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Esenlik’ten Doğanşehirli Üreticilere Tam Destek

Doğanşehir ilçesinde yetişen ve özenle dalından toplanan elmalar 
Esenlik süper marketlerde tüketiciyle buluşturuluyor.2’DE

KAYMAKAMA HOŞGELDİNİZ ZİYARETİ
Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz sahibi 
Hüseyin Karaaslan Doğanşehir Kayma-
kamlığı görevine yeni başlayan Kayma-
kam Mehmet  Kılıç’ı  Makamında ziyaret 
ederek, başarılar diledik. Yeni Doğanşehir 
Gazetesi olarak Doğanşehir de yeni göre-
ve başlayan Kaymakam Mehmet  Kılıç’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular…4’TE

Vahap Küçük Liyakat Ödülü Başkan Zelyurt’a Verildi
YEŞİLDER Mer-
hum Vahap Küçük 
Anısına düzenledi-
ği” Gazetecilik ve 
Sivil Toplum Başa-
rı Ödül törenlerin-
de” Liyakat Ödülü” 
Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt’a 
verildi.3’TE

AĞBABA ANNESİ ADINA
LABORATUVAR YAPTIRDI
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DOĞANŞEHİRBELEDİYESİ
TAŞINIR MAL İHALE İLANI

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ
Aşağıda özellikleri belirtilen Doğanşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü tamam-
lamış ve hizmet konusu kalmayan, 3  adet araç;   ihale ile Satışa çıkarılacaktır. İhale 21.10.2021 
Perşembe  günü saat: 10,00’da “İshak Yağcı Cad no;1DOĞANŞEHİR” adresindeki Doğanşehir Be-
lediye Başkanlığı binasındaki Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 45.46.47.48.49 maddeleri uyarınca ihale edilecektir “Açık İhale Usulü” artırma 
suretiyle ayrı,ayrı yapılacaktır. 

DOĞANŞEHİR İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR(Taşınır)
S.
NO 

CİNSİ  MODELİ 
Plaka

ŞASİ MOTOR NO MUAMMEN 
BEDEL

GEÇİCİ 
TEMİNAT

1 Otoyol-İveco-Fiat 
Midibüs M23

2006
44DV570

NMS0706000T027842
FİAT804005V4986215610X

25.000,00 750,00

2 Otoyol-İveco-Fiat
Kamyon 80-12

1999
44FH255

NMSA858000T002108 
04025203873839

18.000,00 550,00

3 Ford-Otosan 
Transit 430ED
Midibüs 17+1 (200)

2009
44DV870

NMODXXTTFD8C30101
SC30101

90.000,00 2.700,00

Madde 2-İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45,46,47’ inci maddeleri uyarınca AÇIK Teklif 
usulü ile yapılacaktır100,00 TL karşılığı şartname alınması zorunludur.

Esenlik’ten Doğanşehirli Üreticilere Tam Destek
Doğanşehir ilçesinde yetişen ve özenle 

dalından toplanan elmalar Esenlik süper 
marketlerde tüketiciyle buluşturuluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik 
Anonim Şirketi bünyesinde yer alan süper 
marketlerde, özellikle sebze meyve bölü-
mündeki ürünler yerel üreticilerden alı-
nıyor. Doğanşehir de  yetişen ürünler dal-
larından özenle toplanarak marketlerde 
tüketiciye sunuluyor. Müşterilerine kaliteli 
ve hesaplı ürünleri sunmak için Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan’ın talimatıyla ‘Yerli Üretim, Kaliteli 
Hizmet’ anlayışına yönelen Esenlik Anonim 
Şirketi Kuruluş, Malatyalılardan da tam 
not almaya devam ediyor. Doğal ve organik 
ürünlerin tezgâhlarda yerini alıncaya kadar 
geçen serüvende Esenlik Şirketi görevlileri 
sahada üreticilerle ürünlerin dikiminden, 
hasadına kadar teknik elemanlar kontro-
lünde çalışmalarını sürdürüyor. Üreticiler-

le anlaşmalar yapan ve ürünleri genelde 
Malatya çiftçilerinden temin eden Esenlik 
günlük ürünleri Malatya halkının sofraları-
na damak tadına uygun olarak sunuyor. Bu 
kapsamda son olarak Doğanşehir ilçesinin 
meşhur elması da, üreticileriyle anlaşılarak 
dalından özenle toplanılıp Esenlik süper 
marketlerdeki tezgâhlarda yerini almaya 
başladı. Tadı ve aromasıyla Türkiye’de sa-
yılı elmalar arasında olan Doğanşehir’in 
‘Star elması’ dalından direk tüketiciye ulaş-
tırılırken, üreticiler ise bu alımdan oldukça 
memnun. Ürünlerini değerinde Esenlik’e 
sattıkları için mutlu olduklarını ifade eden 
üreticiler, başta Başkan Selahattin Gürkan 
olmak üzere tüm Esenlik çalışanlarına te-
şekkür etti. Esenlik yetkilileri ise Malatya 
halkından aldıkları güç ile yollarına devam 
ettiklerini ve kazançlarını da yine Malatya 
ekonomisine tekrar kazandırmanın mutlu-
luğunu yaşadıklarını söylediler.

İstanbul Malatya Günlerine Hazırlanıyor
21-24 Ekim Tarihlerinde İstanbul’da yapı-

lacak Malatya Günleri hazırlıkları devam edi-
yor. Malatya’daki kurumları Malatya günlerine 
davet etmek için Malatya’ya gelen MASTÖB ve 
MAKON yöneticileri tüm kuruluşları İstanbul’a 
davet etti. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile 
kurumlarında İstanbul’da yapılacak etkinliğe 
katılmaları bekleniyor. Belediyeler, Valilik, Üni-
versite ve resmi kuruluşlar stant ücreti ödeme-
yecek.

