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ŞİFADAN GELEN 
KAZANÇ

İLKER
DURAK 3’te

ALEVÎLİKTE HIZIR 
ORUCU VE
LOKMASI

HASAN
ÇELİK 4’te

BİR YOLCULUĞUN 
HİKÂYESİ (26)

MEHMET
KAYABAŞI 6’da

ESNAF YÖNETİCİLERİNDEN KAYMAKAMA ZİYARET
S.S. Doğanşehir Esnaf 

ve Sanatkârlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifinin 

19 Mart 2018 tarihinde 
yapılan olağan genel 

kurul toplantısında 
seçilen yönetim kurulu 

üyeleri Doğanşehir Esnaf 
ve Sanatkârlar Kredi 

ve Kefalet Kooperatifi 
Başkanı İsmet 

Bayram Başkanlığında 
Doğanşehir Kaymakamı 

Muhammet Şükrü 
Pekpak’ı makamında 

ziyaret ettiler.
SAYFA 6

ESNAF BAŞKANI RIFAT TOPAL
GÜVEN TAZELEDİ

Doğanşehir Esnaf ve San-
atkarlar Odası'nın genel 

kurulunda Başkan Rıfat To-
pal güven tazeledi.>>3’TE

GÜROBA MAHALLESİNDE
HIZIR LOKMASI YAPILDI 

SAYFA 4

DOĞANŞEHİR ÜLKÜ OCAKLARINDAN
KIZILAY’A KAN BAĞIŞI YAPILDI

DOĞANŞEHİR’DE AV SEZONU KAPANDI
Doğanşehir Avcılar ve atıcılar derneği Başkanı Mehmet Sandal 2017 -2018 av sezonunun bitimi ned-
eniyle bir açıklama yaptı.>>5’TE

Doğanşehir ilçesinde Doğanşe-
hir Ülkü Ocakları ve Türk kızılayı iş 
birliği ile Ülkü Ocağı binasında kan 
bağışı yapıldı. kan bağışına Doğanşe-
hir Kaymakamı Muhammet Şükrü 
Pekpak, Ülkü Ocağı Başkanı Koray  
Altuntaş Doğanşehir halkı ve Ülkücü 
gençler katıldı. Gençler Kanlarını Af-
rine feda edeceklerini söyledi.>>3’TE
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.
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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/

SİGARA ÇOCUKLARA DAHA FAZLA ZARAR VERİYOR

HABER MERKEZİ 
Sağlık için ciddi bir tehdit olan 

sigara, çocukların büyüme ve 
gelişimi açısından da büyük bir risk 
oluşturuyor. Çocuklar genellikle 
pasif olarak maruz kaldıkları siga-
ra dumanından aktif bir şekilde et-
kilenirken; gebelikte anne adayının 

sigara kullanması bebeğin sağlığını 
henüz dünyaya gelmeden tehlikeye 
atıyor

Memorial Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden 
Doç. Dr. İsmail Yıldız, “9 Şubat Dün-
ya Sigarayı Bırakma Günü” önc-
esinde, sigaranın çocuk sağlığı üze-

rindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

KANSER YAPAN 60 
MADDE İÇERİYOR

Sigaranın tütünü ve dumanı 
nikotin, karbonmonoksit ve katran 
başta olmak üzere amonyak, arse-
nik, hidrojen siyanür, formaldehit, 
benzen, asetaldehid, metan gibi 
zehirli olan 4 binden fazla kimyasal 
madde içermektedir. Bu maddeler-
in bir kısmı tanecik madde halinde 
bulunurken, bir kısmı gaz halinde 
bulunur. Sigara insan sağlığı için 
tehlikeli ve içindeki yaklaşık 60’a 
yakın madde nedeniyle kanser 
yapıcı özelliktedir.

ÇOCUKLAR PASİF 
İÇİCİ SINIFINDA 

BULUNUYOR
Sigara içmeyen bir kişinin baş-

ka birinin içtiği sigaranın dumanına 
maruz kalmasına pasif sigara içi-
ciliği denilmektedir. Pasif içiciler si-
gara kullanmasalar bile, içen kişil-
er kadar bu zararlı maddelerden 
etkilenirler. Çocuklar da genellikle 
pasif olarak sigaranın zararlarına 
maruz kalmaktadır. Erişkin bireyler 
çocuklarının yanında sigara içme-
mek ve özendirici olmamak için evin 
farklı alanlarını ya da balkonunu 
kullanabilmektedir. Buna rağmen 
içilen sigara kişinin üzerine sindiği 
için çocuğun yanına yaklaştığında 
yine de ona zarar verebilir.

GEBELİKTE İÇİLEN 
SİGARA BEBEĞİ 

OLUMSUZ ETKİLİYOR
Anne adayları gebelikte sigara 

kullanmamalıdır. Sigaranın içinde 
bulunan birçok madde büyüme ve 
gelişme döneminde olan fetüsü 
olumsuz yönde etkiler. Sigara kul-
lanan bir anne adayında nikotin 
yaklaşık yüzde 90 oranında fetüse 
geçer. Nikotin plasental damarlar-
da büzülmeye yol açarak bebeğe 
giden yaşamsal maddelerin azal-
masına yani uteroplasental yeter-
sizliğe neden olur. Karbonmonoksit 
ise plasentayı geçerek fetüsün oksi-
jen miktarının düşmesine yol açar. 
Sigaranın diğer zararlı etkileri şu 
şekilde sıralanabilir:

Rahim içi büyüme kısıtlılığı 
görülür, bebek kilo alamaz. Fetal 
büyümede geriliğe yol açar.

Anne karnında gebelik haftası-
na göre düşük tartılı doğumlar 
gerçekleşir.

Doğumsal anomaliler görülür.
Gebelik düşük doğumla sonuçla-

nabilir.
Akciğerlerin gelişimi bozulur.
Erken membran rüptürü yaşanır 

yani anne adayının daha doğum 
başlamadan amniyon kesesi yırtılır, 
suyu gelir.

Plasental sorunlar oluşur.
Yenidoğan döneminde ani be-

bek ölümü sendromu görülür.
Anne sütü az salgılanır, bebek 

beslenemez.
Bebek sık enfeksiyon geçirir.
Sigara dumanı çocukları nasıl 

etkiliyor?
Gözde irritasyon, kuruluk, gör-

menin etkilenmesi ve görmede bu-
lanıklık yapabilir.

Sigara dumanı solunum yol-
larını tahriş ederek, solunum yol-
larını döşeyen epitel hücrelerin, 
siliaların işlevini bozar.

Solunum yollarının yapısı bo-
zulduğu için solunum yolu enfeksi-
yonlarına yatkınlık görülür.

Solunum sisteminde üst solu-
num yolu enfeksiyonları, alt sol-
unum yolu enfeksiyonları, hırıltı, 
reaktif hava yolu hastalığı, astım, 
astım atakların tetiklenmesi, sol-
unum yollarında kuruluk, öksürük 
atakları, gece öksürükleri ve orta 
kulak enfeksiyonu riski artar.

Kardiyovasküler sistem, nöro-
davranış sistem ve çocukluk çağı 
kanserlerin gelişmesini tetikler.

Evin hiçbir bölümünde ya da 
yakınlarında sigara içilmemeli, 
içilmesine izin verilmemelidir. Ara-
bada cam açık olsa bile sigara kul-
lanılmamalıdır. Kreşlerde, bakım 
evlerinde, anaokullarında, okullar-
da ve çocukların zaman geçirdiği 
yerlerde sigara içilmediğinden emin 
olunmalıdır. Sigaranın içilmediği ve 
çocukların sigara dumanına maruz 
kalmayacağı mekanlar tercih edil-
melidir. Çocuklar erken yaşlardan 
itibaren sigaranın zararlı etkileri 
konusunda bilinçlendirilmelidir.

Polat Çarşı camii Kur’an Kursu Dernek Başkanlığı, olağan genel kurul toplantısı 21.08.2018 Çarşamba günü 
saat 10.00 da dernek binasında yapılacaktır. Polat Çarşı camii Kur’an Kursu dernek üyelerine duyurulur.

Mahmut Tüzün
Dernek Başkanı

POLAT ÇARŞI CAMİİ VE KUR'AN KURSU DERNEK BAŞKANLIĞI
İLAN
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Şifadan gelen kazanç
Toros dağlarının dorukları kayalıktır. Kayaları ak, 

pembe kırmızı, kahverengi, turuncu, yeşil çakmaktaşıdır. 
Her bir çamı, sediri, gürgeni, çınarı göğe ağmıştır. Pınarlar 
kaynar her bir koyaktan, kaya dibinden, yamaçtan. Yarpuz, 
çam, çiçek kokar suları…?

Türk edebiyatının dev çınarı Yaşar Kemal, Türkiye?nin 
endemik bitki zengini bölgesi Toroslar?ı böyle tasvir edi-
yor. Defne, kekik, ekinezya, adaçayı, ıhlamur, meyan kökü, 
melisa, kapari, kantaron, rezene, biberiye, tavşanmemesi, 
çuha çiçeği… Bunlar ilk akla gelen bazı şifalı bitkiler. Mu-
htemelen bu bitkilerin çoğunu biliyorsunuz. Ancak adını ilk 
kez duyduğumuz ve ne işe yaradığını bilmediğimiz o kadar 
çok bitki var ki…

Türkiye, endemik bitki açısından dünyanın en zengin 
ülkelerinden biri. Endemik, bilindiği gibi yöreye özgü, 
sadece o coğrafyada ve iklimde yetişebilen bitki anlamı-
na geliyor. Türkiye?de yetişen 10 bin bitki çeşidinin 3 bini 
işte bu kapsama giriyor. Buna karşılık toplanabilen, ekimi 
yapılabilen yaklaşık 400 bitki çeşidimiz bulunuyor.

