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DOVAK ‘DAN DOĞANŞEHİRE ÇIKARTMA

Kısa adı 
“DOVAK” Olan 

Doğanşehirliler 
Eğitim ve Kültür 

Vakfı Başkan 
ve Yöneticileri 
Doğanşehir’e 

bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdiler. 

>>4’TE

DOĞANŞEHİRE YENİ
MALMÜDÜRÜ ATANDI
Doğanşehir Malmüdürü Hü-
seyin Yalçın’ın Malatya say-
manlıklar Müdürlüğüne at-
anması nedeniyle, Boşalan 

Malmüdürlüğüne İsmail 
Ayçiçek atandı. >>5’TE

DOĞANŞEHİR ZİRAAT OADASINDAN
ÜRETİCİYE TÜTÜN AÇIKLAMASI 

Torba yasası ned-
eniyle Tedirgin olan 
tütün üreticisine 
Doğanşehir Ziraat 
odası başkanı Burhan 
Tanışık tütün üreti-
cisini rahatlatan bir 
açıklama yaptı. >>2’DE

MASİAD Başkanı İbrahim Güngör
Aşure ikramında bulundu

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının Aşure günü münasebetiyle MASİ-
AD Başkanı İbrahim Güngör şirket binasında Aşure ikramında bulundu.>>2’DE

Doğanşehir’de ‘Tütünüme dokunma’ eylemi yapıldı

Kiraz; “Tütün yasaklanırsa çiftçi aç kalacak”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İl Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Doğanşehir İlçe Yönetimi ve tütün üreticileri ile birlikte 
Doğanşehir’de gerçekleştirilen “Tütünüme Dokunma” eylemine katıldı.>>3’TE
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Nevzat Doğan

KAYIP

Dürüst İnsan incindiği zaman bir daha hiç 
konuşmaz.
Yalancı insan ise haksızda olsa hiç susmaz…
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DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE 
SUYU OLMAYAN HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE 

MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. DERİNLİK VE 
METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 

DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

DOĞANŞEHİR ZİRAAT OADASINDAN
ÜRETİCİYE TÜTÜN AÇIKLAMASI 

HABER MERKEZİ 
Torba yasası nedeniyle 

Tedirgin olan tütün üreticis-
ine Doğanşehir Ziraat odası 
başkanı Burhan Tanışık 
tütün üreticisini rahatlatan 
bir açıklama yaptı.  

Adıyaman’da tütün 
üreticisinin mağduriyeti-
ni hükümete bildirmeyi 
amaçlayan mitinginden 
sonra  Adıyaman’dan son-
ra en büyük tütün üretişi 
konumunda olan Doğanşe-
hir ve Çelikhan da benzer 

protestoların yapılmaması 
konusunda  Adıyaman ve 
Malatya Milletvekillerinin 
yaptığı çalışmalar sonu-
cunda yasanın çıkmayacağı 
konusunda genel merkezid-
en güvence aldıklarını 
kaydeden Doğanşehir 
Ziraat odası başkanı Burhan 
Tanışık Şunları kaydetti: “ 
Bilindiği üzere tütün üret-
icimizi mağdur eden  torba 
yasası nedeniyle halkımız 
son derece tedirgin bir 
bekleyiş içinde yapılan 

girişimlerimiz sonuç vermiş 
ve genel merkezimizden  
alınan bilgiye göre tütünün 
torba yasası teklifinden 
çıkarıldığı bilgisi bizlere 
ulaşmıştır. Doğanşehir 
çiftçimizin sonuna kadar 
yanında oluğumuzu bildiri-
yoruz. Tütün üreticilerimiz-
in biraz daha sabır göster-
melerini temenni ediyorum. 
Doğanşehir Ziraat odası 
başkanlığı olarak her zam-
an çiftçilerimizin yanın-
dayız.”

HABER MERKEZİ 
Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem 

ayının Aşure günü münasebetiyle MA-
SİAD Başkanı İbrahim Güngör şirket bi-
nasında Aşure ikramında bulundu.

Aşure etkinliğine Malatya Baro 

Başkanı Enver Han, Cem Vakfı başkanı 
Eşref Doğan, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya 
Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ve 
çok sayıda Sivil Toplum Örgütleri temsil-
cileri ve Davetliler katıldılar.

MASİAD Başkanı İbrahim Güngör
Aşure ikramında bulundu
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Doğanşehir’de ‘Tütünüme dokunma’ eylemi yapıldı

Kiraz; “Tütün yasaklanırsa çiftçi aç kalacak”
HABER MERKEZİ 
Eylemde konuşan Kiraz, “Sizler biz 

tütünümüze sahip çıkacağız dediniz, bizde 
size desteğe geldik. Her zaman tütün için 
yanınızdayız. Çünkü şunu biliyoruz ki tütün 
Doğanşehir’de, Sürgü’nün, Erkenek’in, Ku-
rucuova’nın, Fındık’ın, Polat’ın tüm Doğanşe-
hir’in ekmeği. Dolayısıyla elma geçen yıl 
gördük bu yılda göreceğiz maalesef ayak-
lar altında. Burada pancar yasaklandı şimdi 
tütün yasağıyla bütün Doğanşehirlileri aç 
bırakmak istiyorlar. Sefalete mahkûm et-
mek istiyorlar. Çiftçinin hem Adıyaman’da-
ki kardeşlerimizin hem Doğanşehir’deki 
dostlarımızın verdiği mücadeleyle bunun 
geri çekilmesi noktasında da önemli adım-
lar atılıyor. Bir an önce sağlıklı bir açıklama 
yapılmasını ve tütünün aynı şekilde üretimine 
devam etmesini ve daha da üretimin normal 
hale döndürülmesini, şuan da üretimde çok 
yasal kurallar dâhilinde yapılmıyor.” İfade-
lerini kullandı. 

ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA 
RAZI EDİYORLAR 

CHP İl Başkanı Enver Kiraz “Üretimin 
mutlaka yasal kurallara bağlanarak, çiftçinin 
rahat bir nefes alacağı, çocuklarına, evine 
götürdüğü ekmeğini kesilmemesi noktasın-
da önemli adımlara ihtiyaç var. Tütün yas-
aklandığında bu insanlar aç kalacak sefalete 
mahkûm olacaklar. Yabancının burada sattığı 
sigara serbest, yasal. Ülkenin bu topraklarda 
yaşayan insanların kendi ektiği tütün yasak-
lanmak isteniyor. Bu kabul edilebilir bir şey 
değil. Şimdi bir madde getiriyorlar, ölümü 
gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar. 
Ama biz razı olmayacağız. Yabancının siga-
rası serbestse buradaki çiftçinin üreticinin 
tütünü de serbest olacak. Bu ülkenin ürettiği 
bu çiftçinin ürettiği hiçbir ürün yasaklan-
amaz. Yasal statüsü olan hiçbir şey yasakla-
namaz.” Dedi. 

ALINTERİNİZE, EKMEĞİNİZE 
SAHİP ÇIKACAĞIZ 

“Tütün üretiminin yasaklanmaması nok-
tasında üretiminin yasal hale getirilmesi 
hakkında düzenlemeler yapılması gereki-
yor. Birkaç tane uluslararası firmanın dayat-

masıyla yapılıyor. Bu dayatmaya bizlerde 
asla izin vermeyeceğiz.”diyen Kiraz; “ Alın 
terimize, ekmeğimize sonuna kadar sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. Ayrıca bir durum 
daha oluştu, 2 gün önce soğuk vurmasıyla bir 
don olayı gerçekleşti. Tütünde ciddi bir don 
olayı var. Dondan dolayı yanan tütünlerde 
bir işe yaramıyor, biliyoruz. Çiftçinin üret-
miş olduğu birçok üründe maalesef elinden 
kayıp gitti. Geçmiş olsun diyoruz ama sadece 
geçmiş olsun yetmez. Bu tütün eğer resmi 
olarak üretilebilseydi TARSİM’de sigortalata-
caktınız, çeşitli yöntemler bulunacaktı. Ama 
öyle bir yöntemde yok. Dolayısıyla tütün üre-
timinin yasal hale getirilmesi gerekiyor ki 
çiftçi dondan etkilenmesin, bu tür sıkıntılar 
yasamasın ve ürettiği tütünüyle geçimini 
sağlayabilsin ve geleceğini kurabilsin. Bütün 
çiftçilere de buradan kendi ekmeklerine ve 
geleceklerine sahip çıktıkları için teşekkür 
ediyoruz.” Dedi.  