Malatya Konfederasyonu (MAKON) Yönetim 
Kurulu üyeleri ve İstanbul Malatya Günleri Or-
ganize Komitesi üyeleri Aziz Damar, Ali Karado-
ğan, Hasan Arıkboğa, Cihan Akköse, Hayrullah 
Kalkan basın toplantısı düzenledi.

Malatya Günleri Komitesi Yöneticisi Aziz 
Damar, “İstanbul’da Malatya Günlerini yapmak 
için uzun bir süreden beri çalışıyoruz. “Arslan-
tepe’den Yenikapı’ya” Sloganıyla düzenlediği-
miz Malatya Günlerinde amacımız Malatya’yı 
tüm değerleriyle, geniş bir katılımla tanıtmak-
tır. Başka bir amacımız yoktur.  Ama ne yazık 
ki Malatya’da oluşturulan bir algıyı boşa çıkart-
mak için Malatya’daki tüm kurumlarımızı ziya-
ret etmeye çalıştık.Konu Malatya ise ve amaç 

tanıtımsa bizim için önemli olan budur. Malatya 
Valimiz ve Malatya Büyükşehir Belediye Baş-
kanımızla ve diğer kurumlarımızla görüştük, 
her şeyi açık konuştuk. İstanbul’daki tanıtım 
günlerine Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 
diğer kurumlar katılacaklarını ifade ettiler. Ma-
latya’da katılacak Belediyeler ile Üniversiteleri-
miz için gerekli stantlar hiçbir ücret alınmadan 
tahsis edilecektir. Bun kurumlarımızdan ücret 
alınması asla söz konusu dahi değildir. “ dedi.

Malatya Günleri hiçbir partinin arka bahçe-
si olmadığını ifade eden Aziz Damar  “Hepimi-

zin ayrı düşünceleri desteklediği siyasi parti-
ler olabilir ama biz Mastöb’üz, MAKON’uz. Her 
görüşten Dernek kuruluşumuzda var. Bu bizim 
zenginliğimizdir. O nedenle Malatya Günleri 
hakkında yanlış algı oluşturarak zarar verme-
ye çalışanlara asla fırsat vermemeliyiz. Amaç 
Malatya’nın tanıtımı ise Malatya’nın her dina-
miklerine ihtiyaç vardır. Arslantepe’den Yeni-
kapı’ya sloganıyla Malatyamızı İstanbul’da en 
güzel şekilde tanıtacağız” diye konuştu.

Makon Yöneticisi ve Malatya Günleri Or-
ganize Komitesi üyesi Cihan Akköse, İstanbul 

Yenikapı’da bu hafta Hatay Günlerinin, gelecek 
haftada Trabzon Günlerinin olacağını belirte-
rek “21-24 Ekim tarihlerinde yapılacak Malatya 
Günlerinde satışa sunulan tüm stantlara faz-
lasıyla talep olmuştur. Fiyatlar 2019 Yılındaki 
fiyatlarla eşdeğerdir. Büyük bir talep var kar-
şılamaya çalışıyoruz. Malatya’dan katılacak ku-
rumlarımızda stant ücreti talep edilmeyecektir. 
Ayrıcas geçmi,ş yıllarda bu kurumlarımızdan 
stant ücreti alındığını da üzülerek öğrendik. 
Tüm kurumlarımızı etkinliğe katılmaya davet 
ediyoruz” diye konuştu.HABER MERKEZİ

Vaka Sayısında Düşüş Var
Sağlık Bakanı Koca 25 Eylül-1  Ekim tarih-

lerinin vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan ve-
rilere göre Malatya vaka sayıları düşüşle 100 
binde 465.42''ten 100 bin 360.35'e geriledi. 

Bakan Koca vaka sayılarının en çok artığı 

illerle ilgili olarak ise: "25 Eylül-1 Ekim arasın-
da vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre 
En çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, 
Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, 
Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz 

şimdi daha da dikkatli olmalısınız." paylaşı-
mında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Malatya vaka sayı-
larının en çok olduğu iller arasındaydı. Kent 
genelinde maske, sosyal mesafe ve kişisel 

temizliğin önemi sürekli vurgulanıyor. 
Aşılama oranındaki yükseliş ise vaka 
saylarındaki düşüşü etkiliyor. 

Ülke genelinde 1. doz aşı yapılma 
oranı yüzde 87.75 olarak gerçekleşti. 
2.doz aşı yapılma oranı ise yüzde 74.36 
oldu. Toplamda 1,2 ve 3.doz aşı sayısı 
ise 112 milyon 225 bin 352 oldu. 

Aşılama oranları her geçen gün 
artarken, Malatya’da en az iki doz aşı 
olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı yüzde 
67,4 olarak gerçekleşti. 
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Soldan sağa
1. Fiyat üzerinde küçük farkları önemsememek... 2. Felç, 

sakatlık vb. bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)... Gözden 

geçirme, araştırma, yoklama, kontrol... 3. İlaç, merhem (halk 

ağzı)... Denemek işi, sınama.. Bazı giyim eşyalarında veya dö-

şemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül... 

4. Uzak Doğu’da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk... Ko-

nusu olan, mevzulu... Rütbesiz asker, nefer... 5. Söz dinleme, 

boyun eğme, buyruğa uyma... Döl eşi... “Ey, hey” anlamında 

kullanılan bir seslenme sözü (eski)... 6. Dolaysız, aracısız... Çok 

uğranılan yer... 7. Karyokinez... Giriş... İplik... 8. Aydınlık, ışık, 

parıltı, ziya... Tıpkıbasım... 9. İtme işini yapan... Razı olma, iste-

me, istek (eski)... Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, 

açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim... 10. İçine maya ka-

rıştırılmış... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... Tehli-

keli, sarp ve zor geçit... 11. Acı, üzüntü, dert, keder... Antimon 

elementinin simgesi... Güneş’e olan uzaklığı, yerin Güneş’e olan 

uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki olan kızıl ge-

zegen, Merih... İşaret... 12. Talyum elementinin simgesi... Ak-

yuvar... Kayınbirader (halk ağzı)... 13. Ön Asya’nın bir parçası 

olarak Türkiye’nin Asya kıtasında bulunan toprağı, Rum... Bir 

canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka 

canlı, parazit... 14. Kısırlık, verimsizlik (eski)... Düzeltilmiş bir 

ağaç parçasının kenarına değişik aralıklarda paralel çizgiler 

çizmek için marangozlukta kullanılan el aracı... 15. Kalamata...