Türkiye?nin hemen her bölgesinden toplanıp değer-
lendirilen bitkiler var. Ancak özellikle iki bölge katma 
değerli bitki çeşitleri açısından ciddi potansiyele sahip: 
Akdeniz ve Ege…

İl bazında ise Bolu, Kastamonu, Tokat, Amasya, 
Gümüşhane, Karaman, Konya, Mersin, Adana, Antalya, 
Gaziantep, Isparta, Burdur, Afyon ve Denizli önemli bitki 
toplama alanları olarak dikkat çekiyor.

Halk arasında ?şifalı? olarak bilinen tıbbi ve aromatik 
bitkilere ilgi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye?de de adeta 
çılgınlık boyutuna varmış durumda. Tıbbi çalışmalar da 
aromalı ve şifalı bitkileri sağlığın, güzelliğin ve mutluluğun 
kaynağı olarak gösteriyor. Anadolu insanının asırlardır 
şifa ve çeşni kaynağı olarak kullandığı bitkiler günümüzde 
ilaç, kozmetik ve gıda sanayisinde çok önemli hammadde 
olarak kullanılıyor. Gelişmiş pek çok ülkede bitkisel kökenli 
ürünlerin tüketimi hızla artıyor. Özellikle sentetik köken-
li ürünlerin insan sağlığı üzerindeki yan etkileri bu ilgiyi 
körüklüyor.

Yakın zamana kadar dağlarda ya da kırsal bölgelerde 
geleneksel yöntemlerle toplanan şifalı bitkiler, son yıllarda 
belli bölgelerde özel olarak yetiştirilmeye başladı. Kon-
tratlı (sözleşmeli) üretimin yanı sıra birçok girişimci firma 
kendisi de bizzat bu tarımı gerçekleştiriyor. Şifalı bitki üre-
timine ilgi sadece yerli firmalarla sınırlı değil. Türkiye?nin 
zengin potansiyelini gören birçok uluslararası firma da 
doğrudan ya da dolaylı olarak bu alana yatırım yapıyor.

Plantasyonu yani tarımı yapılan bitki çeşitleri, tüketim 
talebindeki artışa göre şekilleniyor. Örneğin defne, nane, 
kekik, adaçayı ve biberiye gibi ihracat potansiyeli artış 
gösteren bitkiler başı çekiyor. Yine ekinezya, melisa, pas-
iflora gibi kökeni Türkiye olmayan bitkilerin de üretimine 
başlanmış durumda.

Karaman Valililiği adına Taşeli Platosu?nda yaklaşık 50 
köyü kapsayan coğrafi bölgede tıbbi ve aromatik bitkilerle 
ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yürüten Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel 
Kan?ın araştırmasına göre, tarımı yapılan tıbbi ve aromatik 
bitkilerin sayısı 30-40 civarında. Yıllara göre değişmekle 
birlikte tıbbi ve aromatik bitkiler arasında en fazla ihraç 
edilen kekiğin büyük bir kısmı Toroslar üzerinden doğal 
alanlardan toplanıyor. Az bir kısmı ise İzmir, Manisa, Deniz-
li, Antalya ve Isparta gibi illerde yetiştiriliyor.

Keçiboynuzu Antalya ve Mersin sahil kesiminden; 
kuşburnu Amasya, Tokat, Gümüşhane?den; defneyaprağı 
ve meyan kökü Hatay, Mersin, Gaziantep ve Kahraman-
maraş?tan; kapari, melisa, adaçayı, kantaron, dağçayı gibi 
bitkiler Karaman, Antalya, Mersin, İzmir, Manisa, Denizli 
ve Balıkesir?den toplanıyor. Gül, Isparta ve Afyon; kimyon 
Konya, Eskişehir ve Ankara; rezene, kişniş, anason, çemen 
ve haşhaş ise Burdur, Denizli, Afyon, Isparta ve Konya gibi 
yörelerde yetiştiriliyor.

İLKER
DURAK

Devamı Gelecek Sayıda

ESNAF BAŞKANI RIFAT
TOPAL GÜVEN TAZELEDİ

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir Esnaf ve Sanat-

karlar Odası'nın genel kurulunda 
Başkan Rıfat Topal güven tazeledi. 

Doğanşehir eski memurlar 
kulübü'nde yapılan Esnaf odası 
genel kuruluna Doğanşehir Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Ko-
operatifi ve Malatya Bölge Birlik 
Başkanı İsmet Bayram,Malatya 
ESOB Başkan Vekili Orhan Öz-
bek,Doğanşehir Soförler ve Oto-
mobilciler Odası Başkanı İsrafil 
Karahan ve esnaflar katıldı. 

Yapılan genel kurulda mevcut 
başkan Rifat Topal tekrar başkan-
lığa seçilerek güven tazeledi.

Doğanşehir Esnaf ve San-
atkarlar Odası Başkanı Rifat 
Topal;"2018 yılı genel kurulu-

muza katılarak şahsım ve yöne-
tim,denetim kuruluna tekrar 
görev veren tüm esnaf ve sanat-
kar arkadaşlarıma çok teşekkür 
ederim." dedi.  

Genel kurulda görev dağılımı;
Yönetim Kurulu Asil; İsmet 

Bayram,Ömer Akbıyık,Evsal Ka-
macı,Fehmi Tuncel,Fehmi Zely-
urt,İslam Sülü,dogansehiraktuel.
com

Denetim Kurulu Asil; Nusret 
Ürkmez,Yaşar Ata,Bülent Akbaş

Yönetim Kurulu Yedek; Al-
parslan Ürkmez,Cuma Doğan,Fa-
tih Şen,Bilal Tanışık,Sinan Değir-
menci,Mesut Demritaş,Yeliz Tatar

Denetim Kurulu Yedek; Osman 
Akbaş,İbrahim Halil Aksoy,Oğuz 
İbik getirildi.

DOĞANŞEHİR ÜLKÜ OCAKLARINDAN
KIZILAY’A KAN BAĞIŞI YAPILDI

Doğanşehir ilçesinde Doğanşehir 
Ülkü Ocakları ve Türk kızılayı iş birliği 
ile Ülkü Ocağı binasında kan bağışı 
yapıldı. kan bağışına Doğanşehir Kay-
makamı Muhammet Şükrü Pekpak, 
Ülkü Ocağı Başkanı Koray  Altuntaş 
Doğanşehir halkı ve Ülkücü gençler 
katıldı. Gençler Kan-
larını Afrine feda ede-
ceklerini söyledi. 

Doğanşehir Ülkü 
Ocağı tarafından Türk 
Kızılay ı tarafından 
Düzenlenen kan bağışı 
programına katılan 
Doğanşehir kay-
makamı Muhammet 
Şükrü Pekpak "ordu-
muzun başlattığı Zey-
tin Dalı operasyonunda 
ilçemizden de büyük 
hassasiyet görüyoruz.  
Geçen hafta bir mahal-
lemizde Kurban kes-
tik, halkımız Askerlik 

Şubesinde Askere yazılıyor,  bu hafta 
Ülkü Ocakları kan bağışı yapıyor, bu 
hassasiyet bu duyarlılık bizleri duy-
gulandırıyor,  yapılan sivil etkinliklere 
katılmaya çalışıyoruz. Ben Doğanşe-
hir halkına hassasiyetlerinden dolayı 
teşekkür ederim" dedi. Ülkü Ocağı 