TÜTÜN ÜRETİCİSİ DİNDAR; 
“ÇOCUKLARIMIZ KARTON 

KEMİRECEK” 
Tütün üreticisi Mehmet Efe Dindar ise 

“150 bin kişinin geçim kaynağı olan, hayat 
damarımız olan tütünü bir gece ansızın tor-
ba yasasıyla elimizden alınıp başkalarına 
verilmesine karşı çıkıyoruz. Biz haklı olarak 
çocuklarımızın kaderi, geçim kaynağımız, 
yaşamımız tütün. Elma zaten 10 kuruş, baş-
ka yağacağımız hiçbir şey yok. Belki bazıları 
bizim için taşkınlık yapıyorlar diyorlardır 
vallahi billahi istem dışı ne yaptığımızı bilm-
iyoruz ki. Ruh halimiz iyi değil. Çocuklarımız 
karton kemirecek Tütünü de alın biz ne 
yapacağız. Bizi suça teşvik edeceksiniz. Biz 
rahmani yaşamak istiyoruz bizi niye zorluy-
orsunuz? Biz güzel insanlarız, ekmeğimiz de 
insanlarız, ekmeğimize müdahale ediyor-
sunuz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Doğanşehir İlçe Yöne-
timi ve tütün üreticileri ile birlikte Doğanşehir’de gerçekleştirilen “Tütünüme Dokunma” eylemine katıldı.

Tütün Üreticilerinin Eylemine Polisten Müdahale
Torba yasada yer alan tütün 

yasasına tepki gösteren üreticiler 
Malatya’da karayolunu kapatmak 
isteyince polis müdahale etti.

Doğanşehir ilçesinde torba yas-
asında yer alan tütünle ilgili mad-
deye tepki gösteren üreticiler, ilçe 
merkezinden Malatya-Göşbaşı 
karayoluna kadar yürüdü. Güvenlik 
güçlerinin tüm uyarılarına rağmen 
dağılmayan tütün üreticileri burada 
ana yolu kapatmak isteyince gergin-
lik yaşandı. 

Polis, yürüyüşün izinsiz old-
uğu gerekçesiyle gruba dağılmaları 
yönünde uyarıda bulundu ancak 
üreticiler yolu kapamakta direnince 
biber gazlı müdahale geldi. Çevik ku-
vvet polisleri ile jandarma ekipler-
inin müdahale ettiği üreticiler yol 
kenarındaki bir benzin istasyonuna 
sığınırken, bazı kişiler de polis eki-
pleri tarafından gözaltına alındı.

Yaklaşık 1 saat süren gerginliğin 
ardından tütün üreticileri yenid-
en ilçe merkezine dönerek, burada 
açıklama yapıp dağıldılar.
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DOVAK ‘DAN DOĞANŞEHİRE ÇIKARTMA
HABER MERKEZİ
Kısa adı “DOVAK” Olan Doğanşehirliler 

Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan ve Yöneticileri 
Doğanşehir’e bir dizi ziyaret gerçekleştirdil-
er.

Kısa adı “DOVAK” Olan Doğanşehirliler 
Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Muammer Şa-
hin ve Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 
birlikte Doğanşehir’e bir ziyaret Gerçekleştir-
diler.

DOVAK Heyeti ilk olarak Doğanşehir Kay-
makamı Muhammet Üsame Soysal’ı bakamın-
da ziyaret ettiler. Doğanşehirliler Eğitim ve 
Kültür Vakfı Başkanı Muammer Şahin burada 
yaptığı açıklamada;” vakfımız eğitim, öğre-

tim, bilim, sağlık, kültür ve sanat konuların-
da bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyin 
yükseltilmesi konularında kız öğrencilere 
öncelik verilerek, ülkemiz genelinde katkıda 
bulunmak üzere kurulmuştur. Bu çalışmaları 
sizlerin Desteğiyle Başarabiliriz.” Dedi.

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet 
Üsame Soysal;” Sizler çok güzel projeler 
gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Sizleri ku-
tluyorum. Bizimde yapabileceğimiz bir şey 
olursa imkânlarımız dâhilinde sizlere yardım-
cı olmaya çalışacağız.” Dedi.

DOKAV Heyeti daha sonra Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü Makamın-
da ziyaret ederek bir süre görüştüler. DO-

VAK vakfı Başkanı Muammer Şahin yaptığı 
açıklamada;” Vakfımız Yardıma muhtaç olan 
öğrencilerin, eğitim, öğretim ve sosyal ih-
tiyaçlarını karşılamaları için bur verilecek-
tir. Öğrenci yurtları açarak barınma ihtiyacı 
olan öğrencilere yardımcı olunacaktır. Ana 
hedefimiz ileride Üniversite kurmak ve yardı-
ma muhtaç olan öğrencilerin okumalarını 
sağlamaktır. Bölgemiz kültürünü tanıtmak, 
özendirmek ve yetenekleri ortaya çıkarmak 
amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Hemşer-
ilerimizle ilgili sosyal ilişkileri geliştirmek, 
ortak projeler üretmek, iş birliği ve paylaşım 
duygularını pekiştirmek amacıyla toplantılar 
düzenlenecektir.” Dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek,  
“ Ben sizlere teşekkür ediyorum. Çok güzel 
bir hizmet için çalışmalara başlamışsınız. 
İnşallah çok başarılı olursunuz. Ben Vahap 
Küçük Olarak Elimizde ne imkânlar varsa si-
zler için değerlendireceğim.” Dedi.

Daha Sonra İlçemizin tanınmış iş adamı 
Muammer Şahinin Yaptırmış olduğu okullar 
ziyaret edildi. Burada öğrenciler ile bir araya 
geldiler.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük Polat Beypınarı Tesislerinde DOVSAK 
heyetine bir yemek verdi.
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DOĞANŞEHİRE YENİ MALMÜDÜRÜ ATANDI

HABER MERKEZİ 
2007 yılından beri Maliye teşkilatın-

da çalışan İsmail Ayçiçek Kütahya- Tav-
şanlı Doğumlu olan Ayçiçak Bursa Uludağ 
Üniversitesi Kamu yönetimi Bölümünü 
Bitirdi. Muş Hasköy İlçesinden Doğanşehir 
malmüdürlüğüne atandı.

Yeni Doğanşehir gazetesi İmtiyaz sa-
hibi Hüseyin Karaaslan Doğanşehir’e yeni 
atanan malmüdürü İsmail Ayçiçeğe hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

Doğanşehir Malmüdürü 
Hüseyin Yalçın’ın 

Malatya saymanlıklar 
Müdürlüğüne atan-

ması nedeniyle, Boşalan 
Malmüdürlüğüne İsmail 

Ayçiçek atandı

DOĞANŞEHİR İHL’DEN AY YILDIZLI AŞURE
Doğanşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ay Yıldızlı Aşure 

ikramı yapıldı  
Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure günü 

münasebetiyle okulun yemekhanesinde yapılan etkinlikte ilk kez 
Ay Yıldızlı Aşure yapıldı. Programda Aşure günün Hicri senesinin 
ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği hatır-
latılıp aşure günün ayın en kıymetli günü olduğuna dikkat çekildi. 

Aşure günün Hicri senesinin ilk ayı olan Muharrem ayının onun-
cu gününe denk geldiği hatırlatılıp aşure günün ayın en kıymetli 
günü olduğuna dikkat çekildi. 

Birçok duanın kabul edildiği gün olduğu anımsatılan aşure 
gününün Hz. Adem’in          tövbesinin kabulü, Hz. Nuh’un gemisinin 
tufandan kurtulması, Hz. Yunus’un balığın     karnından çıkmasının 
aşure gününe denk geldiği belirtilip önemli olayların bugünde mey-
dana geldiği paylaşılan etkinlikte 1000  kişilik aşure ikramı yapıldı. 