Yukarıdan aşağıya
1. Üye olma durumu... İyilik, lütuf, ihsan... Kar, süt vb.nin 

rengi, beyaz... 2. Avlanılmış balıkları elde taşımaya yarar çen-

gel askı (halk ağzı)... Boşanarak dul kalmış kadın (eski)... 3. İn-

sanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan 

oluşan tabaka... Kadirilik... At, eşek, öküz vb. yük hayvanları-

nın tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası... 

4. Rüzgâr (eski)... İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili... Camlamak 

işi... 5. Bir atom veya iyondan elektron alabilen, onunla elekt-

ron paylaşabilen madde... Dokularda genellikle yüzde, ellerde, 

ayaklarda ve bazı iç organlarda aşırı miktarda sıvı birikmesi... 

6. Tiyatro sahnesi (eski)... Üzme, sıkıntı verme, üzgü... Büyük 

yelkenleri yönetmek için kullanılan ip... 7. Mezra... Kripton ele-

mentinin simgesi... İçine girecek şeyin boyutlarından daha bü-

yük veya geniş olan, dar karşıtı... 8. Aralık vermeden, aralıksız, 

durmadan, biteviye... Erkek ördek (halk ağzı)... 9. Gündelikle 

çalışan işçi... İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kural-

lara uygun olan (eski)... Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu 

yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare... 10. Kurçatovyum 

elementinin simgesi... Unutmak durumu... Bir elçiliğe bağlı uz-

man, elçilik uzmanı... 11. Emme, emerek içine çekme, soğurma 

(eski)... Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değişti-

ren, çarpık, münhani, doğru karşıtı... Utanma, utanç duyma... 

Çalışma, emek (eski)... 12. Ankara iline bağlı ilçelerden biri... 

Rahatlama... Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık 

göstererek bir olayı doğrulama, yemin... 13. Süngü gibi yalnız 

batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç... Bar-

yum elementinin simgesi... Davranış, tavır... İki şey arasında 

bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet... 14. 

Soyda temel olarak 

anayı alan ve ailede 

çocukları ana kla-

nına mal eden ilkel 

bir toplum düzeni... 

Dayanarak (eski)... 

15. Tadı acımtırak, 

ekşimsi ve buruk 

olan... Polemik ya-

pan kimse...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

AĞBABA ANNESİ ADINA LABORATUVAR YAPTIRDI
CHP Genel Başkan Yardım-

cısı ve Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba, CHP Kadın Kolları Genel 
Başkanı Aylin Nazlıaka’nın katılı-
mıyla Malatya Kemal Özalper İl-
köğretim Okulu’nda “Elif Ağbaba 
Bilgisayar Laboratuvarı”nın açılı-
şını yaptı.

Okul laboratuvarının 21 bil-
gisayarla baştan sona donatıldı-
ğı açılışa İl Milli Eğitim Müdürü 
Battal Kanbay, CHP Malatya İl 
Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan 
Belediye Başkanı Turan Kara-
dağ, Arguvan Belediye Başkanı 
Mehmet Kızıltaş, Eğitim Bir Sen 
Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, 
Eğitim Sen Şube Başkanı Kazım 
Albayrak, Eğitim İş Şube Başkanı 
Hüseyin Kara, ADD Şube Başkanı 
Yunus Millioğlu, Kemal Özalper 
İlköğretim Okulu Müdürü Zeynal 
Yüce ve mahalle muhtarlarıyla 
birlikte CHP Malatya Kadın Kolla-
rı da katıldı.

Malatya’daki çocuklarımız 
artık daha iyi eğitim alacak!

Laboratuarda emeği geçen 
katılımcılara teşekkür konuş-
masının ardından CHP’li Ağbaba 
şunları söyledi: “Burada yapı-
lan hizmet aslında göle atılmış 
bir damla su gibidir. Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz bunun çok daha 
fazlasını yapıyor. İnşallah bunun 
devamı gelir. Allah nasip ederse 
daha büyük şeyler yaparız. Belki 
anaokulunun yanına başka katkı-
lar da sunarız.

Bu konuda destek olacağımı-
zın sözünü veriyorum. Öncelikle 
burası benim mahallem. Benim 
mahallemin okulu.

Başarı sıralamasında Ma-
latya'da ortalamalarda olan bir 
okul.

Bundan sonra elimizden 
gelen desteği yapacağız. Ayrıca 

hem Malatya'da tablet dağıtı-
mında hem de bu bilgisayarların 
sağlanması konusunda destekle-
rini esirgemeyen Gaye Akçen ve 
Enginkan Vakfı yöneticilerine de 
teşekkür ediyorum.

Başta Kadın Kolları Genel 
Başkanımız Aylin Nazlıaka, He-
kimhan ve Arguvan belediye 
başkanlarımız, sendika başkan-
larımız onlara da teşekkür ediyo-
rum. Umarım daha fazla şeyler 
yapmak nasip olur.

Burada bilgisayarlar son mo-
del. Eğitim günümüz dünyasında 
her zamankinden daha önemli. 
Artık eğitimin, bilişimin olmadığı 
hiçbir yerde kalkınmak mümkün 
değil. Bütün araştırmalar göste-
riyor ki dünya hızla yazılıma, hız-
la yeni teknolojiye geçiyor.