başkanı Koray Altunntaş ise yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti. " Yüce 
Türk Milletinin Kara Günlerinde 
Yanında Olan Güzide Kurumumuz 
Kızılayımıza kan bağışı yapmak Üzere 
Doğanşehir Ülkü Ocağında Toplandık. 
Asil Türk Milletinin Damarlarındaki 
kanın bu gün yine Asil Türk milletinin 
damarlarına gitmesi gerekiyordu or-
dumuzun Afrinde Sefere çıktığı Bu 
günlerde ordumuza destek vermek, 
Milletimizin Zor Günlerinde Mille-
timize Destek olmak İçin burada top-
landık Allah gelen ve gelemeyen herk-
esten razı olsun, Türk kızılayımıza her 
noktada yardımcı olacağız. Bizler kan 
verebilmek imkânımız olduğu sürece 
nerde olursa olsun kan vereceğiz. Bu 
desteği bütün Türk Milletinin vermesi 
gerektiğini düşünüyorum. Kan ver-
meye gelen her kese çok teşekkür 
ediyorum. Bizleri onurlandıran sayın 
kaymakamımıza ve Türk kızılayına ve 
görev yapan personeline teşekkür edi-
yorum an itibarıyla ocağımızdaki kan 
bağışının yüzü geçtiğini öğrendik in-
şallah sırada bekleyen arkadaşlarımı-
zla 120 bağışı bulacağız" dedi. 
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 İslâmiyet'in en zengin tasavvufi yorum-
larından biri olan Alevîlikte hiç bir ibadet 
tesadüfi olarak doğmamıştır. Tüm ibadet 
ve inanç unsurlarının arkasında ya tasav-
vufi bir yorum ya da Kurʼânʼi bir hakikat 
vardır. Alevîliğin en temel ibadeti olan cem 
ibadetlerinde de bunu açıkça görebilirsin-
iz.  Örneğin şeriat kapısında su ile temsil 
edilen ʼabdestʼ, tarikat, marifet ve hakikat 
kapılarında daha derin tasavvufi anlam-
lara taşınarak uygulanır ve yaşatılır. Şeriat 
kapısında bedensel bir takım durumlarda 
bozulabilen abdest, tarikat kapısında be-
deni hudutları aşar, marifet kapısında an-
lamını yaşar ve hakikat kapısında da bozu-
lamayacak kadar olgunlaşır... Alevîlikteki 
abdestten maksat şudur ki: El, helali kazan-
mak ve çalıp çırpmaktan men edilmekle; 
bel, başkasının namusuna zarar vermeme-
kle; dil, yalandan, dedikodu ve tüm riyakâr 
işlerden men edilmekle ancak abdestini 
tutar. Örneğin, ayaklar harama yürütemez 
ve gözler de nefse hizmet edemez!.. Bütün 
bedeni uzuvlar ancak "Allah'ı bilmek ve 
O'na hizmet etmekle" abdestlerini tutarlar. 
Onun için Alevîlikte yola kabul edilen talip-
ler ikrâr verirlerken aldıkları abdesti bo-
zamazlar! Bu manevi abdest bir kere alınır 
ve bozulmasına da "yol" asla razı olmaz. Pir 
Sultan Abdal'ın bir nefesinde ifade ettiği 
gibi:  

 Alınmış abdestim aldırırlarsa, 
 Kılınmış namazım kıldırırlarsa, 
 Siz de Şâh diyeni öldürürlerse, 
 Açılın kapılar Şâh’a gidelim.  

Diyerek, alınan bu abdestin bir kere 
alınacağının ve bozulmasına da müsaade 
edilmeyeceğinin anlamı vurgulanır.   

***  
 Alevîliğin, Kurʼân-ı Kerimʼde ki ayet-

lere dayandırdığı ibadetlerinden biri de 
Hızır Orucu ve o oruçla eşleşen Hızır Lok-
masıdır. Sözü fazla uzatmadan, geleneğin 
içinde ki tarihsel anlatımı ve Kurʼân-ı Ker-
imʼde ki İnsan (Dehr) Suresinde karşılığını 
bulan Hızır Orucunun çıkış noktasını şöyle 
anlatmak istiyorum: İmam Hasan ve İmam 
Hüseyin her gün gidip dedeleri Hz. Mu-
hammed Mustafa'yı (sav.) ziyaret edip 
ellerini öperlerdi. Bir gün ikisi de aniden 
hastalanır. Haberi alan Hz. Muhammed 
(sav.) Efendimiz torunlarını ziyarete gider 
ve Hz. Fatıma'ya "çocukların nesi var?" 
diye sorar. Hz. Fatıma'da "çok ateşleri var 
ya Kutlu Atam" der. Bunun üzerine Hz. Re-
sul, "kızım sadaka verin" der. Ancak Hz. 
Fatıma'da "bizim sadaka verecek bir şey-
imiz yok ki" diye cevap verir. Hz. Resul'de 
"o vakit oruç tutun ya Fatıma" der ve Hz. 
Ali'ye de nezir tutmalarını önerir. Hz. Ali 
ve Hz. Fatıma'da üç gün nezir orucu tut-
maya karar verirler. Orucun birinci günü, 
arpadan yapılan ekmeklerle oruçlarını aç-
mak üzere olan Hz. Ali Efendimiz ile Fatıma 
Ana'mızın kapıları çalar. Kapıyı açtıklarında 
karşılarında duran kişi; "Ey Ehl-i Beyt, ben 
bir garip yetimim ve karnım aç, Allah rızası 
için karnımı doyurun" der. Yetimin hâlini 
gören Hz. Ali ve Hz. Fatıma, sofralarında ki 
ekmeği o yetime verirler ve sadece su ile 

oruçlarını açarlar. Orucun ikinci günü yine 
iftar vakti kapıları çalar ve bu kez de yoksul 
olduğunu söyleyen bir kişi; "Ey Ehl-i Beyt, 
ben bir yoksul kulum ve karnım aç, Allah 
rızası için karnımı doyurun" der. Bu kez de 
ekmeklerini o yoksula veren Hz. Ali ve Hz. 
Fatıma, su ile açtıkları oruçlarına devam 
ederler. Üçüncü günü iftar vaktinde de bu 
kez bir esir kapılarını çalar ve yine "Ey Ehl-i 
Beyt, ben perişan bir esirim ve karnım aç, 
Allah rızası için karnımı doyurun" der. Hz. 
Ali ve Hz. Fatıma sofralarında ki son dilim 
ekmeği de bu esire vererek yine sadece su 
ile iftar ederler. Orucun dördüncü günü Hz. 
Ali, Hz. Fatıma'ya "evde yiyecek bir şey var 
mı?" diye sorar. Hz. Fatıma'da "evde yiye-
cek yok, annemden kalma altı dirhem par-
am var, onları bozdur da eve yiyecek bir şey 
al" der. Hz. Ali dirhemleri alır ve çarşıya 
doğru yürümeye başlar, bu esnada iki 
kişinin kavga ettikleri görür ve "neden ka-
vga ettiklerini" sorar. Birisi "bu arkadaştan 
altı dirhem alacağım var ama vermiyor ve 
borcunu inkâr ediyor" der, diğeri de "bor-
cumu inkâr etmiyorum, param olunca öd-
eyeceğim" diye kendini savunur. Bunun 
üzerine kavganın büyümesini istemeyen 
Hz. Ali, altı dirhemi alacaklı olan tarafa 
verir. Elindeki dirhemleri de yitiren Hz. Ali 
evine doğru dönerken bir adam kendisine 
yaklaşır ve "Ya Ali bu deveyi sana satayım, 
sen al" der. Hz. Ali'de "benim hiç param 
yok, deveyi nasıl alırım?" diye cevap ver-
ir. Adam da "paran olunca verirsin merak 
etme" diye cevap verir ve devenin yular-
larını Hz. Ali'nin eline sıkıştırıp oradan 
uzaklaşır. Tam eve yaklaşmışken bu kez de 
başka biri karşısına çıkar ve Hz. Ali'nin çek-
tiği deveyi almaya talip olur ve Hz. Ali'de 
o deveyi o adama satar. Böylece hem de-
venin borcunu öder hem de evine bir kaç 
lokmalık yiyecek alır. Bu şekilde oruçlarını 
tamamlayan Hz. Ali ve Hz. Fatıma, evlatları 
Hz. Hasan ve Hüseyin'i de alarak Hz. Re-
sul'ün huzuruna varırlar. Her şeyi bilen Hz. 
Resul onları görünce ağlar ve "Ya Ali bugün 
deveyi Cebrâil'den alıp yine Cebrâil'e sat-
tın ve üç gün boyunca kapınıza gelen Hızır 
Aleyhisselâm'ı da kızım Fatıma ile birlikte 

karşıladınız ve onu da aç göndermediniz" 
diyerek onlara sarılır. O anda Cebrâil gel-
erek İnsan (Dehr) Suresinin ilgili ayetlerini 
söyler: "Onlar verdikleri sözü tam bir biçim-
de yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan 
bir günden korkarlar (7). Yoksula, yetime ve 
esire, yemeği şöyle diyerek seve seve yedi-
rirler: Biz size yalnız Allah rızası için yediri-
yoruz. Sizden bir karşılık da bir teşekkür de 
beklemiyoruz."(8-9).  

***  
 Çıkış noktasını bu tarihsel hâdiseden 

alan ve Alevîlikte Hızır Orucu olarak karşılık 
bulan bu ibadet, yaygın bir uygulama olarak 
her yıl Şubat ayının 13, 14 ve 15'inde tutul-
maktadır. Anadolu'da sık sık kullandığımız 
bir deyim olan "Her geceyi Kadir, her gele-
ni de Hızır bil!" deyimi işte bu hâdisedeki 
derin anlamı barındırıyor. Çünkü kimde 
ne cevher var bunu ancak Allah bilebilir. O 
yüzden insanları dış görünüşleriyle değil, 
yürekleriyle değerlendirmek gerekiyor.  

***  
 Hızır Orucu tutulurken yapılan Hızır 

Lokması da bu inancın toplumsal yaygınlık-
la yaşatılıyor olmasının bir ifadesidir. Alevî 
canların geleneksel elbiseler giydirdikleri 
ve beyaz sakallarıyla Hazreti Hızır'ı temsil 
eden bir kişi, beraberinde ki kamberlerle 
kapı kapı dolaşarak lokmalar toplar. Gücü 
yeten, gücü ölçüsünde; unundan, bulgu-
rundan, yağ ve şekerinden Hazreti Hızır'a 
lokma verir. Toplanan bu yiyecekler de özel-
likle ihtiyacı olan bir eve veya evlere o gece 
teslim edilir. Şayet ortak karar alınmışsa 
da o gıdalarından halkın tabiriyle "kömbe" 
dediğimiz lokma hazırlanır ve  lokma olarak 
da o kömbe dağıtılır.  