Doğanşehir İHL  de yapılan aşure etkinliğine Doğanşehir Kay-
makamı Muahmmed Usame Soysal belediye başkanı Vahap Küçük.
Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Okul ve kurum müdürleri, daire 
amirleri ve öğrenciler katıldı. 

MASKİ DOĞANŞEHİR’DE MUHTARLARLA BULUŞTU

HİZMETLER ANLATILDI SORUNLAR NOT ALINDI
HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Ka-

nalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 
Doğanşehir de muhtarlara yapılan ve yapılacak 
olan hizmetler, muhtarların eksik kalan sorun-
larına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. 

Doğanşehir Belediyesi toplantı salonunda 
yapılan toplantıda konuşan Doğanşehir beledi-
ye başkanı Vahap Küçük MASKİ ilçemizde büyük 
maliyetlerle büyük yatırımlar gerçekleştiri-
yor. Burada, başta sayın Büyükşehir belediye 
başkanım Ahmet ÇAkır ve MASKİ Genel Müdürü 
Özgür Özdemir beye teşekkür ederim  burada bu-
lunan sayın genel müdür yardımcım İrfan Kaya, 
Daire başkanları na teşekkür ederim. İnşallah 
Doğanşehir’imizi kısa zamanda tertemiz halde 
göreceğiz" dedi.  

Daha sonra  MASKİ Genel Müdür Yardımcısı 
İrfan Kaya, tesiler daire başkanı Ramazan Toy 
daire başkanlar müdürlerin katıldığı toplantı 
Doğanşehir belediye meclis salonunda yapıldı. 
maski adına hizmetleri anlatan Genel Müdür 
yardımcısı İrfan Kaya Muhtarlara Doğanşehir ve 

mahallelerinde leri anlattı. Kaya " 2014 yılından 
itibaren  toplam yaptığımız işler 54.800 metre 
4 milyon 862 tl. Devam eden yatırımlarımız ise 
Merkez içme suyu 74261 metre Merkez kanali-
zasyon ise 90,454 metre toplam maliyeti 20 900 
bin Tl. Mahalleleri dâhil ettiğimizde toplamda 
yapmış olduğumuz  169,450 metre  ve maliyet 
olarak ta 21 milyon 896 bin tl dir. Toplamda 2014 
ve 2017 arasında yaptığımız alt yapı yatırımları 
248.187 metre ve 25.570.102 Tl dir" dedi  daha 
sonra Doğanşehir mahalle muhtarlarının istek 
dilek ve şikâyetlerine geçildi. Genel olarak ma-
halle muhtarları Toplantının Çok verimli geçtiğini 
söyleyerek " bu tür gelişmeler bizim sürek-
li malatyaya gitmememize vesile olur. Sayın 
Büyükşehir belediye başkanımız Ahmet ÇAkır ve 
MASKİ Genel Müdürümüz Özgür Özdemir beye 
teşekkür ederiz dediler.  

MASKİ Muhtarlar bilgilendirme toplantısına 
Doğanşehir den belediye başkanı Vahap Küçük, 
Ak Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, il ve 
ilçe belediye encümenleri ve 36 mahallenin mu-
htarları katıldı.
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Soldan sağa
1. Şarap, içki (eski)... Mermi olarak çakıl taşı atan bir 

tür top (eski)... Berilyum elementinin simgesi... 2. Hafif es-

inti (halk ağzı)... Kassız... 3. En çok satılan yayın... Bir tür 

yün örgüsü... 4. Kripton elementinin simgesi... Enine bo-

yuna, her yönü ile (eski)... Küme... 5. Özen... Birtakım getir 

götür işleri... 6. Belgegeçer.. Çocuğu olan kadın, anne... Es-

asla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi... 7. Gelir (eski)... 

Gümüşhane iline bağlı ilçelerden biri... Kansızlık... 8. Türk 

alfabesinin on dördüncü harfinin adı, okunuşu... Lanetle-

nmiş, melun (eski)... Bal mumunun sanayide mat yüzey-

leri parlak ve kaygan duruma getiren türü... Manganez 

elementinin simgesi... 9. Yakın dostlar, arkadaşlar (eski)... 

Töre bilimi... İki üç yaşındaki erkek koyun (halk ağzı)... 

10. Şiir söyleyen veya yazan kimse, ozan... “Ey, hey” an-

lamında kullanılan bir seslenme sözü (eski)... Ay’ın ve bazı 

yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, ayevi, hale... 

11. Bir işte eski ve deneyimi çok olan... Dolandırıcı, hile-

kâr (eski)... 12. Kuyruk sokumu kemiği, pöç (halk ağzı)... 

“İdealleştirmek” anlamındaki “.... etmek” birleşik fiilinde 

geçen bir söz... İterbiyum elementinin simgesi... 13. Os-

manlı donanmasında tuğamirale eş bir rütbe... Şaşalamak 

işi... 14. Özel... İkinci Çağın yaklaşık kırk beş milyon yıllık 

dönemi... 15. Akıl... Amirce... Yer altındaki tarihsel değeri 

olan şeyleri, yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arke-

ologlarca toprağın belli kurallara ve yöntemlere göre ka-

zılması, araştırılması...

Yukarıdan aşağıya
1. Terzilik mesleğini öğretmek amacıyla verilen kurs... 

2. Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp get-

irmesi için köpeğe verilen buyruk sözü... Kurtuluş, kurtul-

ma (eski)... İnce, yuvarlak kesilerek kızartılmış patates... 

3. Yatık durmayan, sert... Bir işi yapma, yerine getirme 

(eski)... Koruma (eski)... 4. El tezgâhlarında bir yardım-

cı araç kullanarak yapılan işlerin hepsi... Bazı ülkelerde, 

hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sem-

bolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya met-

alden değnek... 5. Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin 

karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturma-

ya yarayan dişli araç... Zamanın bölünemeyecek kadar kısa 

parçası, lahza... Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, 

yassı parça... 6. Çitme işi... Kayak... Estetik yönü ağır basan 

güzellikler (eski)... 7. Üye... Önermek işi... Utanma, utanç 

duyma... 8. Aşırı bir biçimde üzüntüye kapılma... Telaşlı bir 

biçimde... 9. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, 

açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim... Görülmeyen, 

duyularla sezilebilen, soyut, ruhani, tinsel, maddi karşıtı... 

-den -e kadar (eski)... 10. Ek... Ağabey (halk ağzı)... Bir şey 

gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenen bir 

söz, aha, ahacık... 11. Olabilir ki, belki... Kar, süt vb.nin ren-

gi, beyaz... Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan 

veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sa-

hibi olan kimse, kalem erbabı, müellif... 12. Altın (eski)... 

Şansölye olma durumu... 13. Saniyenin altmışta biri olan 

zaman birimi... Şaşma anlatan bir söz... Elin parmak di-

pleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi... 14. Çörek, 

tatlı bir ekmek türü (halk ağzı)... Kamu... Çevresinde olup 

bitenlerin farkına 

varmayan, sez-

meyen (kimse), 

gözü bağlı, gafil... 