Hesaplara göre 2030 yılında 
şu an yapılan mesleklerin yak-
laşık yüzde 60’ı artık yapılmaz 
olacak. Bu nedenle eğitimin, bi-
lişimin ve teknolojinin önemini 
belirtiyorum. Malatya’daki ço-
cuklarımız umarım bundan son-
ra daha iyi eğitim alır.”

Nazlıaka: Eğitimde fırsat 
eşitliğini ülke politikası haline 
getirmeliyiz

CHP Kadın Kolları Genel Baş-
kanı Aylin Nazlıaka ise eğitimde 
fırsat eşitliği için çabaladıklarını 
belirterek şunları söyledi: “Ben 
de bu vesileyle bu süreç kat-
kısı olan herkese çok teşekkür 
ediyorum. Malatya'nın medar-ı 
iftiharı Genel Başkan Yardımcı-
mız ve Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba’ya göstermiş olduğu du-
yarlılıktan dolayı ayrıca teşekkür 
etmek istiyorum. 

Az önce kendisinin de ifade 
ettiği gibi eğitim gerçekten çok 
önemli. Ülkemizin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk'e sormuşlar: 

‘Reisi Cumhur olmasaydınız ne 
olursun olmak isterdiniz’ diye. 
‘Milli Eğitim Bakanı olmak ister-
dim’ demiş.

Yani eğitime her fırsatta çok 
inanmış, savaşı kazandıktan son-
ra ‘şimdi cehaletle savaşımız baş-
layacak ve bunda da bizim öncü 
gücümüz öğretmenlerimiz ola-
cak’ demiş. Ben biliyorum ki, bu 
okuldaki tüm öğretmenlerimiz 
yine fedakâr ve cefakârca çalış-
malarıyla ülkemizin geleceğine 
katkı sunmaya devam edecektir.

Bu vesileyle tekrar öğren-
cilerimize başarılar diliyorum. 
Eğitimde fırsat eşitliğinin oldu-
ğu ve kız çocuklarının okullaşma 
oranının daha yüksek olduğu bir 
ülke diliyorum. Tüm çocukları-
mızın tablete, bilgisayara erişim 
hakkına sahip olduğu nice günler 
güzel günleri hep beraber ku-
caklayalım. Bu destekleri tek tek 
hayırseverliklerle değil, gerçek 
anlamda ülke politikası olarak 
hayata geçirelim.”

Kanbay: Bilgisayar sınıfı için 
Sayın Ağbaba’ya teşekkür ediyo-
ruz

Malatya Milli Eğitim Müdürü 
Battal Kanbay, bilgisayar sını-
fının önemli bir katkı olduğunu 

belirtip “Bugün önemli bir güne 
şahitlik ediyoruz.

Sayın Veli Ağbaba’nın Malat-
ya’ya olan destekleri her zaman 
devam ediyor. Bugün de okulu-
muzda bilgisayar sınıfı açılmasın-
da önemli katkıları oldu. Zaten 
eğitim sürecinde özellikle tablet 
ve iletişim konusunda bize ciddi 
destekler vermişti.

Bu amaçla biz bu sınıfı olu-
şurduk. Bilgisayar sınıf olarak 
bu sınıfımızı kullanmaya devam 
edeceğiz. Bu nedenle Sayın Ağ-
baba’ya teşekkür ediyor, destek-
lerini bekliyorum” dedi.

Okul Müdürü Zeynal Yüce de 
Ağbaba’ya teşekkür ederek “Ma-
latya Milletvekilimiz Sayın Veli 
Ağbaba’ya okulumuza yaptığı 
hizmetlerden dolayı katkıların-
dan dolayı teşekkürlerimi sunu-
yorum. Bu okulumuza yaptığı ilk 
hizmet değildir.

Daha önceden de okulumu-
zun lavabolarının tamiratında 
bize yardımcı oldu. Öğrencileri-
mize kitap dağıtımında da yar-
dımcı oldu. Kendisinin Okulumuz 
öğrencilerine yapmış olduğu hiz-
metlerden ve eğitime yapmış ol-
duğu katkılarından dolayı sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Vahap Küçük Liyakat Ödülü
Başkan Zelyurt’a Verildi

YEŞİLDER Merhum Vahap Küçük Anısına düzenlediği” 
Gazetecilik ve Sivil Toplum Başarı Ödül törenlerinde” Liya-
kat Ödülü” Belediye Başkanı Durali Zelyurt’a verildi.

 “Gazetecilik ve sivil toplum başarı ödül töreni sırasın-
da duygusal anlar yaşandı.  Merhum Vahap Küçük’ün ve-
fatının ardından, Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini 
devralan Durali Zelyurt’a liyakat Ödülüne layık görülmesi 
salonda duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Baş-
kan Zelyurt’a, plaketini, YEŞİLDER Yönetim Kurulu Başka-
nı Mümtaz Toy verdi.

Başkan Zelyurt burada yaptığı konuşmada “YEŞİLDER 
tarafından Vahap Küçük başkanımız anısına düzenlenen 
böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutluyum. 
Merhum Başkanımız hayırseverliğiyle gönülleri fetheder-
ken aynı zamanda ciddi, kıymetli, değerli bir siyaset ada-
mıydı. Sözünün eriydi. Gözü pek, cesur, ve inandığı dava 
için de de boynunu verecek kadar samimi biriydi.

Merhum Başkanımızın hayırseverliği, iyilik severliği 
ve Allah Rızası için yaptığı, yaptırdığı hizmetleri sayacak 
olursak, O’nun eline su dökecek kimseleri bulamayız. Bazı 
insanlar nevii şahsına münhasırdır. Vahap Başkanımızda 
öyle biriydi. Vahap Başkanımızın yerini dolduramayız. Bu 
mümkün değil. Bizler ancak onun vasiyetini yerine getire-
bilir, hayallerinin peşinden koşabiliriz.  Vahap Başkanımız 
herkesin insanca yaşamasını isteyen bir büyüğümüzdü. 
İsterdi ki her hanede aş olsun, huzur olsun, saadet olsun. 
Yokluktan ve kavgadan hazzetmezdi. Onun tek derdi, ya-
ratanın rızasını kazanmaktı.