***  
  Darda ve zorda olanların imdadına 

yetişeceğine inandığımız Hazreti Hızır, 
Alevîliğin tasavvufundan bakılınca hayatın 
içinde olan ve yaşayan canlı bir unsurdur. 
Özellikle "Boz Atlı Hızır" deyimi, Alevîliğin 
en sık kullandığı deyim veya yakarışlardan 
biridir. Yüreğini işitebildiğimiz ve zorda 
olan bir cana "Hızır" olabilmek umuduy-
la, Cenâb-ı Mevlâ'm tutulan oruçları kabul 
buyursun, hürmet ve âşk ile..

Hasan Çelik
hasancelikkafkas@gmail.com

ALEVÎLİKTE HIZIR ORUCU VE LOKMASI 

GÜROBA MAHALLESİNDE HIZIR LOKMASI YAPILDI 
İSA KANLIBAŞ 
Alevîlik inancında önemli bir 

değer olan Hazreti Hızır ve Hızır 
Orucu münasebetiyle Güroba Ma-
hallesinde "Hızır Lokması" yapıldı. 
Gürobalı canlarımızın pişirdikleri lok-
malarla zenginleşen muhabbet sof-
rasına; Doğanşehir Kaymakamı Sayın 
Muhammet Şükrü Pekpak, Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Sayın Vahap 
Küçük, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın 
Nezir Bayram, İlçe Jandarma Bölük 
Komutanı J. Tğm. Tolga Çoşkun, İlçe 
Emniyet Müdürü Sayın Ali Yüksel 
Satılmış, Esnaf Kefalet Koop. Brl. 
Böl. Başkanı Sayın İsmet Bayram, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Caner 
Güler, MASİAD Başkanı Sayın İbrahim 
Güngör, AK Parti İlçe Başkanı Sayın 
Murat Kavuncuoğlu, çevre köylerin 
muhtarları ve vatandaşlar katıldılar. 
Mahalle Muhtarı Şaban Dede'nin 
selamlama ve Hızır inancıyla ilgili 
yaptığı konuşmanın ardından lok-
malar dağıtıldı. Birlik ve beraberlik 
mesajlarının verildiği etkinlikte, ilçe 
idarecilerinin köye dair hizmet ve 
değerlendirmeleri gündeme getirildi 
ve bu hususlarla ilgili olarak da is-
tişarelerde bulunuldu.
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Sevgililer Günü
Sevgililer günü bugün..Niye günleri 

ayırırlar hiç anlamadım..Anneler günü,ba-
balar günü, öğretmenler günü,sevgili-
ler günü vs. günler..Annemizi anneler 
gününde arayacağımıza veya hediye 
alacağımıza sair günler arasak ne kay-
bederiz..Aynı şekilde babalarımızı, öğret-
menlerimizi ve sevgilimizi niye gününde 
hediye almak isteği olur içimizde..

Babamızı durup dururken hediye 
alsak veya sevdiğimizi gösteren mesaj 
atsak sevinmez mi? Öğretmenimizi sabah 
okula giderken bir demet çiçek götürse-
k,gözündeki parıltıyı hissetmez miyiz..? 
Sevgilimize gül almak için veya hediyeler 
almak için illaki sevgililer günü olması mı 
gerekir. Ben hiç anlayamadım böyle gün-
leri..Ama dostlar orda görsün diye ister 
istemez uyuyoruz..

Sabah uyandığında sevdiğin birine kısa 
mesaj ile sevdiğini hissettirmek veya

arayıp hatırını sormak o kadar zor bir 
iş olmasa gerek..Onun için sevdiklerimizi

ihmal etmeyelim.Aranmayı beklemeye-
lim...Sadece özel günlerde arandıklarını

hissettirmeyelim..Sevgililer gününü 
kutladığımızda sevgiler daha mı kalıcı 
oluyor..?

Sevginin günü yoktur. Seviyorsam 
her gün seviyorumdur..Sadece sevgilil-
er gününde değil..Sevginin derecesi de 
yoktur.. Cebinde ekmek alacak parası 
olmadığı halde sevgilisine veya eşine çiçek 
almak için öz veride bulunan arkadaşlar..
Sevgimizi her zaman gösterelim..Gününü 
beklemeyelim..Bütün günler bizim..Pahalı 
hediyelerle değil;güler yüzle,tatlı dille 
sevgimizi gösterelim..İmkanımız olduğu 
sürece birbirimizi hatırlayalım ve küçük 
hediyelerle sevgimizi gösterelim..Unutul-
madıklarını ve sevildiklerini gösterelim..

Küçücük şeylerle mutlu olalım..Mutlu-
luğun sırrı bu değil mi sizce?

YİNE DE BÜTÜN GÜNLERİNİZ SEVGİYLE 
DOLSUN..SEVGİSİZ KALMAYIN..

SEVGİLİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...

HÜSEYİN
KARAASLAN

DOĞANŞEHİR’DE AV SEZONU KAPANDI
KENAN EREN 
Doğanşehir Avcılar ve atıcılar derneği 

Başkanı Mehmet Sandal 2017 -2018 av 
sezonunun bitimi nedeniyle bir açıklama 
yaptı.  

Mehmet Sandal yaptığı açıklamada 
şunları söyledi:” Avlak Haritasına Göre 
Güneydoğu Anadolu Av Bölgesi içerisinde 
yer alan ilimizde keklik ve tavşan avı 14 
Ocak 2018 tarihi itibarı ile sona ermiştir. 
Bakanlığımız, av sezonu başlangıç ve bitiş 
tarihleri bölgelere ve bölgelerdeki mevsim 
şartlarına göre belirlemekte, bunu yapark-
en de av hayvanlarının üreme ve yetişme 
dönemlerini göz önüne almaktadır. Av se-
zonu bitimi sonrasında av hayvanlarının 
nesillerini devam etmeleri için kendilerine 
en uygun olan bölgelerine yerleştirilmek-
tedirler. Sezon sonrası avcılık faaliyetler-
ini devam ettiren kaçak avcılar av neslini 
tehlikeye sokmakta ve bölgede av hayvanı 
popülâsyonunu yok etmektedir. Resmi se-
zondan önce ve sonra avlanmak hem suç, 
hem de av hayvanlarının neslinin devamını 
tehlikeye sokan bir davranıştır. Unutul-
mamalıdır ki avlanmak sadece bizim değil 
gelecek nesillerinde hakkıdır. Doğamız 
içindeki av hayvanlarını koruyacağımızı 
ve bunun hesabını yapmalıyız. Gelecek 
nesillere bireyler bırakmak, vicdan sahi-
bi, düşünerek aman da yasal avcılık yapan 
başkalarının haklarına saygı göstermel-
iyiz. Çünkü Avcılık doğa ile sadece bağ 
kurmak değildir. Sevgi ister şefkat ister. 
Biz yönetim kurulu ve dernek üyelerimize 
birlikte hayvan yavrulama ve yetiştirme 
dönemi olan av yasağı döneminde kaçak 
avlanmaya  (bohçacılığa ) kesinlikle izin 
vermeyeceğiz. Kaçak avlananların yakala-
nması ve en ağır cezaya çarptırılması için 
elimizden geleni yapacağız. Resmi av son-
rası yapılan avcılık ile yasal olmayan, halk 
dili ile kurak avcılık olarak bilinen avcılık, 
far avı, her sezon yasak olup denetimler-
inde sık sık yapılması gerekmektedir. Bu 
tarihten sonra avlananların görüldüğü 
takdirde derneğimize, Jandarmaya veya 
doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne 
bildirmesi bir vatandaşlık görevidir.  

Av Doğanın bir meyvesidir. Av yok-
sa avcıda yoktur. O halde o meyvelerden 
her zaman faydana bilmemiz için o mey-
venin yaşadığı doğayı korumak, canlı 
tutmak gerekir. Gerçek avcı attığını vu-
ran değil, hangi avı ne zaman ne kadar 
vurması gerektiğini bilendir. Gerçek avcı 

avına sahip çıkan, koruma ve kollama 
faaliyetleri yapanlardır. Avın gecesi ola-
maz. Savunmasız ve kaçma şansı veril-
meyen bir hayvana ışık tutarak öldürmek 
av değildir. Bunu yapan insanlarda avcı 
değildir. Bu şekilde av yapanlar yakaland-
ıklarında yetkililerce araçlarına ve silahl-
arına el konulacaktır. Doğanşehir avcılar 
ve atıcılar derneği olarak yasal avcılık için 
her fırsatı değerlendirmekte, derneğimize 
müracaat eden avcı arkadaşlarımıza reh-
berlik etmeliyiz. Derneğimiz aracılığı ile 
halk eğitimi merkezinde yeterli katılımcı 
sayısı bulunduğu zamanlarda “avcı eğiti-
mi kursları” açılmakta ve yasal avcılık için 
ana yapı oluşturulmaktadır. Derneğimiz 
bu yıl içerisinde iki adet avcı eğitimi kur-
su düzenlemiş, katılımcılara belgelere 
verilerek yasal avcı olmaları sağlanmıştır. 
Bunun için avcı belgesi sahibi olmak istey-
enlerin derneğimize müracaatlarını bekli-
yoruz.  