15. Et veya tavuk 

suyuna kırmızı 

mercimek, yağ, 

nane, karabib-

er, kırmızıbib-

er karıştırılarak 

pişirilen ve Anad-

olu’da yaygın olan 

bir tür çorba...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Bir sonbahar günüydü. Okullar açılmış, öğrenciler siyah 
önlüğünü giymiş, beyaz yakalarını takmış okula doğru yürü-
yorlardı. Onlara bakarak o öğrencilere özenmiştim. Anneme 
dönerek: “Anne ben de okula gitmek istiyorum.” dedim. An-
nem: “ Ne Okulu kuzulara kim gidecek.” deyince anneme: 
“ Ben okula gitmek istiyorum kuzulara gitmem.” dedim. An-
nem: “Ne Okulu bir o eksikti sanki.” dedi. Siyah önlüğü ve 
beyaz yakayı çok seviyordum. Okul bizim köye bir kilometre 
uzaklıktaydı. Okula giden öğrencilerin yanlarına takılarak 
okulun bahçesine kadar gittim. Öğrenciler okulun bahçesin-
de oyun oynuyor ben onları seyrediyordum. Onlarla oyna-
mak istiyordum fakat ne siyah önlüğüm ne de beyaz yakam 
vardı. Bir müddet bekledikten sonra okulun zili çaldı. Bütün 
öğrenciler sınıflara yarışırcasına koşarak girdiler. Okulun 
bahçesinde benden başka kimse kalmamıştı. Ben okulun 
dış duvarlarına, duvarlar da bana bakıyordu. Olduğum 
yerde oturdum, ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordum. 
Bir müddet sonra tekrar zil sesi geldi. Çalınan zil sesiyle 
öğrenciler koşarak dışarı çıktılar. Kimi oyun oynuyor kimi 
şarkı söylüyor kimi de kol kola girip dolaşmaya başlıyor. Ben 
de boynumu bükerek bir sağa bir sola bakıyor onların her 
hareketini izliyordum. Bazı öğrenciler bana bakarak gülü-
yorlardı. Onların niçin güldüklerini bilmiyordum. Bir müddet 
sonra tekrar zil çaldı. Öğrenciler sınıflara girdikten sonra 
ben okulun bahçesinde biraz da olsa dolaşmaya başladım. 
Kimse olmadığı için okulun etrafında bir sefer dolaştım, 
pencerede bir öğrenci cama vurarak el işaretiyle gel dedi. 
Ben ona baktım o bana baktı. Daha sonra önce oturduğum 
yere geldim. Bir müddet geçtikten sonra zil tekrar çaldı, 
öğrencilerin hepsi dışarı çıktı. Onlar dışarı çıkınca ben çok 
seviniyordum. Sebebi ise belki bir öğrenci beni çağırır bera-
ber oynarız umuduyla bekliyordum. Ben beklerken sonra-
dan ismini öğrendiğim Hasan adında bir öğrenci yaklaşarak 
gel gel sen de aramıza katıl deyince o an nasıl bir duygu 
yaşadığımı anlatamam. Bu davet bile beni mutlu ediyordu. 
O arkadaşlar oynarken ben seyrediyordum. Bu bile benim 
için büyük bir mutluluktu. Daha sonra öğrenciler tekrar sı-

nıflara girdiler. Ben de okulun yanında bulunan yolda yavaş 
yavaş geziniyordum. Biraz dolaştıktan sonra öğrenciler 
tekrar teneffüse çıktılar. Öğle vaktiydi. Öğrencilerin bir kısmı 
çantasını açarak içinden ekmek, peynir, çökelek çıkararak 
yemeklerini yemeye başladılar. Benim ne ekmeğim ne de 
çantam vardı. Sonra beni oyuna davet eden Hasan yanıma 
gelerek ismimi sordu. “Mehmet.” dedim, “Senin adın ne?” 
dedim. “ Hasan Bozkurt.” dedi. Hasan dönerek: “ Senin 
önlüğün, yakan yok mu?” dedi. “Yok.” dedim. “Neden?” 
dedi. Ben de: “ Beni okula göndermiyorlar.” deyince “Allah 
allah bu nasıl oluyor da babam beni taa Kelhalil köyünden 
okula gönderiyor senin baban neden göndermiyor anlamı-
yorum bunu.” dedi. Sonra bana dönerek: “ Okula gelmek 
istiyor musun?” dedi. Ben de: “ Evet.” dedim. Daha sonra 
oyun oynamaya başladık bir müddet geçtikten sonra tekrar 
zil çaldı. Hasan kolumdan tutarak: “Gel gel sen de sınıfa 
gir.” deyince çok sevinmiştim. Hasan’la el ele tutuşarak sını-
fa girdik. Çocuklar bana bakarak gülüyorlardı. Hasan onlara 
kızarak: “ Ne oluyor size?” deyince o anda öğretmen sınıfa 
girdi. Bütün öğrenciler ayağa kalktı ben de onlarla beraber 
ayağa kalktım. Öğretmen oturun çocuklar dedikten sonra 
bana dönerek: “ Sen nereden geldin?” diye sordu.  Hasan: 
“Öğretmenim bu arkadaş okula gelmek istiyor ama babası 
göndermiyormuş” dedi. Öğretmen: “Neden?” diye sorunca 
ben de: “ Annem ve babam kuzulara kim gidecek diyorlar.” 
dedim. Öğretmen: “Tamam.” dedi ve öğrencilerine ders 
vermeye başladı. Ben de onu dinliyorum ama ne anlattığını 
bilmiyordum. Ders bittikten sonra zil çaldı artık akşam oldu-
ğundan öğrenciler 

dağılmaya başladılar. Kimi Güroba’ya kimi Kelhalil’e kimi 
Şatıroba’ya kimi de Çömlekoba’ya (Cezverobası) dönü-
yorlardı. Yani dört köyün öğrencileri Çömleoba ilk okuluna 
geliyorlardı. Akşam ben eve gittiğimde annem bana kızarak: 
“ Sen neredesin bugün akşama kadar seni arıyoruz.” dedi. 
Ben de: “ Okula gittim.” dedim. Biraz durdu duygulanmış 
olmalı ki: “ Oğlum okula gidiyorsun da ne alfaben ne yakan 
ne de önlüğün var bunlar olmadan okul seni kabul eder 
mi?” dediğinde gözlerinden damlacıklar akmaya başladı. 
O zaman fakirliğin zor olduğunu ve yokluğun acısını neden 
çektiğimizi hissederek ağlamaya başladım. Ben ağladıkça 
annem de ağlıyordu. Sonra babam geldi bizim ağladığımızı 
gördükten sonra:  “Hayrola bu ne ağlama?” dedi. Annem 
babama dönerek: “ Çocuk okula gitmek istiyor elimiz ko-
lumuz bağlı ne yapalım?” dedi. Babam sakin ve rahat bir 
duruşla: “Hanım sen rahat ol hallederim.” dedi. Anneme 
biraz teselli verdikten sonra bana dönerek:  “Seni okula 

