
ma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... Muğla iline 
bağlı ilçelerden biri... Tahta vb. bir şeye vurulduğunda veya si-
lah patlayınca çıkan tok ve sert ses... 6. Aruz ölçülerinden biri... 
“Kurnazca ve haince düzen” anlamında “... Cengiz oyunu”, “çok 
zorba” anlamında “... kıran baş kesen”, “bir kimse birinden 
aldığını ötekine, ötekinden aldığını bir başkasına vererek işini 
yürütmek” anlamında “... külahını Veli’ye, Veli’nin külahını ...” 

giydirmek deyimlerinde geçen bir söz... Tuh... Gam dizisinde 
“si” ile “re” arasındaki ses... 7. Volkanik tüf... Para hanesi boş 
bırakılarak imza edilen bono, açık senet... 8. Tek gözde kaş ile 
yanak arasına sıkıştırılan, çerçevesiz ve tek camlı gözlük... Saçı 
dökülmüş olan (kimse)... Selin sürükleyip getirdiği çok küçük 
taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı... 9. Dede, büyük 
baba, ata... Yeryüzünde bir noktada çekülün gösterdiği doğrul-
tunun dünya merkezine doğru olan yönü... 10. Organ... Ummak-
tan doğan duygu, ümit... Yağışsız (hava, mevsim, yıl)... 11. Dek, 
değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir 
hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği nokta-
yı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan 
bir söz... İdman yaparak çeviklik kazanmış olan (kimse), antren-
manlı... Ucundaki lüle içine tütün konulan ve yakılarak duma-
nı çekilen kısa, çubuk biçimindeki tütün içme aracı... 12. Geniş 
toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse... Altın elementinin 
simgesi... Bir öğretmenin, aynısını yazmaları için öğrencilerine 
verdiği yazı örneği (eski)... Dili tutulmuş, konuşamaz duruma 
gelmiş, dilsiz (eski)... 13. Başartmak işi... Dinlenme, eğlenme, 
görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi... 14. Uzak... Lakçının 
işi, lakacılık... 15. Siyah renkte olan dut... Siirt iline bağlı ilçeler-
den biri... Berkelyum elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Seçmeli yemek... Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık 

olmayan (eski)... 2. Ilıkçıl... Yakanın üzerine dikilen kürk (eski)... 
3. Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan 
yöntem veya akım, okul... Maoculuğu benimsemiş veya Maocu-
luk yanlısı olan... Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki 
vergiler (eski)... 4. İnsan vücudunun dış yüzü, cilt... Her beyti ayrı 
uyaklı bir divan edebiyatı nazım biçimi... Ağabey (halk ağzı)... 5. 
Şaşkın, dağınık, ne yapacağını bilmez... Toprak üstündeki bö-
lümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki 

mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler... İçine alacağı şeye oranla 
ölçüleri yetersiz olan... 6. Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan 
biri... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Umudu olan, umut besleyen, 
ümitli... 7. Toryum elementinin simgesi... Amaçlamak işi, istih-
daf... Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi... 8. Yağ-
murlu, sert rüzgârlı ve soğuk havalı... Yıkanmak (halk ağzı)... 9. 
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bü-
tünü... Rikkatli bir biçimde... Türk alfabesinin dördüncü harfinin 
adı, okunuşu... 10. Çember biçiminde, telden yapılma, torbaya 
benzeyen büyük gözlü ağ... Sert, katı (halk ağzı)... Pancargiller-
den, 30-70 cm yükseklikte, yapraklı dalları pişirilerek yenen bir 
yıllık otsu bitki, yaban pazısı... 11. Rosto yapmaya elverişli (et)... 
Konya iline bağlı ilçelerden biri... 12. Dağ keçisi (halk ağzı)... 
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin mad-
deleri... Suya düşen bir şeyin çıkardığı ses... Yazıdaki mürekkebi 
kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir tür kum (eski)... 13. 
Elektrikle ayrışım olayında ve pillerde indirgenme tepkimesinin 
olduğu elektrot... Omurga içinde bulunan kanal boyunca uza-
nan, boz madde ve 
ak maddeden olu-
şan sinir dokusu, 
murdarilik... 14. Bir 
kişiye, benzerle-
rinden farklı özel-
lik taşıyan varlığa 
veya topluluğa ve-
rilen ad, özel isim... 
Avuç (halk ağzı)... 
15. Kavga sonucu 
karakola gitmek 
zorunda kalmak...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

