
Fiyatı:50 Kuruş 16 OCAK 2018 SALIHaftalık Siyasi Gazete

Doğanşehir Belediye Başkanı Umre’den Döndü
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük umre ziyaretini yapmak üzere gittiği 
kutsal topraklardan yurda dönüş yaptı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük kendisini ziyarete gelen misafirler-
ine hurma ve zemzem ikram etti. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük Makamında ziyaretçileri kabul etti. , 
"Kutsal toprakları ziyaret etmenin ve umre 
vazifemizi yerine getirmenin mutluluğu 

içerisindeyim Allah o kutsal topraklara git-
mek isteyen herkese biran evvel gitmeyi 
nasip etsin. Umre'de tarifi imkânsız güzel-
likte birçok kutsal mekânı gezdik gördük 
herkes için dualarımızı ettik ibadetlerimizi 
yaptık ve umre süresince yapmamız gerek-
en vazifelerimizi yerine getirmeye gayret 
gösterdik Rabbim inşallah tekrarını na-
sip eder. Rabbim inşallah herkese gitmeyi 
nasip eder şimdiden oraları çok özledim" 
dedi.

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’TEN  
GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI 

Doğanşehir Belediye Vahap 
Küçük, 10 Ocak’ta kutlanan Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla bir 
mesaj yayınlayarak tüm basın men-
suplarının günlerini kutladı. Basın 
mensuplarının çok önemli bir amme 
hizmeti yaptığını ifade etti. >>4’TE

3 Belediye Çalışan Gazetecilerle Biraraya Geldi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Bel-
ediyesi ortaklaşa program düzenledi. Burada konuşan Başkan Çakır, “Basınımızın Malatya’da 15 
Temmuz’da duruşunu takdirle karşıladık. O süreç içerisindeki, basının gösterdiği birlik, beraberlik 
ve o hain yapının karşısındaki birlikteliği takdire şayandı. Bu bize sadece bölgemiz adına değil, 
ülkemiz adına, geleceğimiz adına da duyarlılığımızı gösteriyor.” dedi.>>3’TE

Basın İlan Kurumundan Üniversitede Konferans 

Doğanşehir Dedeyazı Mahallesinde Maden Protesto Edildi

Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı Mahallesinin kolan mezrasına yüz metre uzaklıkta yapılmak istenen maden 
ocağı mahalleliler tarafından yapılan basın açıklaması ile protesto edildi.>>4’TE

SAYFA 5

KAYMAKAM PEKPAK’DAN
MAHALLE ZİYARETLERİ

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak Mahalle ziyaretleri kap-
samında Doğanşehir’e bağlı Suçatı, Yuvalı, Karaterzi ve Dedeyazı Mahalleleri zi-
yaret etti.>>4’TE
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Doğanşehir Nüfus müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Didem Uğur

İnönü Üniversitesi Müzik Bölümünden 
almış olduğum öğrenci kimlik kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Didem Uğur

KAYIP

Eğer sizi üzen kişilere hala selam 
verebiliyorsanız, bu vicdanınızın sadakasıdır“ - 
Mevlana
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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/

Kötü Kolesterol Kışı Seviyor
Yazın havanın sıcak olması ister istemez 

insanın iştahını azaltır. Ağır gıdalar, terle-
meyi artırıp kişinin konforunu bozduğu için 
çok fazla tercih edilmez. Ancak kışın durum 
tam tersine döner. İnsanlar ağır yemekler 
tüketmeye daha meyilli olurlar. Bu da vücu-
da harcayabileceğinden daha fazla enerji al-
mamıza sebep olur ve fazla gelen enerji yağa 
dönüşür. Artan yağ oranı da doğal olarak ko-
lesterolü yükseltir. Medical Park Hastanesi İç 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, koles-
terolle ilgili önemli bilgiler verdi, kış beslen-
mesi konusunda uyarılarda bulundu.