göndereceğim ama zaman çok geçti seni okula alırlar mı 
bilmem, yarın seni okula götüreceğim bakalım nasıl olur, 
inşallah alırlar.” dedi. O gece yatakta terliyordum, uykum 
gelmiyor, önlük ve yakayı acaba bana alırla mı diye hayal 
ediyordum. Nihayet sabah oldu heyecanla okula gitmeyi 
bekliyordum. Babam elimden tutarak: “ Haydi gidelim.” 
dedi. Heyecandan kalbim çok çarpıyordu. Okula doğru yola 
çıktık babam bana bakıyor: “ İyi okuyacaksın tamam mı?” 
diyor “ Tamam.” diyorum. Nihayet okula geldik. Okulun 
bahçesinde çocukların yüzü gülüyordu. Biraz durduktan 
sonra öğretmen geldi, babamla öğretmenin yanına gittik. 
Öğretmen: “ Hayırdır amca neye geldiniz?” dedi. Babam: 
“Öğretmenim çocuk okula gelmek istiyor eğer mümkünse 
kaydını yaparsanız sevinirim.” dedi. Öğretmen: “ Amca iyi 
de kayıt zamanı geçti çok gecikmişsiniz.”dedi. Babam az 
da olsa öğretmene durumumuzu anlattı, fakirlik işte dedi. 
Ağlayarak gönderemediğinin sebebini anlattı. Öğretmen: “ 
Amca sen çocuğu al Doğanşehir e git orada başöğretmen 
Mustafa Yücel’den bir yazı getir çocuğun kaydını yaparım 
yazı olmadan kayıt yapamam.” dedikten sonra babamla 
beraber Doğanşehir e geldik. Başöğretmen Mustafa Yücel’in 
Atatürk ilkokulunda olduğunu öğrendik. Daha sonra başöğ-
retmenin yanına geldik, başöğretmen bizi görünce: “ Buyur 
amca hayırdır inşallah.” dedi. Babam durumu anlattı başöğ-
retmen bir bana baktı bir babama baktı. Bize acımış olmalı 
ki; “ Yazı veririm ama çocuk okuyacaksa.” dedi ve  bana 
dönerek: “ Okuyacak mısın?” deyince ben: “ Evet.” dedim. 
Başöğretmen: “ Ne olmak istiyorsun?” dedi. Ben de ne 
olacağımı bilmiyordum ki biraz gülümsedi beyaz bir kağıda 
not düşerek babama verdi ve “Haydi hayırlı olsun.” dedi. 
Babam: “ Sağ ol.” dedikten sonra başöğretmen kulağım-
dan tutarak: “ Okuyacaksın tamam mı?” deyince ben de: “ 
Evet.” dedim. Ve oradan ayrıldık akşam olmak üzereydi ha-
vada iyice soğumuştu. Doğru dürüst elbisemiz olmadığı için 
üşüyordum. Babam: “ Çabuk yürü öğretmenin yanına gidip 
bu kağıdı verelim bir an önce kaydını yapsın.” dedi. Ben de: 
“ Tamam.” dedim. Daha sonra köye geldiğimizde öğrenci-
ler yoktu. Babamla öğretmenin yanına gittik. Öğretmen: “ 
Ne yaptınız amca?” dedi. Babam kağıdı öğretmene uzattı 
öğretmen baktı tamam dedikten sonra büyük bir defter 
getirdi o deftere bir  şeyler yazdıktan sonra yüzüme baka-
rak: “ Senin okul numaran 27  bunu unutma.”dedi. Babam 
öğretmene teşekkür ederek okuldan ayrıldık. Ayaklarım yere 
değmiyordu sevincimden havalara uçuyordum ve böylece 
kayıt zamanına kadar olan bir yolculuğun hikâyesi zor da 
olsa mutlulukla son buldu. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ (8)
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 -  Ö Z T A Ş    A İ L ES İ –
    Bu ailenin kimlerden türediğine dair bilgiye ulaşılamadı. 

Ancak bu ailenin Doğanşehirde yaşam sürdüğüne şahit bulun-
maktayım. Bu aile ile ilgili derledi-   ğim bilgileri sunmak ister-
im.

    Doğanşehirde belli bir süre yaşam süren aile, 3 kardeşten 
oluşmuştur. Bunlar:     1) Köhan     2) Nuri     3) Hatun’ dan iba-
rettir.

K Ö H A N – Nayman ailesinden Hüseyin Çavuş ve Emiş’ 
ten olma FADİME ile olan beraberliğinden, Hatice dünyaya 
gelmiştir.

Hatice, bizim karşı komşumuz olduğu için yakinen tanımak-
tayım. Bir ayağı aksak olduğu için “ Topal Haççe” diye anılırdı. 
Kendisi çok temiz, terbiyeli, gü-    ler yüzlü, komşuluk ilişkileri 
düzeyli olan bir insandı. Besnili Memet Kavuncu    ile evliliğin-
den; İbrahim- Kadir- Emriye- Hacı ve Ali dünyaya gelmişlerdir.           
Köhan ölünce, eşi Fadime, kardeşi Nuri ile evlilik yaptı. Ancak 
bu evlilik uzun     sürmedi ve ayrıldılar. Fadime, ölünceye kadar 
kızı Hatice ve damadı Memet ile     birlikte yaşadı. Fadime’nin 
annesinin, ilk evliliği yaptığı Besnili birinden bir oğ-   lu daha 
vardır. Bu oğul eskilerin yakinen tanıdığı “Kel Mevüt” tür. Yani 
Fadime   ile Kel Mevlüt ana bir baba ayrı kardeştirler.

N U R İ   Ö Z T A Ş – Yakinen tanıma fırsatı bulduğum aklı 
başında, işinin ehli,    hatırsinas bir kişilik. Soba- demir ve su 
tesisatı işlerinin aranan kişisiydi. İnsan-   larla iletişimi düzeyli, 
huzur bozan ortamlardan uzak dururdu. İşinden başka kimsel-
erle, çok inandığı insanlar hariç, uğraşmazdı. Kardeşi Köhan’ın 
ölümü üzerine, dul kalan yengesi Fadime ile kısa bir evlilik 
yaptı. Ancak anlaşamayıp ayrıldılar. Nuri Öztaş ikinci evliliğini 
Darendeli Nuriye ile yaptı. Bu evlilikten ;

1- Nurettin Öztaş- Genç yaşta bir motor kazası sonucu 
öldü.

2- Muhittin Öztaş- İş bankasından emekli. Polatlı Peker 
ailesinden Abdulva-    hap-Güllü kızı Nermin ile evli olup, Lev-
ent- Eda- Nuri ve Seda isimlerin-   de 4 çocukları bulunmak-
tadır.

3- Kamil Öztaş- Babasının mesleğini devam ettirdi. Bila-
hare Ankara’ya nak-   letti. Darendeli Gülhan ile evliliğinden 
Ozan ve İrem adlarında 2 çocuk-    ları bulunmaktadır. Evlilikleri 
boşanmayla son buldu.

4- Nurdane- Sürgülü Timur Kılıç ile olan evliliğinden; 
Batuhan- Hülya ve Tuğçe adlarında 3 çocuğu bulunmaktadır.

5- Necmi Öztaş- O da baba mesleğini devam ettirdi. Bila-
hare abisi Kamil ile     birlikte Ankara’ya nakletti. Delişmen bir 
yapısı vardı. Evlenmiş olduğunu  sanmaktayım.

  H A T U N – Üzeyir İlhan ile evlilik yapmış, bu evlilikten; 
Gülizar- Kadriye Kifaye ve Zöhre dünyaya gelmiştir. ( Geniş bilgi 
“ İlhan “ ailesinde)

                                        …. & ….
                                            

-  S A R I   A İ L E S İ – 
Ardahan’ın “Ur” köyünden olan  bu ailenin büyükleri mem-

lekette “Ur Beyleri” diye anılırlardı. İlçede ise “Fazlı Oğulları” 
olarak anılmışlardır. Bu aile, ŞİRİN ve TONTON’dan türemedir.
Bu beraberlikten FAZLI (1873-1939)dünyaya geldi. 

FAZLI – Fatma ile olan beraberliğinden;
1)GÜLSÜM(1909-1936)- Kahramanmaraş-Göksun’lu Ahmet 

ile evlidir.
2)HACI MEMET(1918-2002)- İlçede en çok çocuğa sahip 

olma rekorunu elinde bulundurmaktadır.(İki hanımdan toplam 
16 çocuk.). İnsani ilişkileri iyi idi. Ancak, kendisi hakkında müs-
bet bir kanaat oluşmadı. İlk evliliğini Armağan ai- lesinden; 
Memet-Asiye kızı Cezmünür ile yaptı. Bu beraberlikten; Ali- 
Gülser- Mahinur- Fadime- Ekrem- Gülümser- Ali İhsan- Zatinur 
dünyaya geldi.

İkinci evliliğini Sultan ile yaptı. Bu evlilikten de; Cahit- Va-
hit- Turan-  Cevdet- Emin- Gülten- Güler ve Çağlar dünyaya 
gelmiştir. Bu çocukların hepsini tanımam ve haklarında fikir 
beyan etmem olanaksızdır. Ancak bildiğim kadarı ile iktifa ede-
ceğim.

1-Ali  Sarı- Gençliğinin ilk yıllarında ağır bir hastalık geçird-
iğini, henüz daha iyileşmeden evlendirildiğini pek yadır-
gamıştım. Kendisini çabucak toparladı. Çalışkan ve inançlı bir 
arkadaştır.

Ayşe ile olan evliliğinden; 1)İrfan(Me.) + Fadime= Musta-
fa-Ahmet-M.Ali- M.Salih.  2)Ömer +Yüksel = Gözde- Sümeyye- 
Miraç. 3)İhsan +Nalan = Kerem-Talha.   4)Süreyya + Mustafa 
Dinçer = Sedat-  Serpil- Metin- Çağlanur.  /  5)Seval +Sait Altın-
suyu=Sena-Enes-Ayşe.  