UYUT BENİ

Uyu bebeğim uyut beni

Ruhum temiz bak gör nedeni

Canla başla seven sevene

Sevginin sonu yine bahardır

Geceyle sana nenni dedim 

Bazen gül bazen izi benim

Söz olsun özle özüm senin

Bazen kışın sonu bahardır

Gözler ela küçük bebeksin

Sen çileme gül müsün nesin

Damarımdan duyulan sesin

Bazen günün sonu bahardır

Ben garibim gökle yıldızım

Belki bulutla çınlar sözüm

Gül açmışsa baharla yazım

Gülen aşkın sonu bahardır

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Doğanşehir Elma Üreticileri Birliği
Başkanı Elma Fiyatlarını Açıkladı

DOĞANŞEHİR ELMA ÜRETİCİLERİ BİR-
LİĞİ BAŞKANI İMAM TUNCER, DOĞANŞE-
HİR ELMASININ BÖLGE ENKALİTELİSİ OL-
DUĞUNU SÖYLEDİ.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Elma 
Üreticileri Birliği, 2019 yılı elma fiyatlarını 
açıkladı. Birilik Başkanı İmam Tuncer, “Do-
ğanşehir elması bölgenin en iyisi” dedi.

Doğanşehir Elma Üreticileri Birliği 
Başkanı İmam Tuncer, “Doğanşehir Çiftçi 
Kayıt Sistemi’ne göre,   bin 250 çiftçi, 7 bin 
dekar üzerinden 220 bin elma ağaçla yak-
laşık 13 bin ton elma rekoltesi bekliyoruz. 
Doğanşehir’de girdi maliyetlerinin yüksek 
olması nedeniyle girdi maliyetleri biraz 
daha artmıştır bu vesile ile bölgemizde 
yaptığımız araştırmalar ve çiftçilerimizle 
yaptığımız istişareler sonucu bu yıl elma 
fiyatlarını  1 lira 80 kuruş ile 2 lira ile 20  
kuruş arasında satılması durumunda çift-
çilerimiz masrafını kurtarır ve para kaza-
nır ve çiftçimiz zarar etmez.. Doğanşehir 
Elma Üreticileri Birliği Başkanlığı ve Ma-
latya Kayısı Araştırma Enstitüsü ve İnönü 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 
4 yıldan beridir numuneler alınarak, ya-
pılan çalışmalar sonucunda Doğanşehir 
elmasının pedolojik, fizyolojik ve kimya-
sal analizler sonucunda bölgede en güzel 
aroma ya sahip olduğu görüldü. Elmamız 

bölgenin en iyisi olmasına rağmen halen 
pazarda yeterince yer bulamaması bizleri 
endişelendiriyor. Doğanşehir’de önümüz-
deki yıllarda Türkiye’nin en kaliteli elma-
sını yetiştirmeye çalışacağız.” ifadelerine 
yer verdi.

Cumhurbaşkanından Gürkan’a Ziyaret 
Toplu açılış töreni sonrası 

Malatya Valiliğini ziyaret eden 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, daha sonra Malatya 
Büyükşehir Belediyesini zi-
yaret etti. Girişte Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan tarafından karşıla-
nan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
burada belediye çalışmaları 
hakkında bilgiler aldı

Gerçekleştirilen ziyaretin 
anısına Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ta-
rihteki ilk kılıç Arslantepe çini 
tabak ile kayısı takdim etti. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan daha son-
ra Büyükşehir Belediyesinde, 
Erdoğan onuruna akşam ye-
meği verdi. 