İnsanı severdi. Malatya sevdalısıydı. Doğanşehir’e ise 
aşıktı.  Doğanşehir içinde çok hayalleri vardı. Şimdi bizlere 
düşen O nun emanetlerine sahip çıkmaktır. “

Ben bu vesile ile YEŞİLDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Mümtaz Toy ve arkadaşlarına ayrıca bu etkinliğe emeği 
geçen tüm herkese teşekkür ederim” dedi.
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DEMİRGIRAT SADO-1
1946 yılı, Türkiye’de tek partili dönemin 

sona erdiği ve ardı ardına yeni partilerin kurul-
maya başladığı bir yıl olmuştur. Yeni kurulan 14 
partiden biri, ABD siyasetindeki cumhuriyetçi-
ler-demokratlar esprisini Türkiye’ye taşıyacak 
ve partinin adının, Demokrat (Parti) olmasına 
karar vereceklerdir. 

Yeni kurulan Demokrat Parti (DP), tıpkı 
ABD’de demokratların cumhuriyetçiler karşı-
sındaki siyasal konumuna benzer şekilde, Tür-
kiyeli cumhuriyetçilerin (CHP’nin) iki diş solun-
da tanımlayacaklardır kendilerini.

Amerikan tarzı bir sol parti olarak doğan 
Demokrat Parti, Türkiye’nin NATO’ya kabulü-
ne ilişkin protokolün imzalanmasından sadece 
9 gün sonra iki yüze yakın solcunun gözaltına 
alınması sonucu 1951 yılında demokratların 
solculuğu sona erecektir. Parti, solculuğu ile 
değil, aksine, adını telaffuz etmekte zorlanan 
halkın tabiriyle “demirgıratlar” olarak geçe-
cektir tarihe.

Ellili yıllar, Türkiye için, 14 Mayıs 1950 tari-
hinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) iktidarının 
sona erip, Demokrat Parti’nin (DP) seçimleri 
kazanması ile başlamakta ve 27 Mayıs 1960 
tarihinde gerçekleştirilen askerî darbe ile son 
bulmaktadır. Mete Kaan Kaynar’ın “Türkiye’nin 
Ellili Yılları” isimli kitabından derlenen bu bil-
gilerden sonra bir Anadolu kasabasına gidelim.

Demirgıratlar bu yıllarda, günümüzdeki 
gibi muhalefet ile ihanetin eşanlamlı sözcükler 
olduğunu kabul edecek, hemen hemen ülkenin 
her yerinde kendilerini vatansever olarak gö-
recek, kendileri gibi düşünmeyenleri, iktidarla-
arını desteklemeyenleri vatan haini ve ihanetçi 
olarak görecek, karşıt görüşe sahip ve ihanetçi 
olarak adlandırdıkları kesim arasında siyasi 
kavgaları körükleyeceklerdir.

1920 yılının ilkbaharında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açıldığı günlerde dünyaya 
gelen Sadık, ülkenin çok partili döneme geçtiği 
ellili yıllarda otuzlu yaşlarında bir delikanlıdır. 
Askerden döndükten sonra kasabada yapabile-
ceği bir başka iş olmadığı için babadan kalma 
üç beş dönüm tarlasını ekip biçerek nafakasını 
sağlamaya çalışır.

Kasaba ve köylerde kurduğu ocak bucak 
teşkilatlarını partizan baskı unsuru olarak kul-
lanan Demokrat Parti, ocak-bucak teşkilatla-
rını kasabanın gözünü budaktan esirgemeyen 
gençlerinden oluşturur; askerlik öncesinde 
İnönü yanlısı olan ve askerden döndükten son-
ra demirgırat partinin bucak teşkilatında görev 
alan uzun boylu, yakışıklı Sadık, biraz da bıç-
kınlığı nedeniyle teşkilatta “Sado” olarak anıl-
maya başlar.

Soğuk su kaynaklarının bol olduğu kasa-
bada soğuk suyu seven kuru fasulye ekimi 
yoğunluk kazanmakta, tarımla geçinen kasa-
ba halkının büyük bir çoğunluğu kurufasulye 
üretimi yapmakta, eleyip seçerek çuvalladığı 
ürününü dışarıdan gelen tüccarlar aracılığıyla 
dış piyasaya satabilmektedir. Kasabada hatırı 
sayılır ölçekte hayvancılık da yapılmaktadır o 
yıllarda.

“Demirgırat Partinin bucak başganıyım ya! 
Kılıcımın önü de kesiyor arkası da kesiyor ya! 
Devlet kapısında bir dediğim iki edilmiyor ya! 
Daha Sado’yu kim tutabilir?” diyen Sado, baba 
mesleği olan çiftçiliği bırakarak esnaflığa baş-
lar. Önce, parti vasıtasıyla tanıştığı zenginler-
den biri ile koyun sürüsü alıp onlar adına bes-
lemeye başlar. İlk etapta üç sürü davar alırlar. 
Partili olma kimliğinin sağladığı avantajla yine 
aynı zengin adam adına köylüden kuru fasulye 
toplayarak evinin altındaki ambarda eletip seç-
tirdikten sonra komisyonculuğunu yaptığı tüc-
cara teslim etmektedir Sado. Artık kasabanın 
ağalarına bile borç para verecek duruma gelen 
Sado, sadece aldığı komisyonla yetinmektedir. 
Kendisine emanet edilen sermayeye ihanet et-
mez. 