2-Gülser+Zakir Armağan =Tümser-Tülin-Vildan.(Geniş bilgi 
Armağan  ailesi) 

3-Mahinur –Mahmut Barsan ile evliliğinden;Vahit- Murat- 
Tülin.;

4-Fadime- Celal Coşkun ile evliliğinden; Caner- Cansu.
5-Ekrem- Hatice ile olan evliliğinden; Emre- Gamze- Erdem.
6-Gülümser  7-Ali İhsan ve 8-Zatinur-Çocuk yada genç yaşta 

vefat ettiler.
9-Cahit – Atılgan ve girişken. İnsani ilişkileri iyi. Sulama Bir.

Bşk.ve İl Encü- men üyeliği görevlerinde bulundu. Kaza sonucu 
ölen kardeşinin dul kalan eşi Eşgül ile olan evliliğinden; Bey-
han- Nihal- Elif- Reyhan ve Cahit dünyaya gelmiştir.

10-Vahit – Eşgül ile olan evliliğinden: Gülseren ve Ülker.
11-Turan – Aynur ile olan evliliğinden: Vahit- Turgay- Tuğrul.
12-Cevdet-Gülzade ile olan evliliğinden çocuk yok. Beledi-

yede çalışıyor.
13-Emin-Ayşegül ile evliliğinden: Memet-Onur-Batuhan-

Çağlar.
14-Gülten- Sürgülü Memet ile olan evliliğinden: Hüs-

sam-Osman.
15-Güler – Gani Tapar ile evliliğinden; Volkan- Hakan- Sena- 

Seda.
16-Çağlar – İshak ile olan beraberliğinden; Zühal- Hilal
3)ÜMMİ (1920-…)- Komşumuz idi. Güler yüzlü altın kalp-

li bir insandı. Hasta- lanıp vefat ettiğinde çok üzüldüğümüzü 
hatırlarım. Kadir( Entelli  Armağan ile olan evliliinden; Kadri-
ye- Zakir ve Zeki dünyaya gelmiştir.(Geniş bilgi “ Arma- ğan” 
ailesinde.)

4)HACI AHMET(1922-2004)- Kardeşi Hacı Memet’in aksine 
durgun, sakin ve iyi kalpli bir insandı. Hanım ile olan evliliğin-
den; Saadet- Gülsüm- Sebahat- Melehat(Melek) ve Temel dün-
yaya gelmiştir.

1)Saadet – Güven Özdemir ile evliliğinden; Murat- Göze
2)Gülsüm- Hasan Dündar ile olan evliliğinden: Çağdaş- Du-

ygu
3)Sebehat – Hüseyin Koçak ile olan evliliğinden: Volkan- 

Ezgi
4)Melehat- Suzi Öztürk ile olan evliliğinden: Olgay- Büşra
5)Temel(Müz.Öğret.)- Sevdiğim öğrenci ve öğretmen-

lerimden biridir. Kurduğu müzik grubu ile düğünlerde ve 
önemli organizasyonlarda boy gösterdi. Bir ara D.şehir Lisesi 
Müdürlüğünü de ifa etti. Sonraları Uşak’a yerleşti. Kadın ber-
ber- liği yapan Aysel ile olan beraberliğinden; Seda – Buse  dün-
yaya gelmiştir.

-  T U R A N   A İ L E S İ –
         Bu aile, gerek memlekette ve gerekse Viranşehirde 

“Keçeciler” diye anıl- mıştır. Ahıska kökenli olup, Ardahan’ın 
DIBAT(Yalnızçam) köyünden gelme- dir. Aile, Emrullah ve Ru-
kiye’den olma YAKUP ve BİNNAZ’dan türemedir. Bu beraberlik-
ten, Yakup dünyaya gelmiştir.

  -(Keçeci)YAKUP(1873-1949)- Babası ve annesi ile Viranşe-
hir’e çocuk yaşta gelen Yakup, devamlı at üzerinde gezer, 
kahveyi de çok sevdiğinden kahve takımını da daima yanında 
taşırdı. Zeki, kurnaz ve beceri sahibi, anlayışlı, hoş- görülü bir 
insandı. Herkese ve her ortama  uyum sağlardı. Herkesin ko-
rkup ve çekindiği yörenin azılı eşkiyası Bozo ile bile yakın bir il-
işki içerisinde idi. Eşkiya Bozo, bazen kendisine misafir olurdu. 
Göreve çıkan askerler bile çekin- meden dinlenmek için kendis-
ine sığınırlardı. Hatta bazen öyle durumlar olurdu ki, hem Bo-
zo’yu hem de onu takip eden askerleri, birbirlerinden habersiz 
farklı odalarda misafir ederdi. Yakın ve tanıdıkları “Yahu sen 
ne yapıyorsun, bu ne cesaret!..Senin yaptığın doğru mu şimdi?” 
şeklindeki uyarıları üzerine “Ne yani, bıraksam da birbirlerini 
öldürseler daha mı iyi.” diyerek geçiştirirmiş.

Kuru ailesinden Topal Ahmet ve Munife kızı BİNNAZ(1876-…) 
ile olan evlili- ğinden; 1)Hafız Mehmet Nafi(1901-1959)- 2)Ah-
met Feyzi  (1913-…)genç yaşta öldü.  3) Esme  4)Abdurrah-
man(1914-1980)  5)Mustafa (1922-1980) dünyaya gelmişlerdir.

1)HAFIZ MEHMET NAFİ – İnce uzun boylu ve daima güler yü-
zlü bir   insandı. Caminin müezzinliğini yapardı. Daha önceleri 
D.D.Yollarında çalışmışlığı var- dır. Özellikle Ramazan ayların-
da onu daha çok görür ve tanırdık. Çocukluk yıllarımızdı. İftar 
vakti, minarenin şerefesinde göründüğü vakit heyecanlanırdık 
iftar vakti gelmiştir diye. O şerefede bir süre eğlenir, bizler dam 
üzerinden kendisini gözetler, bir an evvel ezanı okumasını ar-
zulardık. Bazen de evimiz camiye yakın olduğu için gider, onun 
ne zaman minareye çıkacağını takip ederdik. Kendisi iftarını 
açmak için elinde bulundurduğu bir marul yaprağı ile minareye  
yöneldiğinde, hemen eve koşuşturuverirdik.

Sonraları Besni’den gelen Ahmet’in, Begi ailesinden Zöhre 
ile olan evliliğinden olan Emine(1901-1997) ile olan beraber-
liğinden; 7 kız dünyaya gelmiştir. Bu kadar çocuk yapılmasının, 
belki bir de oğlan çocuğu olur düşüncesinden kay- naklandığını 

sanmaktayım. Bu arada Emine teyzeden biraz bahsetmek 
gereği  duymaktayım. Kendisi nur yüzlü güzel bir insandı. Elin-
den Kur’an’ı düşürmez, akıcı ve güzel sesi ile okurdu.Yakınları 
olan biz çocuklar, her vesile ile onu ziyaret etmekten haz du-
yardık. Bizleri daima güler yüzle karşılar, evlerinin önündeki 
bahçeden bir şeyler ikram eder,  bizleri sevindirirdi. Bizler de 
onu çok çok sever, ona “Cici anne” derdik.

Kendisi ve kardeşi Pakize halanın Malatyada bir payton 
sefası var ki anlatmaya    değer. Gerçi bir vesile ile daha önce 
de anlatmıştım ama, bu konuyu kendi ailesi    içinde değer-
lendirmek, aile fertleri açısından bir güzel nostalji olarak hatır-
lanır diye düşünmekteyim.

    Bu güzel hadiseyi daha önce duymuştum ama abartılı 
bulmuştum. Bilahare benimle birlikte Erzurumda üniversit-
ede tahsil yapan torunu Özgül’e yöneltti-    ğimde bu hadisenin 
gerçekliğini onaylayınca gündeme almış oldum.