Doğanşehir avcılar Atıcılar Derneği 
olarak avcı ile ilgile asıl amacımız; yas-
al avcının haklarını koruyup kaçak avcıyı 

azaltmaktır. Her av sezonunda verilen 
vergi oranını azaltmak yasal avcı sayısını 
artıracaktır. Bununla beraber yasak avcı 
iken bir av sezonu ava hiç gitmeyen an-
cak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge 
Müdürlüğüne o av sezonunda avlanmak 
istemediğini beyan eden dilekçe vermesi 
gerektiğini bilmeyen ya da birkaç sene bu 
şekilde 

Avlanmadan uzak olan yasal 
avcılarımız yeni sezonda avlanmak iste-
dikleri zaman karşılarına avlanmadıkları 
dönemlere ait vergi borçları çıkmakta 
bu da bir hayli külfete neden olmaktadır. 
Bizler yasal avcılığı artırarak kayıt altına 
almaya çalışırken yasal olamayan avcılık 
artmaktadır.  Bizler Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü yetkililerini Bu durum-
ları göz önüne alarak bir defaya mahsus 
geriye yönelik avlanmadan doğan vergi 
borcu bulunan avcılarımızın borçlarını af 
ederse yasal avcı sayımız daha da artacak, 
bu problemde çözüme kavuşacaktır” dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı
DEMET TUNCEL 
İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda 

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Ku-
rulu Teknik Çalışma Grup Toplantısı yapıldı. 
Burada bağımlılığa karşı çözüm önerileri ele 
alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonun-
da ilgili kurum müdürleri/temsilcilerinin 
katılımları ile birlikte Bağımlılıkla Mücadele 
İl Koordinasyon Kurulu Teknik Çalışma 
Grup Toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Sağlık 
Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ile birçok ku-
rum temsilcisi katıldı.

Bağımlılık ve Tütünle Mücadele İl Koor-
dinatörü Bülent Ceylan konuyla ilgili şu 
açıklamalarda bulundu; “İl Uyuşturucu İle 
Mücadele Teknik Çalışma Grubu ve İl Alkol 
Bağımlılığı İle Mücadele Teknik Çalışma 
Grubu, İl Tütün Bağımlılığı İle Mücadele 
Teknik Çalışma Grubu, Teknoloji ve Kumar 
Bağımlılığı İle Mücadele Teknik Çalışma 
Grubu, İl Bağımlılığı İle Mücadele İletişim 

Teknik Çalışma Grubu” yukarıdaki kurul-
lara üye belirlenmesi, toplumun bilgilendi-
rilmesi, bilinçlendirilmesi ve mücadelede 
aktif rol almalarının sağlanması amacıyla 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okull-
arda öğrencilere yönelik bağımlılıkla mü-
cadele eğitimlerinin devam etmesi, Öğret-
menlerden başlayarak eğitim kurumlarının 
yöneticilerine uyuşturucu ile mücadele 
temel farkındalık eğitimi verilmesine de-
vam edilmesi, Özellikle okul servis şoförl-
eri ve diğer çalışanlarına farkındalık eğit-
imleri verilmesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Cezaevi 
Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Belediyeler 
ve üniversite ile işbirliği yapılarak toplumun 
bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi amacıy-
la özellikle üniversite gençleri, bağımlılar, 
bağımlı aileleri, cezaevi hükümlü ve tutuk-
luları denetimli serbestlik kapsamındaki 
kişiler, sokakta çalışan meslek mensupları, 

apartman görevlisi, Site Güvenlik görevli-
si, belediye temizlik işçileri, bahçıvan vb. 
eğitimler yapılması. Aile ve Sosyal Politi-
kalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve 
İnönü Üniversitesi tarafından Tedavi ve 
Rehabilitasyon aşamasında olan kişi ve 
yakınlarına, destek olunmasını sağlaya-
cak programların devamına ve bu kişilerin 
sürece aktif katılımlarının sağlanması, İl 
Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimleri, 
aile sağlığı personeli, acil servis çalışanları 
ve 1121erde görevli personelin hizmet içi 
eğitimlerinin tamamlanması, Psikiyatri Po-
likliniklerinin kapasitesinin güçlendirilerek 
uyuşturucu bağımlılarının tedavi sürecinde 
daha etkin rol almaları sağlanması amacıy-
la ilimizde AMATEM merkezinin kurulması, 
Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kap-
samında kültürel faaliyetler yapılması, 
Uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı, 
kumar bağımlılığı, internet bağımlılığı ile 
ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturmak 

ve kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele 
alanında doğru bilgilere sahip olmasını ve 
sürece etkin katılımını sağlamak amacıyla 
çalışma yapılması,Tütün ve tütün ürünleri 
ile mücadele konusundaki eğitim program-
larının sigaraya başlamanın önlenmesi, siga-
ranın bırakılması ve pasif etkilenimin önlen-
mesi konularını içerecek şekilde orta öğretim 
kurumlan, liseler ve üniversite öğrencilerine 
eğitim ve farkındalık çalışmalarının devanı 
etmesi, İlgili kurumlar tarafından okul ön-
leri ve çevresinde bulunan yerlerde, öğren-
cilere sigara satılmaması için denetimlerin 
aralıksız yapılması, 18 yaşını doldurmamış 
bireylere tütün ve tütün ürünleri satışının 
yasak olduğunun tüm toplum tarafından 
bilinmesini sağlayacak çalışmalar yapılarak 
güncel medya kampanyaları düzenlenmesi 
ön görülüyor.” ifadelerine yer verdi. 

Yapılan sunumdan sonra Uyuşturucu İle 
Mücadele İl Kuruluna üye kurumların çözüm 
önerileri ele alındı.  
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Soldan sağa
1. Boğa güreşi, yarış, oyun vb. gösteriler yapılan alan... Be-

beğin beş veya altı aylıkken çıkarmaya başladığı, yedi yaşların-

da kendiliğinden dökülen diş... 2. Yeröte (eski)... Şartlar, koşul-

lar (eski)... Büyük ve süslü çadır, çerge... 3. Türk alfabesinin 

on beşinci harfinin adı, okunuşu... Düz flüt... İran’dan geçerek 

Kuzey Hindistan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kim-

se... 4. Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, 

ince karşıtı... Baba... Van iline bağlı ilçelerden biri... 5. Emmek 

işi... Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren 

nota işareti... “Düşüncesizce ve hesapsızca harcamak, bol bol 

harcayıp tüketmek” anlamlarındaki “... vurup harman savur-

mak” deyiminde geçen bir söz... Kök, sap ve yaprak şeklinde 

farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı... 6. 

Küme... Yükümlü... Titan elementinin simgesi... 7. İletme işi... 

Ansızın... 8. Semada dönen derviş... Belli, açık (eski)... 9. Yalnız 

bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal... Birden çok 

kişiyi isteklendirmek ve harekete geçirmek için kullanılan bir 

seslenme sözü (halk ağzı)... -den -e kadar (eski)... 10. Vallahi.... 

Sıcak duruma getirmek... 11. İyi bir nitelikte bilinip tanınmış 

olma durumu, şöhret, şan, nam, ad... İstanbul iline bağlı ilçel-

erden biri... Aylık... 12. Sarkaç (eski)... Bir suçluyu, başkasına 

yaptığı kötülüğü kendisine aynı biçimde uygulayarak cezaland-

ırma (eski)... Molibden elementinin simgesi... 13. Bir kimsenin, 

bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşın-

maz varlıkların bütünü... Karşılaşılan olumsuz durum üzerine 

hayret ve şaşkınlık bildiren bir söz, akla ziyan, akıllara seza, 

akıllara şifa, akıllara zarar, akıllara ziyan... 14. Hitit... Kara 

kalem resimde çizgiyi veya pastel boyasını yaymak için kul-

lanılan, kendi üzerine sarılmış kâğıt veya deri... Rutenyum el-

ementinin simgesi... 15. İnce tahta, mukavva, teneke, plastik 

vb.nden yapılmış, genellikle kapaklı kap... Radyum elementinin 

simgesi... Kırmak, bozmak (halk ağzı)...

Yukarıdan aşağıya
1. Çok fazla sel olmak... 2. İki kelime veya iki cümle arası-

na girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir söz:.. Selin 

sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve to-

prak karışımı... İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini 

karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve 

ustalık gerektiren iş, sınaat... 3. Acıkmış olma durumu... İmge 

ile ilgili, hayalî... Hizip... 4. “Ey, hey” anlamında kullanılan bir 

seslenme sözü (eski)... Hamamda insanları keseleyip yıkayan 

erkek... 5. Eşi ile birlikte... Arap alfabesinin yirmi dördüncü harf-

inin adı (eski)... Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından 

kullanılmasının sağlanması, türe... 6. Ne var, ne oluyor?... So-

mut (eski)... Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bu-

lunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab... 7. Güzel sanatlarda 

klasik çağ öncesinden kalan... Yok olan, ortadan kalkan (eski)... 

Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnak-

lı hayvan... 8. Ağız mukozasında görülen ufak, kirli sarı lekeler... 

Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli, epeyi, epeyce, epeyice... 

Işık saçacak beyazlığa varıncaya kadar ısıtılmış olan... 9. Silahl-

andırılmak işi... 10. Genellikle giysilerin buruşukluklarını gider-

mek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç... Bir 

şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı... Dumanın değdiği yerde 

bıraktığı kara leke... Bitkinin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini 

taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm... 

11. Daha üstün saydığı bir töre adına geçerli töreyi tanımayan, 

immoral... 12. Gam dizisinde “si” ile “re” arasındaki ses... Kayaç 

kütlelerinin bir kırılma düzlemi boyunca yerlerinden kayması, 

kırık... Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı 

biçim... 13. Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma... Her vak-

it, sürekli olarak... Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kim-

se (eski)... 14. Şar-

latanlaşmak işi... 

15. Mitoz bölünme 

sırasında oluşan iğ 

biçimindeki uzantı, 

iğ... Kar, süt vb.nin 

rengi, beyaz... 

Yarım çember biçi-

minde yassı, ensiz 

ve keskin metal bir 

bıçakla, buna bağlı 

bir saptan oluşan 

ekin biçme aracı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI
O köy benim köyüm. Çocukluğum orada geçer. 

Sevgim orada doğar. Arkadaşlarım orada olur. Yolum, 
yolculuğum orada başlar. Hayatı, örfü,  adeti oradan 
öğrenirim.  Orada yaşarım, sevgiyi sevilmeyi ve o sevgi 
bağlarını orada öğrenirim. 

 Orada kuzular, koyunlar, inekler, buzağılar, oğlaklar,  
keçiler, tekeler, koçlar var.  Ev saçaklarında serçeler, 
güvercinler, kargalar var. Kırlarda otlar, çimenler, çayır-
lar var. Köy dağlarında çiçekler, güller, öten keklikler, 
bülbüller, tavşanlar, tilkiler ve kediler var.  Yaylalarda su 
akan dereler, şelaleler var. Ağaç dallarında yuva yapan 
leylekler ve uçan turnalar var.  Onlarla yaşarım çünkü 
onlar da sevgi var. Doğada aşk var. Göklerde bulut ve 

yağmurlar var. Orada buram buram kokan topraklar var. 
Ovasında buğday, arpa, mercimek, nohut var. 

 O köyde samanlıklar, ahırlar var. Orada aşkla 
söylenen ağıtlar, şarkılar,  türküler asırdan asıra giden 
şiirler var. İnsanlığın olduğu hatır ve gönül var. Orada 
doğan güneş, seherle öten bülbüller, rüzgârda kaçan 
bulutlar, akşam doğan Ay ve Yıldızlar var. Sabah erk-
enden kalkan, toprağa tohumu eken çiftçiler var.   Ekin 
biçen oraklar, tırpanlar, tırpan döven örsler çekiçler 
var . Buğday ve başağı  toplayan tırmıklar var.  Harman 
savuran yabalar var. Buğday eleyen halburlar, buğday 
konan çuvallar var. Orada çeşmeler, su içilen pınarlar 
var.  Karların eridiği zaman o sulara sevinen dereler 

var.  Dağların yamacında rengârenk çiçeklerle kovanlar 
var.  O çiçek ve kovanlarda bal toplayan, sırrı bilinmeyen 
arılar var. İşte bunların bulunduğu Şatırobası denilen o 
benim köyüm var. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 26 )

ESNAF YÖNETİCİLERİNDEN KAYMAKAMA ZİYARET
DEMET TUNCEL 
S.S. Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi 

ve Kefalet Kooperatifinin 19 Mart 2018 tari-
hinde yapılan olağan genel kurul toplantısın-
da seçilen yönetim kurulu üyeleri Doğanşehir 
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koop-
eratifi Başkanı İsmet Bayram Başkanlığında 
Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü 
Pekpak’ı makamında ziyaret ettiler. Doğanşe-
hir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Ko-
operatifinin Yönetim Kurulu üyeleri İsmet 
Bayram, Rıfat Topal, Enver Kaplan, Engin Ze-
lyurt, Halil Güler’den oluşan heyet, Doğanşe-
hir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak’ı 
makamında ziyaret ederek, Doğanşehir 
esnafları hakkın da bilgi sundular. Doğanşe-
hir kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak 
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek,” Yeni seçilen arkadaşları kutluy-
orum. Yeni görevlerinde başarılar diliyorum. 
Doğanşehir esnaflarımıza faydalı olacakları-
na inanıyorum.” Dedi.
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-D İ N Ç E R    A İ L E S İ –
Bu aile, İsmail ve Fatma(Gürcü nene) dan türemedir. Bu 

beraberlikten; 1)Sabri (1892-1917)   2)Mustafa(1898-1960)-  

3)Zöhre  -  4)Huri  - 5)Gülhanım  dünya- ya  gelmişlerdir. 

Aile, ilçede, köse olan en büyükleri İsmail’den dolayı “Köse- 

ler”  olarak anılmıştır.

1)SABRİ – Miyase ile olan evliliğinden, Zöhre(1912-1936) 

dünyaya gelmiştir. Zöhre genç yaşta bekar olarak ölmüştür. 

Sabri ise seferberliğe katılmış ve şehit düşmüştür.

2)MUSTAFA(Köse)- Halk arasında “Köse Musto” olarak 

anılmıştır. Çocuklu- ğumdan hayal meyal hatırlamaktayım. 

Akranı olan Şakir Aydoğan ile birlikteliği gözlerimin önüne 

gelmekteler. Zira ikisi de aynı mahalle, aynı sokakta, kapı 

komşusu idiler.

İbrahim ve Fatma’dan olma Fatma ile 1909 yılında yap-

mış olduğu evlilikten; Eşref- Emine- Rabia- Sabri- Naile ve 

Zöhre dünyaya gelmişlerdir.

-EŞREF DİNÇER(1926-1996)- Kısa boylu, tıknaz ve sevim-

li bir insandı. İyi bir D.P. li idi. 1955 yılında D.P.nin belediye 

başkanlığını aldığı yıllar, Belediye Encümen üyeliği yaptı. 

Koyu  bir partili olmanın hareketliliğini bir zaman yaşa- dı 

ise de, sonraki yaşamı gayet sakin ve durgun geçmiştir. 

Mustafa ve Fatma Özer’den olma Nazife ile 1944 yılında 

yapmış olduğu evlilikten; Doğan- Ah- met- Turan ve Turgut 

dünyaya gelmişlerdir.

DOĞAN DİNÇER- Yakın temasta olduğum ve kendisini 

iyi tanıdığım arkadaş- larımdan biridir. Başarıya ulaşmada 

sınır kabul etmez. Bu konuda gayretli, ısrar- lı ve hırslıdır. 

Dolayısiyle yaptığı her işi başarı ile sonuçlandırmayı bilm-

iştir. Takdir ettiğim ve değer verdiğim bir arkadaşımdır. 

Öğretmenlik, idarecilik, müdürlükler ifa etmiş ve sonunda 

yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. Dayısı Kazım Özer’in 

kızı ile olan izdivacından;

1)Vedat(Polis) + Birgül = Alperen Doğan – Mevlüt Yağız 

2)Mehtap(Hemşire) + Erkan = Gülce Melek

3)Serap(Ev Kad.)  + Hakan  = Henüz çocuk yok.

4)Sevtap(Öğret.) + Gökhan Özer = Henüz çocuk yok.

AHMET DİNÇER- Değerli bir öğretmen arkadaşımızdır. 

Haddini bilen, ağır- başlı, terbiyeli ve saygılı biridir. Yine 

Öğretmen olan Polatlı Sevim ile olan izdi- vacından;

1)Selçuk(Pratisyen Dr.Dahiliye) + Betül = Duru Sevcan

2)Selin (Prat. Dr.Dahiliye) + Ömer = Çağan Melih

3)Sevcan +

TURAN DİNÇER- Fazlaca tanımamaktayım. Ancak 

olumsuz bir durumuna şa- hit olmadım ve de duymadım. 

Tanıdığım kadarı ile dürüst ve terbiyelidir. Fir- devs ile olan 

izdivacından;

1)Oktay + Sezgi = Yekta- Muhammet Berat

2)Okan +

3)Duygu + Ahmet = Baturalp

TURGUT  DİNÇER- Maliye kontrolörüdür. Saygılı ve göre-

vinin bilincindedir. Nevzat Aydoğan kızı Nazmiye ile olan 

izdivacından;

1)Ünal + Zeynep = Henüz çocuk yok

2)Hülya + Henüz bekar

-EMİNE- Ahmet Kuru ile 1944 yılında yapmış olduğu 

beraberlikten; Halise-Reşit ve Bilgehan dünyaya gelmiştir. 

Kendisini maviş gözleri ile hatırlamak- tayım. Sessiz sakin 

ve olgun biri olarak bilirim.( Geniş bilgi “ Kuru “ ailesinde.)

-RABİA – 1950 yılında Bekir Canpolat ile beraberlikten; 

Nilüfer- Nihat- Cevat ve Vedat olmuştur. Kapı komşumuz idi. 

Aile içi çekişmelerde mümkün oldu-  ğunca uzak durmaya 

çalışırdı. İyi bir insandı.( Geniş bilgi “ Canpolat ailesinde.)