Ziyarete Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, Mil-
li Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Sosyal Politika-
lar Başkanı Fatma Betül Sa-
yan Kaya ve Cumhurbaşkan-
lığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun da katıldı.



4 10 EYLÜL 2019HABER

BİR MALATYALI’YI
NASIL TANIRSINIZ? (1)
Bir şehrin alamet-i farikası olan kelimeler ve isimler 

vardır. Örneğin Şeyhmuz isimli biri büyük bir ihtimalle 
Diyarbakır’lıdır, ismi Ökkeş olan birine yüzde yüze ya-
kın bir kesinlikle Gaziantep’li diyebilirsiniz. Kelimeler de 
böyledir insanların kullandığı kelimelerden, deyimler-
den hangi yörenin insanı olduğunu rahatlıkla anlayabi-
lirsiniz.

Söze “yegen kimlerdensin” diye başlayan, topra-
ğa “torpağh”, köprüye “körpü”, yaprağa da “yarpağh” 
diyen, Adana yöresinin analı kızlısına “TİRİTLİ DOLMA 
KÜFTESİ” diyen, bir de her türlü hastalığa “bekmez” iç 
geçer diyen birine Malatya’lı deyin, kesinlikle yanılmaz-
sınız...

Bizim de eskiden kullandığımız bizi biz yapan keli-
melerimiz vardı. Bu kelimelerimizin maalesef unutulup 
gitmek üzere olduğu şu günlerde, sizlerden ricam, bu ke-
limelerimizi unutturmayın, çocuklarınıza öğretin yoksa 
bir nesil sonra bu kültürümüzün yerinde yeller esecek.

Müsaade ederseniz, hatırlayabildiğim bazı eskiden 
kullandığımız kelimelerimizi sizlere hatırlatayım.

Denemesi bedava, “dut meyvesine tut, tut fiiline de 
dut” diyen birine nereli olduğunu sorun kesin Malatya’lı 
çıkacaktır. Kışlık bulgura “zarğha”, zarğhayı koyduğu 
yere de “hızna” diyen nereli olabilir? Bir parça yerine “bi 
gırtik”, kerpiç evlerdeki tavan direklerine “hezen”, tah-
ta rendelenirken çıkan talaşa “hğızırik”, baca kapağına 
“hğapenk”, ondan sonra yerine de “andana” gözetle-
meye “kişifleme”, diyse, sana defalarca söyledim telaş 
etme yerine “sana on yol söledim, taşgala etme”, sin-
caba “deyin”, bir de salçaya “eşgi” diyse emin olun, su 
katılmamış Malatya’lıdır.

Sana hiç bir şey ders olmuyor yerine “sana heç bi 
şey dafar olmuyu”, beddua ederken, “cigerin ağzından 
gele”, “yegin yanın yere gele” diyise, bir de “anam bu 
yaştan soyna irafa sahen mı dizeceyikh”, “sizin pisik bi-
zim çağaya çeynağh (tırnak) atmış bacım”, hele de solu-
cana “söhülcan”, lahanaya “nahna”, düdüğe “sübsübü”, 
tabağa “sahen”, rafa da “iraf”, şehriyeye de “şare”, keçi 
yavrusuna “gıdik”, duvara monteli tahta rafa da “tah-
tıbek” diyise kalıbımı basarım o Malatya’lıdır.

Götür fiiline “elet”, hamile kadına “yerikli”, kuyruk 
sokumuna “pıstik”, yoğurt tatlısına “fışfış”, geri vitese 
“anarya”, pejmurdeye “salahana”, asma sırığına “serpe-
ne”, isal olmaya “vırige düşme”, küçük köpeğe “bocu”, 
çabuk yerine “haman”, çiviye “mığh”, havai kadına “şar-
muta”, uygun pozisyona “tapına getirmek”, yarım gövde 
et aldım yerine “bi şaka et aldım”, diyse üstüne üstlük 
dere otuna da “samut” diyse yanılmadınız o hemşehri-
mizdir. 