    “Emine teyzenin üç kızı Malatya’lılarla evlilik yapmışlar 
ve çağa çocuğa karışmışlardır. Kızlar ve çocukları, özlemlerini 
gidermek için ısrarla Emine teyzeyi Malatya yanlarına çağır-
maktadırlar. Bir gün Emine teyze bacısı Pakize’ ye Malatya’ya 
çocukların yanına birlikte gitmeyi teklif eder. Şimdiye kadar 
Doğanşehir’den başka bir yerleri görmemiş olan Pakize hala 
bu öneriyi heye- canla ve sevinerek kabul eder. Pakize hala bi-
raz cahil kalmış olmasına rağmen çok konuşkandır. Muhacirce 
yaptığı esprili konuşmaları herkesin ilgisini çek- mekte ve herk-
es onu dinlemekten büyük zevk duymaktadır. Onun bulunduğu 
her alan, hemen insanlarca çevrelenmektedir. Onun bu ilginç 
konuşmalarına çocukluğumda ve ilk gençlik yıllarımda çok şa-
hit olmuşturum.

Emine Teyze ve Pakize hala, o zamanlar ilçeden Malat-
ya’ya sadece bir defa gidip gelmekte olan Yanık Ahmet’in 
Yeşilbaş diye anılan otobüsüne binerek Malatya’ya yol-
lanırlar. Malatya’ya vardıklarında Pakize halanın şaşkın-
lığı ve hayranlığı son safhadadır. İlk defa görmekte olduğu 
Malatya’yı hayran hayran izlemekte, binaların ve insan-
ların kalabalıklığı adeta kendini büyülemektedir. Eve 
çocukların yanına gitmek için mutlaka bir araca binmek 
gerekmektedir. Bu araç da o zamana göre bir yada iki atın 
çekmekte olduğu “Payton” dur. Eve gitmek için paytona 
doğru gitmeleri gerekirken, Pakize hala sağa sola bakıp 
etrafı temaşa etmekte, Emine teyze “ Gız bacı hele gel de 
eve bir gidelim. Ço- cuklar bizi merak ederler” diyerek 
onu daldığı hülyadan uyarmaya çalışmak- tadır. Ne ise 
paytona yaklaşırlar, önce Emine teyze biner. Pakize hala 
da biraz zorlanarak ve biraz da atlardan ürkerek biner. 
Biner binmesine de Pakize hala o yana bu yana bakarak, 
sağa sola kıvrılarak bir şeyler mırıldanmaktadır ve bu du-
rumunu bacısına da  belli etmemeye çalışmaktadır. Ancak 
Pakize halanın bu tedirgin halleri, Emine teyzenin dikkati-
ni çekmeye başlamıştır haliyle. “ Gız bacı nedir senin bu 
halin. Deminden beri bakıyorum ha bire kıpırdanıp bir 
şeyler mırıldanmaktasın, nedir Allah aşkına sıkıntın?” 
şeklindeki uyarısına karşın, Pakize hala hiç renk vermem-
eye çalışmakta, ilk defa karşılaştığı bu durum karşısında 
gülünç hallere  düşmemeye özen göstermektedir. Ama bir 
yandan da belli bir noktaya baktıktan sonra mırıldanmaya 
devam etmektedir. En sonunda Emine Hala’nın tekrardan 
uyarısı üzerine o sempatik muhacir şivesiyle “ Gız Emina, 
görmiyir misin ki şu garilar bize bahıp duriyirlar. Hele bah 
şunlara, bizim gibi de geyinmişlar gahrolasıcalar. Gız Emi-
na daha diyirsin ki naya mırıl- danıp duriyirsin!...” Emine 
teyze merakla “ Gız bacı, hangi karılardan bahse- dersin, 
hani nerde bu karılar ?” Bunun üzerine sinirlenerek “ Gız 
Emina senin gözlerin kördür, hemi yanımizda oturiyirlar, 
hemi bizim kimin geyinmişlar, hemi da biz na yapıyir-
sak onlar da oni yapiyirlar. Bir de bana diyirsin ki naya 
mırıldanıp duriyirsin?...Emine teyze onun işaret ettiği 
yere bakıp ta paytonun yan aynasında kendi görüntülerini 
görünce kahhalarla gülmeye başlar. Onun bu durumuna 
daha da sinirlenen Pakize hala “ Aha şimdi naya güliyir-
sin, ben na havadayım, san na havadasın!..” Gülme krizin-
den kurtulan Emine hala “ Gız bacı onlar kimdur biliyirsin 
?” diye sorması üzerine Pakize hala “ Kimdur ki gııız?...” 
Emine hala gülerek açıklamaya devam eder. “ Gız bacı, o 
dediğin gari- lar ya, işta onlar bizuh daha !..” Pakize hala 
aynaya iyice bakınca gerçekten kendileri olduklarını an-
lar, utancından yüzü kızarır. Payton yoluna devam ed-
erken Pakize hala biraz mahçup bir eda ile “ Gız Emina 
mabalım boynuna, eva gettuğumuzda sakın ola ki çocuk-
lara bundan bahsetmeyasin!.. ” der. Ve nihayet eve vasıl 
olurlar. Kızlar, torunlar sevinçle onları karşılarlar. Pakize 
halanın da gelmiş olması onları ayrıca çok sevindirir. Zira, 
onun sevimli soh- betlerini özlemişlerdir.

MÜNIR TAŞTAN
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“Gelişmeler Baş Döndürücü”
HABER MERKEZİ 
Malatya’nın en eski foto muhabirlerinden 

Yusuf Uğrar, yaklaşık olarak 58 yıldır fut-
bol müsabakalarına katılırken, karşılaşma-
ları fotoğraflıyor. Geçmişten bugüne 
bakıldığı zaman meslekteki gelişmelerin 
baş döndürücü olduğunu ifade eden Uğrar, 
“Basın dijital ortama geçti. 40 - 50 yıl önce 
bir maçta fotoğraf çeker, otobüsle gazeteye 
ulaştırırdık. Şimdi fotoğraflar, anında karşı 
tarafa ulaştırılıyor” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Basın İlan Kurumu’nun 2 ayda bir çık-
ardığı, Basın Hayatı Dergisinin 44. sayısın-
da, Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü 
Nihat Abacı’nın kaleme aldığı Yusuf Uğrar’ın 
hayatı yer aldı. Malatya’nın en eski Foto Mu-
habiri olan ve Malatya’da günlük yayınlanan 
Görüş Gazetesi adına spor müsabakalarını 
foto muhabiri olarak izleyen Yusuf Uğrar, 
meslekte yarım asrı geçen emeğiyle gençlere 
örnek oluyor. Malatya’nın en eski foto mu-
habiri olan ve mesleğini 58 yıldır sürdüren 
Yusuf Uğrar, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, 
Güneş başta olmak üzere foto muhabiri olar-
ak hizmet verdiğini belirterek, fotoğrafçılık 
mesleğini en iyi şekilde yapmaya çaba 
gösterdiğini vurguladı.

“58 YILDIR SAHALARDAYIM”
Malatya’da 1933 yılında doğduğunu ve 

1959 yılından beri Malatya’da spor müsab-
akalarını izlediğini kaydeden Yusuf Uğrar, “O 
günlerde fotoğrafçılık önemli bir meslekti. 
Fotoğraf stüdyom vardı. Gazeteci dostlarımız 
çektikleri filmleri bana getirirlerdi. Filmleri 

banyo eder, fotoğrafları karta basıp, gazete-
ci arkadaşlara verirdim. Onlar da, çalıştıkları 
gazetelere fotoğrafları gönderirlerdi. Sonra 
beni maçlara götürmeye başladırlar. Ben de 
1959’dan beri hep sahalara gittim. Resimleri 
çektim, gazetelere verdim. Bu fotoğrafçılık 
mesleği yok olsa da foto muhabirliği başka 
bir heyecandır. 58 yıldır sahalardayım” ifade-
lerini kullandı.