“Akçe akıl, don yürüyüş öğretir” denir. 
Komisyonculuğunu yaptığı tüccarın parasıyla 
kendi çapında varsıllaşan ve elindeki güçle uz-
görü sahibi olmaya başlayan Sado, kasabada 
yapılan üye kayıtlarında, partinin tanıtımında 
ve tüm seçimlerde aktif görevler alır, kavgaysa 

kavga, ölümse ölüm diyerek partisinin güçlen-
mesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz. 

Teşkilatta sevilmeye başlayan ve teşkilatta-
ki diğer emsallerine göre daha akıllı davranan 
Sado, bir yandan da kasabaya gelen demirgırat 
partililerin uğrak yeri olsun düşüncesiyle baba-
dan kalma bir arsa üzerine on beş yirmi masa 
sığacak büyüklükte bir kahvehane yaptırarak 
tahta masa ve tahta sandalyelerle donattığı 
kahvehanesini çalıştırmaya başlar. Yol seviye-
sinden üç beş basamakla çıkılan yüksek tavanlı 
kahvehanede üçlü, oşkin ve domino oynan-
makta, duralit masada oynanan pirinç domino 
taşının çatırtısı yoldan duyulmaktadır. Kil top-
rakla sıkıştırılmış, hafif bir su çilemesiyle sü-
pürüldüğünde toz çıkartmayacak özelliktedir 
Sado’nun kahvehanesinin zemini. Çay ocağının 
yakınındaki duvara asılı saatin bir tarafında 
Atatürk’ün bir tarafında da Menderes’in altın 
yaldız çerçeveli resimleri, saatin hemen altın-
da da insan kolunun ulaşabileceği yükseklikte 
üç yüz altmış beş yapraklı Saatli Maarif Takvi-
mi asılıdır. Resimlerin altındaki dört ayaklı ah-
şap masa Sado’nun makam masasıdır. Lambalı 
radyonun ve günlük “Tercüman Gazetesi” nin 
ihmal edilmediği bu masada oyun oynanmaz, 
sadece acans dinlenir, gazete okunur ve mem-
leket meseleleri konuşulur bu masada… Doğu 
ve batıya bakan iki cephesi kör duvar olan 
kahvehanenin kuzeye gelen arka cephesinde-
ki pencereleri bant pencere, güneye, caddeye 
bakan pencereleri de boydan boya, kırılması 
durumunda cam masrafı fazla olmasın diyerek 
bol bölmeli cam çerveli ahşap doğramadan ya-
pılmıştır. Sado’nun kahvehanesi kış aylarında, 
tam ortaya kurulmuş varilden yapılma yüksek 
ayaklı bir odun sobasıyla ısıtılmaktadır. Siyasi 
çekişmeler ve başka nedenlerle karpuz gibi or-
tadan ikiye bölünen kasaba halkının vatanse-
ver demirgıratları Sado’nun kahvehanesinde, 
demirgıratlara göre vatan haini sayılan Cum-
huriyet Halk Partililer de kendi kahvelerinde 
zaman geçirmeye başlarlar. Cumhuriyet Halk 
Partililerin kahvesine demirgıratlar, demirgı-
ratların kahvesine de Cumhuriyet Halk Partili-
lerin ayak basması bir yana, olur da göz göze 
gelirler, bakışları yanlış anlaşılır da kavga gü-
rültü başlar diye kahvehanelerinin yakınından 
bile geçemezler.

Sado, kasabaya gelen siyasi konuklarını 
ve iktidar yanlısı devlet erkanını kahvehanede 
karşılayarak ikramlarda bulunduğu, kahveha-
nede bulunan halkla kasabaya gelen siyasile-
ri ve devlet erkanını bütünleştirdiği için hem 
kasabanın demirgıratları hem de siyasi parti 
yetkilileri tarafından zamanla daha da say-
gınlık kazanmaya başlar, partinin en tepesin-
dekilerle ilişkilerini güçlendirir. Demirkıratlar 
arasında Sado’nun kasabasının adı geçtiğinde 
kasaba asıl adıyla anılmaz, “ Haa şu bizim Sa-
do’nun kasabası mı?” diye anılır kasabanın adı. 
Sado, Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili 
çıkartmış bir kasabada Demokrat Parti yöneti-
cilerinin gözü kulağıdır.

Tesadüf bu ya, ilçe savcısı Sado’nun asker-
de komutanıdır ve askerlik sonrası ilçeye savcı 
olarak atanır. İlçenin candarma komutanı, sav-
cısı, hakimi, askerlik şubesi başkanı Sado’nun 
ağır konuklarıdır kasabaya geldiklerinde. Men-
subu olduğu partinin iktidarda olması ve dev-
let erkanıyla içli dışlı olmasının verdiği hazdan 
olabildiğince yararlanan ve güç zehirlenmesi 
yaşayan Sado bu arada ikinci evliliğini yapar.

Sado’nun ilk eşinden bir erkek, iki de kız 
çocuğu vardır. Çocuklarının anasının kulak-
ları çocukluk yıllarında geçirdiği bir hastalık 
nedeniyle işitme kaybına uğradığı için iyi du-
yamamaktadır. Kadın, bu durumu kanıksamış 
gibi görünse de işitme kaybı nedeniyle konu-
şulanları başkaları gibi duyamadığı için toplum 
içerisine girmekten olabildiğince kaçınmakta, 
bu eksikliğinden dolayı da mahcubiyet yaşa-
maktadır. Demirgırat Sado, bir yaz günü ilişki-
lerini daha da pekiştirmek amacıyla ilçe can-
darma komutanını, savcıyı, hakimi ve askerlik 
şube başkanını kasabanın yakınındaki soğuk su 
kaynağının bulunduğu bir mesire yerine ailece 
davet eder. Pikniğe gidilecek gün de kararlaş-