Hele şu mişmişe bir destek verin yerine “hele şu 
mişmişe bi dayağh verin”, büyük sahana “terpoş”, bırak 
yerine “gople”, düzeltmek, toparlamak yerine “tel tay 
etmek”, mendile “çevre”, küçük burunluya da “gırnik”, 
kötürüme “hötüm”, çatı oluğuna “çortun”, diyse o adam 
gibi adamdır.

Bekçi yerine “ases”, hindiye “culuğh”, çalgıcıya “ge-
vende”, üşümeye “buyma”, çok yiyene “haftar”, avanak 
birine “hımbıl”, cimriye “nıkıs”, makasa “sındı”, angar-
ya işe “sulha”, su kabına “şapşak”, göz çapağına “şıpik”, 
çocuğa “uşak “, dayanılmaz sancı yerine “mıttik”, hele 
hele toz şeker yerine “kül şeker” deyip, birde “topuğuna 
tükür” diye ekliyse o kesin bizden biridir.

Evin tavanına “arıstağh”, iştahsıza “boğazsız”, yeni-
ye “cıncığh”, tekmeye “dekmük”, sineye “döş”, amcaya 
“ami”, hastalığa “çor”, küçük kazana “gazzik”, yeşilliğe 
“gögerti”, asma kilite “köcek”, bir şeyler koymak için 
yapılan duvardaki oyuklara “taka”, bol olana “mığırcığh 
gibi”, el yıkanan, abdest alınan leğene “silepçe”, hatı-
raya “teberük”, hizmetçiye “totaba”, çöplüğe “zibillik” 
ve atını sağlam kazığa bağla yerine “atını gayim kazığa 
bağla” diyen biri sizce nerelidir?

BÜNYAMİN
ÖZKAN

Malatya’da toplu açılış törenine ka-
tılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malat-
yalıların coşkulu sevgisiyle karşılandı. 
Toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı-
nın yanı sıra Bakanlar, Milletvekilleri, 
Siyasi erken belediye başkanları katıl-
dı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaop-
tığı konuşmada şunları dile getirdi, 
“Mahalli idareler seçimleri öncesinde 
buraya geldiğimizde sizlerle AK Par-
ti’yi zirveye çıkarmak üzere sözleşmiş-
tik. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’n-
da yüzde 68,5 oy oranı ile Malatya’yı 
Türkiye ikincisi yaptınız. Geçtiğimiz 
hafta teşekkür için birinci olan Kon-
ya’daydık. Bugün de Malatya’dayız. Bu 
tarihi başarının kazanılmasında emeği 
geçen katkısı olan tüm kardeşlerime 
teşekkür ediyorum, tabi en büyük te-
şekkürü Malatya halkına veriyorum. 
Siz gayret ettiniz, siz koştunuz, durma-
dınız, yılmadınız, Malatya tarihinin her 
döneminde olduğu gibi bugün de Türk 
milletinin büyük medeniyetlerin kal-
kınma davasında en ön saflarda yerini 
koruyor. Tabi Malatya’ya yakışan lider-
liktir. İnşallah bir sonraki seçimlerde 
Malatya’yı ikinci değil, birinci olarak 
ziyaret edeceğiz. Malatya’nın birincil 
yapma sözünü şimdiden veriyoruz.”

“Malatya’nın sağlam durması çok 
önemli” diyen Erdoğan, “Malatya’nın 
sağlam durması demek, doğunun sağ-
lam durması demek, doğunun sağlam 
durması demek, Anadolu’nun sağlam 
durması demektir. Anadolu sağlam 
durunca da Allah’ın izniyle önümüzde 
duracak kimse yok demektir. Ülkemize 
ve milletimize yönelik her saldırıda bir 
gözümüzle Malatya’yı takip ediyoruz. 
Şayet Malatya halkı bizimle birlikte ise, 
karşımızda kim olursa olsun, bir kat 
daha büyük bir azimle, cesaretle, ka-
rarlılıkla yolumuza devam ediyorum. 
Şimdi bir kez daha çetin bir mücade-
lenin eşiğindeyiz. Ülkemizi Suriye ve 
Irak sınırları boyunca tümüyle kuşat-
mak için oynanan sinsi oyunu kısmen 
çökelttik. Malatya’daki şu güzel man-
zarayı ülkemizin her yerinde muhafaza 
ettiğimizde Allah’ın izni ile geleceğimiz 
aydınlıktır” sözlerine yer verdi.