-SABRİ  DİNÇER- Belli bir süre, muhacirler içinde en çok 

çalışan ve üreten bir insandı. Onu  her zaman kağnı ara-

basiyle tarlaya giderken, ya da öteberi taşırken görürdüm.

Ve içimden bu  adam hiç mi yorulmaz ve usanmaz, ha bire 

iş güç ile meşguldur diye. Dolayısiyle kendisini bu özelliğin-

den dolayı takdir etmiştirim. Çocukları büyüyüp, kendisi 

de yaşlanmaya başlayınca çalışmayı kesmiş, kabu- ğuna 

çekilmiştir. Ancak bu durum kendisine iyi gelmedi herhalde 

ki, ağır bir hastalığa maruz kalmış ve aramızdan ayrılmıştır. 

Kendisinin nişanlandığı sırada, kaynı Mahmut Bilgili ile 

beraber, kendisine uçarcasına nişan şerbetini götürüp, 

karşılığında para ile ödüllendirildiğimiz, unutamadığım 

çocukluk anılarım ara- sındadır. 

Hacı Memet ve Zahide’den olma Fadime ile olan evlil-

iğinden;

1)ADNAN DİNÇER- Öğretmen olarak hizmet verip emek-

liye ayrılmıştır. Ba- bası gibi çalışkan ve gayretlidir. Ticaret 

denedi ise de muvaffak olamadı.Şu anda sağlık sorunları ile 

meşguldür. Ahmet ve Ülfet Taplı’ dan olma Neriman ile olan 

beraberliğinden;

1-Nur, henüz bekardır. 2-Memet, Suna ile evli ve Sude-

naz adında bir kız çocukları var. 3-Tevfik ise, Gülhan ile evli 

olup Emir Efe adında bir erkek çocukları bulunmaktadır.

2)ERHAN DİNÇER – Kendisi ile, oğlu Fatih’ten dolayı kir-

veceliğimiz var. Çalışkan, ailesine son derece bağlı evciman 

biridir. Kendisini işleri haricinde, farklı bir yerlerde görmek 

mümkün değildir. Zamanının çoğunu ailesi ve çocuk- ları ile 

birlikte geçirir. Boş durmayı pek sevmez, bir şeylerle uğraş-

maktan zevk alır. Fındık köyünden Songül ile olan beraber-

liğinden; Nuran – Sema- Belgin ve Fatih dünyaya gelmiştir.

3)ŞAHİN DİNÇER- Devlet memurluğundan emekli olup 

Malatyada ikamet etmektedir. Kendisini pek fazla tanımam-

aktayım. Dilekli Nurettin kızı Zehra ile olan beraberliğinden; 

Mehtap ve Murat dünyaya gelmiştir.

4)MUSTAFA DİNÇER- Ticaretle iştigal etmektedir. 

Göründüğü kadarı ile, say- gılı ve çalışkan  biridir. Ali ve 

Ayşe Sarı kızı Süreyya ile olan beraberliğinden ; Serpil- Se-

dat- Muhammet Metin ve Çağla Nur dünyaya gelmişlerdir.

5)HASAN DİNÇER- Öğretmen olarak görev yapmaktadır. 

Sessiz ve sakin biri- dir. Kardeşi Hüseyin ile ikizdirler, an-

cak, birbirlerine fizik olarak benzememek- tedirler. Erk-

enekli Fatma ile olan beraberliğinden; Serkan ve Gökhan 

dünyaya gelmiştir.

6)HÜSEYİN DİNÇER- İkiz kardeşi Hasan gibi o da öğret-

men olarak görev yapmaktadır. Ancak ondan farklı yapı-

dadır. Hareketli ve sosyaldir. Kendisini topluma kabul et-

tirme çabasındadır. Arzu ile olan beraberliğinden; Büşra 

Nur ve Emre Furkan dünyaya gelmiştir.

7)YASİN DİNÇER- Ailenin en küçüğü ve unutulmuşudur. 

Herkes sonunda bir işin ucundan  tutmuş olmasına rağmen, 

o tarla tapan işleri ile meşgul olmaktadır. Eski Doğanşehir 

Müftüsü Mükremin beyin kızı Sebla ile olan evliliğinden; 

Esra ve Mustafa dünyaya gelmiştir.

-5) NAİLE- 1958 yılında Remzi Kaya ile olan  beraber-

liğinden; Bülent- Cahit-  Fatma ve  Ayten dünyaya gelmiştir. 

Remzi Kaya ile akrabalığımızdan dolayı kendisini yakınen 

tanımaktayız. Olgun, anlayışlı ve yardımsever bir insandır. 

(Geniş bilgi “ Kaya “ ailesinde.)

-6)ZÖHRE- 1958 yılında Nevzat Bilgili ile olan bera-

berliğinden; Evabin- Tur- gut- Yasemin-  Sıdıka- Kenan ve 

Müşerref dünyaya gelmişlerdir. 

III.ZÖHRE- İsmail ve Fatma’dan olmadır. Hoca Vak-

kas Korun ile evlenmiş, bu evlilikten; 1) Abdurrahman + 

………………= Osman ve ……   dünyaya gelmiştir.

Osman Korun + …………..= Vahap- Mustafa- Sıdıka ve 

……….. dünyaya gelmişlerdir.

IV. HURİ – İsmail ve Fatma’dan olmadır. Hacı Memet 

Tuncel ile olan evlili- ğinden; Asya- Fikriye- Ahmet ve İhsan 

dünyaya gelmişlerdir.( Geniş bilgi “Tun- cel” ailesinde.)

V).GÜLHANIM – İsmail ve Fatma’dan olmadır. Hafız 

Halit Kutlar ile olan evliliğinden; Emrullah(Çenço 

Mahmut)1928-2008 ve Fehime(1924-1938) olmuş tur. (Geniş 

bilgi “Kutlar”ailesi)

-  V A R O L   A İ L E S İ – 
           Bu aile, Hüseyin ve Hanife’den türemedir. Bu ilk 

beraberlikten, Eşref  dünyaya gelmiştir. 

-E Ş R E F ( 1874-…..)- Gür ailesinden İsmail ve Nuri-

ye’den olma Hatice ile olan evliliğinden ; Hüseyin ( 1902-

1990) dünyaya gelmiştir. Eşref’in ölümü üze- rine dul kalan 

Hatice, Kuru ailesinden Hacı Yusuf ile evlenmiş, bu evlilik-

ten de Kamil Kuru dünyaya gelmiştir.

-HÜSEYİN ( 1902-1990)- Köse Hüseyin diye anılmıştır.

Tanıdığım kadarı ile sessiz ve sakin  bir insandı. İlk evliliğini 

Karabey(Yurtçu) ailesinden Hüseyin ve Ümmi’den olma 

Rukiye ile yapmış, bu evlilikten; Naima  ve Yaşar dünyaya 

gel- miştir. İkinci evliliğini de Polatlı Emine  ile yapmış ve bu 

evlilikten de; Celal ve Memet dünyaya gelmişlerdir.

NAİMA – 1951 yılında Yaşar Kutlu ile evlenmiş, bu evlilik-

ten ; Zennure- Meb- rure- Bedri ve  Münir dünyaya gelmiştir. 

( Geniş bilgi “ Kutlu “ ailesinde.)

YAŞAR VAROL- Biz çocukluğumuzu yaşarken, o genç-

lik dönemini yaşıyordu. Soyunup, deli numarası yapar, biz 

çocukları korkuturdu. Sonradan hiç te öyle biri olmadığını 

anladık, ama bu arada bizlere her istediğini yaptırdı. Şöyle-

ki, hayvan otlatmaya gittiğimizde, hayvanları bizlerin üzer-

ine yıkıp, kasabaya gidip eğlenme adına arkadaşları; “Bizim 

hayvanlara da bakmazsanız,Yaşar delilenir, karışmayız” 

derlerdi. Bizler kabul etmeyince de, bir zaman sonra Yaşar 

abi, soyunuk vaziyette bir yerlerden çıkıp, bağırıp taşkın-

lık yapmaya başlayınca, onun arkadaşları “ Gördünüz mü, 

sözümüzü   dinlemediniz, delilendi “ derler ve bizleri buna 

inandırıp, hayvanların bakımını bize yıkarak evin yolunu tu-

tarlardı.  Bizler ise korkumuzdan, bu meşekkate katlanırdık.

Kamil ve Münevver Kuru kızı Süheyla ile olan evliliğin-

den, Ünal isminde bir çocukları oldu  ise de çocuk yaşta 

ölmüştür. Başkaca da çocuk yapmamışlardır.

CELAL VAROL- Benim akranlarımdandır. Daha önceden 

bir vesile ile anlat- tığım “Karpuz olayı”, Celal ile benim ar-

amda yaşanmıştı. Ben o olayı asla unu- tamam. Ama o belki 

de hiç hatırlamaz. Çocukluk halleri diye geçiştirmek gerek- 

li diye düşünürüm. Bir ara marangozlukla iştigal etti. Bila-

hare Almanyaya gitti ve halen orada olup, ara sıra memle-

kete de gelmektedir. Hüseyin ve Asya Kork- maz’ dan olma 

Mahinur ile olan beraberliğinden;

1)Niyazi Varol- Niğdeli Havva ile evlidir.