tırılır. Kendisi de karısını ve çocuklarını alacak, 
kuzular kesip konuklarını elinden geldiğince en 
iyi şekilde ağırlayacak, onlara gücü oranında 
ikramlarda bulunacaktır. Yakın bir zamanda 
konuklarının olacağını, ailece masire yerine 
gideceklerini karısına anlatır ve evde yapılabi-
lecek hazırlıklara başlamasını ister karısından. 
Kadın,“ Siz gidin ben gelmem!” der kocası Sa-
do’ya. Tüm ısrarlarına rağmen ailece gidilecek 
bir toplantıya karısının gelmemesi Sado’yu 
üzer. Askerdeki komutanı savcının “Adalet” 
isimli karısı ricacı gönderilir Sado’nun karısına. 
Sado’nun karısı savcının eşinin ricasını da red-
deder. Karısının “gelmem” demesi onuruna do-
kunur Sado’nun…Karısının gelmeyeceğinden 
erkeklik gurur incinen ve umudu kesilen Sado, 
savcının, candarma komutanın ve hakimin eş-
leriyle katılacağı toplantıya yalnız katılmayı ve 
verdiği sözden dönmüş olmanın mahcubiyetini 
onuruna yediremese de durumu diğerlerinden 
daha samimi olduğu savcıya münasip bir dil-
le anlatır ve toplantının iptal edilmesini ister 
savcıdan. Savcı ve karısı Adalet Hanım, düştü-
ğü mahcubiyet karşısında iki büklüm olan Sa-
do’yu dinledikten sonra Adalet Hanım “Benim 
bir bacım var, gel onu sana vereyim, çekme 
bu kadının kahrını!” der Sado’ya…Ani gelen 
bu teklifle ilerisini gerisini düşünmeyen Sado, 
Adalet Hanım’ın teklifini geri çevirmez, ne de 
olsa bir savcıyla bacanak olacaktır, yol yordam 
bilir diye düşünerek fazla da zaman geçirme-
den savcının baldızıyla evlenmeye karar verir. 
Evlenirler evlenmesine ama savcının baldızıyla 
Sado’nun evlilikleri çok sürmez, iki sene son-
ra ayrılırlar. İkinci evliliğe alışmış olan Sado’yu 
kim tutar? Üçüncü evliliğini yapar bir başka 
kadınla. Böylece ilk karısından biri erkek, ikisi 
de kız olan çocuklarından sonra üçüncü evli-
liği sonrasında da her iki kadından da biri kız 
diğeri erkek olmak üzere iki çocuğu daha olur 
Sado’nun. Beş çocuk babası Sado, çocuklarının 
yetiştirilmesi konusunda hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmaz. Zorlandıkları yerde onlara itenek 
olur, nüfuzunu kullanarak gidebildikleri yere 
kadar desteğini esirgemez çocuklarından.

1960 ihtilaliyle birlikte demirgıratların gü-
cünün kırılması sonrasında Demokrat Parti’nin 
devamı olan siyasi partiler döneminde de Sa-
do’nun parti içi görev ve sorumlulukları devam 
etse de 1960 ihtilali sonrasında Adnan Mende-
res ve arkadaşları idam edildiği için istemeye-
rek de olsa kahvehanenin duvarındaki Adnan 
Menderes resmi indirilir, yerine Süleyman De-
mirel’in resmi asılır. Gerek altmışlı, gerekse 
yetmişli yılların birkaç yılını saymazsak geriye 
kalan yıllarında sürekli tek başına ya da koa-
lisyon ortağı olarak iktidarı elinde bulunduran 
milliyetçi muhazafakar düşünceye sahip siyasi 
partilerin herhangi bir milletvekiline ya da ba-
kanına gönderdiği bir selamla yapamayacağı 
iş, herhangi bir devlet dairesinde açamayacağı 
kapı yoktur Sado’nun. Falancayı genel müdür 
yaptım, filancayı şu kuruma müdür yaptım diye 
övünür kamu kurumlarındaki siyasi etkinliğiy-
le.

Ağzı laf yapar, eli açıktır, ikram etmeyi, 
konuk ağırlamayı, karşılayıp uğurlamayı bilir. 
Sado, etkin siyaset yaptığı dönemlerde siyasi 
iktidarlarının tayin, terfi, tenzili rütbe, sürgüne 
gönderme gibi kendisine itibar sağlayacak ni-
metlerinden olabildiğince yararlanmıştır ama 
Sado’yu tanıyan hiç, ama hiç kimse Sado’nun 
siyasi iktidarların akçeli işlerinden yararlandı-
ğını, tek kuruşluk bir çıkar peşinde koştuğunu 
söyleyemez. Buna rağmen seveni kadar sev-
meyeni de vardır Sado’nun…

Çocuklarını büyüten ve hepsinin de kamu-
da belli görevlere gelmesine gücü oranında 
destek olan Sado, seksenli yıllarda yavaş ya-
vaş siyasetten soyutlanmaya başlar. Seksen-
li yılların ikinci yarısında kasabada meydana 
gelen depremden hasar gören kahvehanesini 
yeniden onararak hizmete açar, kiraya verdiği 
kahvehaneye artık müşteri gibi gidip gelmeye 
başlar. Adnan Menderes ve Süleyman Demi-
rel’in resimleri artık evinin duvarını süslemek-
tedir Sado’nun. Hac’ca gidip geldikten sonra 
onu sevmeyenler “Sado”, kendisi gibi düşünen 

ve kendisi gibi yaşayanlar “Hacı Sado”, yaşça 
küçük olanlar ve yakın akraba çevresindeki in-
sanlar da saygı gereği “Sado Emmi” diye hita-
bederler Sado’ya.