Malatya’nın hiçbir ayrıma prim 
vermediğine değinen Erdoğan şöyle 
konuştu, “Biz de Sünnilik, Alevilik diye 

bir ayrım var mı? Biz Alevisi ile Sünnisi 
ile bir olacağız, iri olacağız, diri olaca-
ğız. Bizi bölmek, parçalamak isteyen-
lere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü biz 
yaratılanı, yaradandan ötürü sevdik ve 
yolumuza da böyle devam edeceğiz. 17 
yıldır biz bu oyuna izin vermedik. Ma-
latya Alevi, Sünni ve böyle bir ayrıma 
asla prim vermedi ve vermeyeceğine 
inanıyorum. Demokraside ve ekono-
mide ülkemizi getirdiğimiz yer bu ka-
zancımızın ne kadar büyük olacağını 
gösteriyor. Milletimiz de bu gerçeği 
gördüğü için vesayetten darbecilere 
kadar kiminle ne mücadeleye girilmiş 
ise hep yanımızda oldunuz. Bugün mil-
letimizin çok daha büyük desteğine ih-
tiyacımız olan bir süreçten geçiyoruz. 
Türkiye’nin şuanda verdiği mücadele 
öylesine önemli ki gelecek yarım asrı-
mız hatta bir asrımız buna bağlıdır. 18 
yıl önce bizler ihracatı 36 milyar dolar 
olan bir ülkeydik. Şuan ihracatımız ne 
oldu, 170 milyar doları aştı. Ülkemiz 
büyüyor, artık millet bahçeleri ile ül-
kemiz güzelleşiyor. Yılsonuna kara 19 
büyük millet bahçesini daha açıyoruz. 
Gittiğim her yerde toplu açılış törenle-
rini gerçekleştiriyoruz, şimdi de Malat-
ya’da bunu yapıyoruz.” 

Malatya'da hayata geçirilen yatı-
rımların toplu açılış törenine katılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, burada yaptığı konuşmada, Tür-
kiye'nin komşularından Suriye ve Irak 
sınırının güven altına alındığını belir-
terek, İstanbul'da Rusya ve İran lider-
leri ile ilgili yapılacak olan 3'lü zirvede 
ise İdlip'teki katliamların bir kez daha 
gündeme taşıyacağını ifade etti. Erdo-
ğan, "Şimdi bir kez daha çetin bir mü-
cadelenin daha eşiğindeyiz. Ülkemizin 
Suriye sınırından Irak sınırı boyunca 
tümüyle kuşatmak için oynanan sinsi 
oyunu kısmen çökerttik. Suriye’nin ku-
zeyinin bir bölümü ile Irak sınırlarımı-
zı önemli ölçüde güvenlik altına aldık. 
İdlip tarafında rejimin yeni katliam-
larına engel olmak için Rusya ve İran 
ile birlikte yoğun çaba harcıyoruz. Bir 
sonraki haftanın başında İstanbul’da 
Rusya ve İran liderleri ile üçlü zirvede 
bu konuları bir kez daha ele alacağız" 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Türkiye için en önemli tehdi-