ANINDA KARŞI TARAFA 
ULAŞTIRILIYOR

Yıllar öncesine nazaran basın mesleğinin 
teknolojik olarak çok geliştiğini vurgulayan 
Yusuf Uğrar, “Basın dijital ortama geçti ve 
baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Eskid-
en bir fotoğrafı gazeteye ulaştırmak zordu. 
Şimdi, cep telefonuyla çekilen fotoğraflar, 
anında karşı tarafa ulaştırılıyor” diyerek, 
özellikle spor fotoğraflarının gazeteye ul-
aştırmada yaşadıkları sıkıntılardan söz etti. 
Uğrar, “40 - 50 yıl önce bir maçta fotoğraf 
çeker, otobüsle gazeteye ulaştırırdık. Yani, 
bugünkü maçın fotoğrafı ertesi gün gazet-
ede çıkmaz, gün aşırı çıkardı. Sonra, tele faks 
çıktı. Fotoğrafları tele faksla göndermeye 
başladık. Tele faks demode oldu, internet 
çıktı ve internet kanalıyla anında gönderilme 
işlemi başlayınca meslekte daha rahat görev 
yapmaya başladık” şeklinde konuştu.

AMATÖR MAÇLARDAN 
PROFESYONEL MAÇLARA
Spor müsabakalarının fotoğraflarını, 

öncelikle mesleği gereği amatör futbol 
maçlarında, kadro fotoğrafı çekme ile işe 
başladığına dikkat çeken Yusuf Uğrar, “Am-
atör futbolcular, maçlarda çektirdikleri 
fotoğraflarını sonra stüdyoma gelip satın 
alırlardı. Onlar aldıkça, ben de maçlara daha 
fazla gitmeye başladım. Ulusal gazetelerin 
foto muhabirleri Malatya’ya büyük takım-
ların maçlarının fotoğrafını çekmeye gelince, 
ben banyo eder karta basıp verirdim. Daha 
sonra beni maça davet ettiler. Böylece pro-
fesyonel maçlara da gitmeye başladım. Ul-
usal gazetelerin spor temsilciliklerini alıp, 
onlara fotoğraf göndermeye başladım” dedi.

ÖNEMLİ HİZMETLER VERDİ
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 

Haydar Karaduman ise Uğrar için, “Yusuf 
ağabeyimiz aynı zamanda fotoğrafçı olması 
nedeniyle de tüm basın mensuplarına, film-
leri banyo etmekten de başlayarak bizlere 
çok önemli hizmetler vermiştir” diyerek, 
“Malatya dışında gelen misafir basın men-
suplarına da hep yardımcı olmuştur. Yer-
el basınımıza hizmetleri vardır. İlerleyen 
yaşına rağmen hala her maçı foto muhabiri 
olarak izleyerek görev yapmaktadır. Kendis-
ini tebrik ediyorum. Sağlıklı uzun ömürler 
diliyorum” şeklinde konuştu. Türkiye Spor 
Yazarları Derneği (TSYD) Malatya Temsilcisi 
Vahap Güner de, “ 58 yıldır sahalarda görev 
yapan Foto Muhabiri Yusuf Uğrar ağabey-
imiz, hem kaliteli fotoğraf çekmesi, hem de 
örnek bir insan olması dolayısıyla herkesçe 
sevilir” ifadelerini kullandı. Güner, “58 yıldır 
Malatya’daki tüm maçları Foto Muhabiri olar-

ak izleyen Yusuf Uğrar 84 yaşında olmasına 
rağmen halen görev yapmaktadır. Kendis-
ini bu özverisinden dolayı kutluyoruz” diye 
konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor Divan Kurulu’nu Gerçekleştirdi

HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-

met Çakır başkanlığındaki Evkur Yeni Malat-
yaspor Divan Kurulu, kulübün ekonomik 
tablosu ve işleyişiyle ilgili yaptığı denetleme 
sonrası Adil Gevrek yönetimine güvenoyu 
verdi

Dün Evkur Yeni Malatyaspor idaresi Divan 
Kurulu toplantısı için bir araya geldi. Kulüp 
Başkanı Adil Gevrek’in de katıldığı toplantı-
da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-
met Çakır ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertan 
Mumcu ile birlikte diğer divan üyeleri de hazır 
bulundu. Bir restoranda gerçekleşen ve yak-
laşık 3 saat süren toplantı basına kapalı olar-
ak gerçekleştirilirken; kulübün mali yapısı, 
yatırımları ve işleyişi masaya yatırıldı. Hazır-

lanan dosyalarla sunum yapan Evkur Yeni 
Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek, genel 
tabloyu Divan Kurulu ile paylaştı. Mali du-
rum ve transfer çalışmaları hakkında yapılan 
istişareler sonrası Divan Kurulu Başkanı 
Ahmet Çakır, Yeni Malatya Spor yönetimine 
yaptıkları sunum ve özverili çalışmalarından 
dolayı teşekkür ederek Yeni Malatya Spor'un 
Malatyamızın ortak sevdası ve ortak paydası 
olduğunu vurguladı. Kurul üyelerinin yapmış 
olduğu incelemeler ardından kulübün mali 
yapısı ve işleyişiyle ilgili herhangi bir olum-
suzluğa rastlanmazken, toplantıdan yöne-
time güvenoyu mesajı çıktı. 2017 – 2018 Fut-
bol sezonunun başından beri aldığı kararlar 
ve kulüp işleyişi nedeniyle sıkça eleştirilere 
maruz kalan sarı kırmızılı yönetimde böylece 

güven tazelemiş oldu. Ayrıca divanda çeşitli 
problemlerin de dile getirildiği belirtilirken, 
bu konular hakkında da fikir alışverişinde bu-
lunulduğu belirtildi. Yine kurulda yönetimin 
geleceğe dönük olarak hedefleri ve planlama-
larından da bahsedildiği ifade edildi. Kurulda 
yeniden güven tazeleyen sarı kırmızılı yöne-
timin yeniden özgüven kazanmış oldu.

“BAŞARI İÇİN HERKES ELİNİ 
TAŞIN ALTINA KOYMALI”
Haftanın en dikkat çeken gelişmelerinden 

bir tanesi olan Divan Kurulu toplantısında, 
bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Ahmet Çakır, şunları söyledi: 
“Gönlü, yüreği, duaları Yeni Malatyaspor ile 

olan dünyanın dört bir tarafındaki hemşer-
ilerimize karşı ciddi sorumluluklarımız var. 
Bunun için Malatya’mızdaki tüm dinamikler-
in Yeni Malatyasporumuza sahip çıkması, 
elini taşın altına koyması büyük önem arz 
etmektedir. Bununla birlikte Yeni Malatyas-
por Yönetimimizin de gerek saygıdeğer spor 
kamuoyumuzla, gerekse de kurum ve kuru-
luşlarımızla ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla 
samimi, sağlıklı ve şeffaf bir ilişki içerisinde 
olması gerekmektedir. Zorlu bir lig bizleri 
bekliyor. Başarı, kulüp yönetimimizle, teknik 
heyetimizle, taraftarlarımızla ve bahse konu 
şehrimizin dinamikleri ile el ele, gönül gönüle 
verdiğimiz takdirde yakalanacaktır. Malat-
ya’nın ve Malatya Spor’un hak ettiği yer olan 
Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’a başarılar dil-
iyorum.”

“GÜVENE LAYIK OLMAYA 
ÇALIŞACAĞIZ”

Divan kurulu toplantısında güvenoyu alan 
Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil 
Gevrek ise yaptığı açıklamada; “Yeni Malat-
ya Sporumuza hiçbir zaman desteklerini es-
irgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız 
ve Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Çakır’ın 
şahsında tüm Divan Kurulu üyelerine teşek-
kür ediyorum” dedi. Gevrek, bugüne kadar 
birçok badire atlattıklarını ve bütün bu ba-
direlerin üstesinden elbirliği ile geldikler-
ini belirterek “Ben ekibimize, takımımıza, 
taraftarlarımıza hülasa tüm Malatya’mıza 
inanıyor ve güveniyorum. Yüreği Yeni Malat-
ya Sporumuzla çarpan hemşerilerimizin 
güvenine lâyık olmaya çalışacağız, yeter ki 
birliğimiz beraberliğimiz daim olsun” dedi.