Doksanlı yıllar, bir geminin batışı gibi, yaş-
lılık yıllarının başladığı yıllardır Sado için. Dok-
sanlı yılların son çeyreğinde birkaç yıl arayla 
hanımlarını kaybeder peş peşe, yalnızlık yılları 
başlamıştır. Kasabanın merkezine oldukça ya-
kın mesafedeki tek kat iki göz evinin bir adam 
boyu yükseklikte, biriketle çevrili avlusunda 
konuklarını ağırlar, aksatmadan ve dizlerin-
deki ağrıya aldırmadan camiide kılar vakit 
namazlarını, camii dönüşü kafa dengi bir ah-
babına rastladığında da kahvehanede bir ya 
da iki bardak çay içerek gelmişten geçmişten 
yarenlik ederek zamanını geçiren Sado Emmi, 
sağlığını soran gençlere “Yaşlılık işte böyle, ki-
mimizin başına, kimimizin dizine vurur. Benim 
de dizime vurdu ama aklım yerinde yeğenim” 
diyerek arada bir yaşlılıktan yakınsa da henüz 
kimseye mudarası yoktur Sado Emmi’nin.

İkinci karısından olan en küçük kızı en naz-
lısıdır, onun evliliğinin bozulmasına katlana-
maz, ani bir kalp krizi geçirir. Kalbinin elekt-
riksel iletim sisiteminde bozukluk tespit edilir, 
doktorlar kalp pili takılmasının zorunluluk ol-
duğunu söylerler ve kalp pili takılır Sado Em-
mi’nin kalbine. Sol tarafına, kalbinin üzerine, 
iman tahtası ile derinin altına bir kibrit kutusu 
büyüklüğünde yerleştirilen kalp pili yaşamını 
çok da olumsuz etkilemez. Kalp pili takıldıktan 
sonra ölüme yakınlaştığının farkına varan Sado 
Emmi, kasabadaki mezarlığın en batı kenarın-
daki yörepte kalan, kendisinden önce ölen iki 
karısının da defnedildiği bir yerde birkaç me-
zarlık bir alanı belediyeden aile mezarlığı ola-
rak satın alarak etrafını tel çitle çevirttirir, me-
zar gelmeyecek yerlere de birkaç tane akasya 
ağacı diker.

Kasabada ve çevre köylerde taziye yerleri-
ni ziyaret etmekten geri durmayan Sado Emmi, 
dostlarına karşı vefa borcunu bu yolla ödeme-
ye çalışır yaşlılık döneminde.

Babasının, amcalarının öldüğü yaşa gelen 
ve akşam olup da evine çekildiğinde herkes için 
zor ve sıkıcı olan yalnızlıkla başbaşa kalan Sado 
Emmi, bir yandan da yalnız yaşamaya alışmaya 
çalışır. Bazen de kendi kendine “Aslında yal-
nızlık iyidir ama baştan öyleydi. Sonra rutubet 
gibi işliyor insanın içine, lodosta savrulur gibi 
savrulup gidiyorsun tutunacak bir dal bulama-
dan, sabahın seher vaktinde gözünü açtığında 
yanında yakınacak biri olmadan yalnızlığa kat-
lanılır mı?” diye söylenip durur zaman zaman...

Simon de Beauvoır’de Yaşlılık II isimli kita-
bında “Yaşlı insanlar arasında ruhsal sorunların 
gelişmesinin etkenleri; toplum dışına sürülüş-
leri, çevrelerindeki dost çemberinin daralması, 
yoğun bir yalnızlık, kendilerine insan saygı ve 
değerinin gösterilmemesi ve kendi kendilerine 
karşı besledikleri tiksintidir.” demiyor muydu?

Hani “İnsanlar en gizli sırlarını bir tren is-
tasyonunda ya da otogarda hiç tanımadıkları 
ve bir daha göremeyeceklerinden emin olduk-
ları insanlara anlatma gereksinimi duyarlar.” 
denir ya, İşte herkes gibi Sado Emmi’nin de bi-
rileriyle paylaşacağı sırları vardır. Bu sır öyle 
bir sırdır ki her önüne gelene açılabilecek bir 
sır da değildir. Bu sırrını anlatabileceği ve bir 
daha göremeyeceğinden emin olabileceği kimi 
bulabilirdi avuç içi kadar kasabanın içinde, 
kime açılabilirdi? Eski zamanı olsa sık sık gittiği 
Ankara’daki bakanlıklarda karşılaştığı, bakanla 
ya da milletvekiliyle görüşme sırası gelinceye 
kadar boş boş ve saatlerce beklediği bekleme 
odalarının birinde, bir başka kentin ya da kasa-
banın il ya da ilçe başkanına açar, kurtulurdu 
içten içe kendini kemiren kurttan.

FATİH
DULKADİROĞLU

Yeni Doğanşehir Gazetesi İmtiyaz sa-
hibi Hüseyin Karaaslan Doğanşehir Kay-
makamlığı görevine yeni başlayan Kayma-
kam Mehmet  Kılıç’ı  Makamında ziyaret 
ederek, başarılar diledik. Yeni Doğanşehir 
Gazetesi olarak Doğanşehir de yeni göre-
ve başlayan Kaymakam Mehmet  Kılıç’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular… Yeni 
Doğanşehir Gazetesi imtiyaz sahibi Hüse-
yin Karaaslan, Doğanşehir’e yeni atanan 
Kaymakam Mehmet  Kılıç’ı makamında 

ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde 
bulundu. Doğanşehir’e yeni atanan Kay-
makam Mehmet  Kılıç ziyarette duyduğu 
memnuniyeti belirterek Yeni Doğanşehir 
Gazetesi imtiyaz sahibi Hüseyin Karaas-
lana Teşekkür etti. Kaymakam Kılıç, Do-
ğanşehir’de yapacakları projeler ile ilgili 
fikir alışverişinde bulunarak, Doğanşehir 
e yapacakları hizmet için elinden gelen 
gayreti göstereceğini belirterek, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KAYMAKAMA HOŞGELDİNİZ ZİYARETİ