din Fırat'ın doğusundaki terör örgütü 
olduğunu yineleyerek, güvenli bölge 
konusunda istenilen mesafe alınma-
ması nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi. 
Erdoğan, "Bizim için asıl tehdit ise Fı-
rat’ın doğusundaki terör yapılanması-
dır. Fırat’ın doğusundan başlayıp, Irak 
sınırına kadar uzanacak bir güvenli 
bölge oluşturmak için Amerika ile gö-
rüşme halindeyiz. Ancak bu konuda bi-
zim istediklerimizle, onların kafaların-
daki aynı şey olmadığını attığımız her 
adımda tekrar görüyoruz. Biz bölgede 
yuvalanan terör örgütünü tamamen 
kaldırmayı hedeflerken onlar terör 
örgütü ile bizi şekilde idare etmenin 
hesaplarını yapıyorlar. Anlaşılan o ki 
müttefikimiz, bizim için değil terör ör-
gütü için güvenli bölge oluşturmanın 
peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyo-
ruz. Türkiye’nin güvenli bölge derken 
ne kastettiğini 2015 yılından beri tüm 
muhataplarımıza izah etti. Biz, DEAŞ 
ile birlikte PKK ve uzantılarından te-
mizlenmiş bir alan oluşturmak. Ancak 
bu şekilde ülkemiz sokaklarında, Av-
rupa’da yada başka bir yerde yaşayan 
Suriyeli kardeşlerimizi böylelikle kendi 
evine dönüp, huzur ve güven içerisinde 
hayatlarını sürmelerini sağlayabiliriz. 
Aksi takdirde Suriyelilerin ülkelerine 
dönüşü mümkün olamaz. Hiç kimse 
terör örgütlerinin ve zalim rejimlerin 
altında yaşamaya mecbur bırakamaz. 
Ne Fırat’ın doğusunda ne de İdlip’te in-
sanlık dışı böyle bir duruma fırsat ver-
meyeceğiz" ifadelerine kullandı.

Erdoğan konuşmasının devamın-
da ABD'ye uyarıda bulunarak, "Eylül 
ayı bitmeden Fırat’ın doğusunda ken-
di askerlerimiz ile fiilen güvenli bölge 
oluşumunu başlatmamış olursak, ar-
tık kendi yolumuza gitmekten başka 
çaremiz kalmayacaktır. Bu iş öyle 3-5 
helikopter uçuşu ile 5-10 araç devriyesi 
ile göstermelik, birkaç yüz askerin böl-
gede bulunmasıyla olacak bir iş değil-
dir. Orada bir milyon kişinin iskan ede-
bilmek için, şehirleri ve insanı ile tüm 
bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş 
olmalıyız. Bunun için ne kadarlık güç 
gerekiyorsa, o kadarını kullanmakta 
kararlıyız" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilecek operasyonda 
bölge halkının Türkiye'den yana olaya-
cağını kaydeden Erdoğan, "Bölge halkı 
zaten bizim yanımızda olacaktır. Terör 
örgütü bölge halkına güven verse, in-
sanlar terör devleti ile yaşamak istese, 
zaten şimdiye kadar çıkıp gitmiş olur-
lardı. Ama bunların en çok istismar 
ettikleri, sembolleştirdikleri yerler 
başta olmak üzere hiç kimse çıkıp da 
oraya gitmiyor. Terör örgütü ülkemiz-
deki milyonlarca Suriyeli kardeşimize 
güven vermiyor. Biz bunu Afrin’de de 
yaşadık. Afrin için neler söyleniyordu 
neler. Biz orayı 2 aya bile varmadan 
güvenli hale getirdik" açıklamasında 
bulundu.

Suriyeli mülteciler konusunda da 
tüm dünyayı uyaran Erdoğan, şöyle 
devam etti: "Şayet, bizim bu mücade-
lemize gereken destek verilmezse, ül-
kemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin 
de, İdlip’ten sınırlarımıza dayanacak 2 
milyon kişinin de önünü alamayız. Biz 
Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirip, 
orada en az 1 milyon kişinin iskanını 
sağlamak isterken, yeni sığınmacı dal-
galarına yol açacak adımlara kesinlikle 
tahammülümüz yoktur."

Cumhurbaşkanı Malatya’da