2)Nihat Varol- Sinoplu……….ile evlidir.

3)Hüsnü Varol-

4)Şemunur – Lokman Tuncel ile evlidir.

MEMET VAROL- Kendisine iki defa işim düştü, nedendir 

anlayamadım yap- madı. Bu yüzden kendine kırgınlığım 

vardır. Marangozlukla iştigal etmektedir. Polatlı Feride ile 

olan beraberliğinden; 1) Ayşe, Erkut Özbay ile evlidir.

2)Ahmet Varol- Turan Dinçer’in kızı Duygu ile olan bera-

berliğinden ; Baturalp

3)Esengül- Emrah Miran ile olan beraberliğinden; 

Begüm 

-KAMİL KURU(1920-…)- Ağırlığı olan, kendisine güvenli 

ve saygın bir insan- dı. Toplumda etkin bir yeri vardı. İlçede 

pek kalmadı, Mesin’e yerleşti. Ve orada da vefat etti. Molla 

Şamil’in oğlu Hacı Memet ile Süleyman ve Pamuk Şahin’ den 

olma Münevver ile olan evliliğinden; 1)Sevim, Nebi Şahin ile-  

2)Sakine, Mustafa Yıldırım ile-  3)Süheyla,Yaşar Varol ile- 4)

Hatice, Cevdet Doğan ile – 5)Nadire, Abuzer Tokgöz ile-  6)

Nihayet, Yalçın Şahin ile-  7)Hidayet, Ahmet Güngör ile-  8)

Emine, Bekir Özgün ile – 9)Yusuf Kuru, Gülümser ile evlidir. 

(Geniş bilgi Şahin-Yıldırım-Tokgöz-Doğan ailelerinde)

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 50
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.M BAŞAKŞEHİR FK 21 13 4 4 40 21 19 43

2.GALATASARAY A.Ş. 20 13 2 5 43 25 18 41

3.FENERBAHÇE A.Ş. 21 11 8 2 41 24 17 41

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 21 11 7 3 40 20 20 40

5.KAYSERİSPOR 21 9 8 4 29 23 6 35

6.TRABZONSPOR A.Ş. 21 8 9 4 36 31 5 33

7.GÖZTEPE A.Ş. 21 9 6 6 35 32 3 33

8.DG SİVASSPOR 21 9 4 8 27 31 -4 31

9.E YENİ MALATYA 21 7 6 8 24 28 -4 27

10.BURSASPOR 21 7 5 9 31 28 3 26

11.KASIMPAŞA A.Ş. 21 7 5 9 32 36 -4 26

12.TM AKHİSARSPOR 21 6 6 9 25 34 -9 24

13.GENÇLERBİRLİĞİ 21 5 7 9 26 35 -9 22

14.A ALANYASPOR 21 6 3 12 34 40 -6 21

15.ANTALYASPOR A.Ş. 20 5 6 9 24 35 -11 21

16.ATİKER KONYASPOR 21 5 5 11 22 29 -7 20

17.OSMANLISPOR 21 5 4 12 29 40 -11 19

18.K KARABÜKSPOR 21 3 3 15 15 41 -26 12

E YENİ MALATYASPOR 1 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 - 0 K KARABÜKSPOR

GÖZTEPE A.Ş. 3 - 3 OSMANLISPOR

GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0 TRABZONSPOR A.Ş.

A ALANYASPOR 1 - 2 A KONYASPOR

M BAŞAKŞEHİR FK 0 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

TM AKHİSARSPOR 1 - 0 BURSASPOR

KAYSERİSPOR 1 - 1 DG SİVASSPOR

GALATASARAY A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

21.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS 3 PUANI KAÇIRDI
Süper Lig’in 21. Haftasında 

Kasımpaşa’yı kendi sahasında ko-
nuk eden Evkur Yeni Malatyaspor, 
ilk yarıda Kasımpaşa ile 1-1 bera-
bere kaldı. İkinci yarı mücadelesinde 
istediği atağı bulamayan Evkur Yeni 
Malatyaspor, bu hafta maçı beraber-
likle tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 21. 
haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, 
sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. 
Karşılaşmanın 4. Dakikasında Mi-
na’nın gölüyle üstünlük sağlayan 
Malatyaspor, 8 dakikada Kasımpaşa 
oyuncusu İbrahim Hassan’ın gölüyle 
eşitlendi. Mücadelenin ilk yarısı 
1-1 eşitlikle sonuçlandı. Evkur Yeni 
Malatyaspor ikinci yarıda istediği 
atağı bulamadı ve maç 1-1 beraber-
likle sona erdi. Antalyaspor yenilgis-
inin ardından Kasımpaşa ile galibi-
yeti yakalamak isteyen Malatyaspor, 
istediği sonucu elde edemedi. Malat-
yaspor, Kasımpaşa maçı sonrası gali-
biyeti bir sonraki haftaya bıraktı.

İkinci yarının başında oyuna 
giren Evkur Yeni Malatyaspor’un 
yeni oyuncusu Gilberto’nun per-
formansı hem takımı hem taraftarı 
heyecanlandırdı. Üst üstü elde ettiği 
ataklar ve teknik oyunculuğuyla göz 
dolduran yeni transfer Gilberto’nun 
önümüzdeki maçlarda daha iyi per-
formansla takımı büyük güç katması 
bekleniyor.

E.Y. Malatyaspor: Ertaç, Pereira 
(Mustafa dk. 81 ), Murat Yıldırım, 
Eren Tozlu, Azubuike (Rahman 
Buğra dk. 66 ), Sadık, Sincere, Cis-
sokho, Aytaç Kara, Mina, Denıng 
(Gilberto dk. 46). Yedekler: Farnolle, 
Dorıa, Gökhan, Barazite, Berk, Dial-
lo. Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa: Ramazan, Omer-
uo, Sadıku, Hassan, Pavelka, Eduok 
(İlhan Depe dk. 61 ), Ben Youssef, 
Mensah (Ahmed Ildız dk. 90 ), 
Mbaye (Koita dk. 70 ), Veysel, Pop-
ov. Yedekler: Eray, Etoundı, Murıllo, 

Hasan Bilal, Onur Ural, Hakan Demir, 
Burak Turan. Teknik Direktör: Kemal 
Özdeş

Goller: Mina (dk. 4) (Evkur Yeni 
Malatyaspor), Hassan (dk. 8) (Kasım-
paşa)

Sarı kartlar: Hassan, Popov, Edu-
ok (Kasımpaşa), Mina, Eren Tozlu 
(E.Y. Malatyaspor)

Bazı pozisyonlarda alınan 
kararların önümüzdeki günlerde 
tartışılacağı maçta hakemliğini 
Mustafa Öğretmenoğlu ve yardım-
cıları Baki Tuncay Akkın Murat Ergin 
Gözütok yönetti. Taraftarın bazı po-
zisyonlarda hakemi eleştiren slogan-
ları saha içinde birçok kez yankılandı. 

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
4. dakikada sağ kanattan kul-

lanılan köşe vuruşuna iyi yükselen 
Mina meşin yuvarlağı ağlara gönder-
di. 1-0

8. dakikada sağ kanattan yapılan 
ortada topla buluşan İbrahim Has-
san defansı çalımladıktan sonra topu 
ağlarla buluşturdu. 1-1

31. dakikada ceza sahasına gön-
derilen pasta top Pevelka’nın önünde 
kaldı, onun vuruşunda meşin yuvar-
lak Ertaç’ın kucağında kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Azubuike’nin ara 

pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı 
karşıya kalan Gilberto’nun şutunu 
kaleci kornere çeldi.

49. dakikada ceza sahasında 
yaşanan karambolde topu önünde 
bulan Gilberto şutunu çekti, meşin 
yuvarlağı kaleci parmakları ile kor-
nere gönderdi.

75. dakikada Rahman’ın pasında 
ceza sahası önünde topla buluşan 
Pereira ceza sahasına girer girmez 
şutunu çekti, top auta çıktı.

“Sahada Üstün Olan Bizdik”
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü 

Erol Bulut maç sonrası açıklamalarda bulun-
du.

Evku Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü 
Erol Bulut maç sonrasında yaptığı açıklama-
da "Geçen gün yaptığımız basın açıklamasın-
da da söylediğim gibi Kasımpaşa iyi bir takım 
kontratağa iyi çıkan bir takım ve bugün de 
düşündüğümüz gibi bir Kasımpaşa gördük. 
Sahada üstün olan bizdik ama 1-1 gibi bir 
sonuçla maçı bitirdik. Bu sonuçta çok kötü 
bir sonuç değil rakibimiz hala altımızda, 
oyunu başından sonuna kadar kontrollü bir 
şekilde götürdük, kontrol bizdeydi çok erk-
en dakikada öne geçip ve yine erken bir da-
kikada yenmeyecek bir gol yememiz durumu 
değiştirdi. Bugün yenmek için, kazanmak için 
sahadaydık o sebeple 4-3-1-2 olarak maça 
başladık ama yediğimiz golden sonra eski sis-
temimize dönmek zorunda kaldık. Takımıma 
güveniyorum oynadığı oyuna güveniyorum 
önümüzdeki maçlarda kaybettiğimiz puan-
ları telafi edeceğimize inanıyorum" dedi.

1-1