Kolesterol her insanın kanında olması 
gereken bir maddedir. Beslenme eksikliği 
olanlarda, zafiyet geçirenlerde kolesterol 
değerleri çok düşer ve bu da tehlikeli bir du-
rumdur. Kolesterol düzeyini değerlendirirk-
en, hastanın ek bir hastalık durumunun olup 
olmadığını göz önünde bulundurulur. Sağlıklı 
bir insanda LDL kolesterol dediğimiz, halk ar-
asında kötü huylu olarak bilinen kolesterolün 
üst sınırı 200’dür. Sağlığında hiçbir risk fak-
törü, şekeri, kalp hastalığı öyküsü olmayan 
hastalarda LDL kolesterolü 200’e kadar nor-
maldir. Eğer hastanın şeker, kalp veya damar 
hastalığı varsa, kolesterol düzeyini 70’e ka-
dar indirmek gerekir. Cinsiyetine yönelik bir 
takım genetik faktörlere dayalı olarak kadın-
lar, erkeklere oranla kolesterol artışına daha 
yatkındır. Kadınların beslenme alışkanlıkları 

ve tatlıya olan düşkünlükleri de kolesterole 
zemin hazırlar. Ambalajlı ürünler, koruyuc-
ulardan yapay karbonhidratlara bir sürü 
yapay madde içerir. Bunlar da doğal olarak 
vücudumuza zarar verir ve metabolizmamızı 
bozar. Vücudumuz doğal olan gıdaları sindi-
rip, sağlıklı bir şekilde kana karışmasına uy-
gundur. Yapay olan gıdalar vücuda girdiği 
zaman hormonal dengemiz bozulur. Aşırı 
insülin üretimine sebep olur. Bu etkenler de 
yağlanmaya yol açar. Başta cips ve biskü-
vi olmak üzere, ambalajlı ürünleri çok faz-
la tüketmemek gerekir. Çikolata diğer abur 
cuburlara oranla daha sağlıklı olarak kabul 
edilir. İçerisinde daha az katkı maddesi konu-
lan çikolata türlerinden ölçülü olarak tükete-
bilirsiniz. Ancak özellikle bisküvi, kraker, cips 
gibi ürünlerdeki yağlar, raf ömrünü uzatmak 
için kullanılan katkı maddeleri vücudun me-
tabolik faaliyetlerini bozar.

Yatmadan önce yenilen bir paket cips, 
bir paket bisküvi, bir şişe kola ya da meyve 
suyu alacağımız 1000-1200 kaloriye denk ge-
lir. Akşam vakti çok hareket etmediğimiz ve 
uykuda da çok fazla kalori harcamadığımız 
için, harcayacağımız maksimum kalori 200-
300’dür. Geriye kalan 900 kaloriyi vücut 
mecburen depolamak zorundadır. Bu kaloriyi 
yakmak için de için de minimum, orta tem-
poda, 10 bin adım atılmamız gerekir. Koles-
terol daha çok masa başında çalışan kişil-

erde görülür. Günlük 5 bin adımdan daha az 
atanlarda, fast food tarzı beslenenlerde ve 
gençlerde adölesan çağı dediğimiz (12- 16 
yaş) döneminde görülebilen bir durumdur. 
Tamamen bozuk beslenme tarzı ve egzer-
sizden uzak bir hayat süren herkeste koles-
terol yüksekliği karşımıza çıkabilir. Özellikle 
alkol kullanan kişilerde kolesterolün olum-
suz etkisi iki katına çıkar.

Kolesterolün yoğunluğu kan akışını bo-
zar. Bu da; halsizlik, yorgunluk, baş arkasın-
da yanma, baş arkasında uyuşma, ellerde ve 
ayaklarda yanma gibi şikayetler yaratır. Bu 
tarz şikayetleri olanların mutlaka kolester-
ol değerleri kontrol edilmelidir. Kolesterol 
hastalarında belirti vermeyen bir hasta gru-
bu da vardır. Rahatsızlık, yaptığı ikinci etkil-
erle karşımıza çıkar. Asıl korktuğumuz nokta 
hastalığın; damar yağlanması, damarlarda 
daralma, kalp krizi ve tansiyon seviyelerinde 
olmasıdır. Erken dönemde kolesterol rahatsı-
zlığını tespit edip, müdahale ettiğimiz, ilaçtan 
önce yaşam değişikliği yaptığımız hastalarda 
risk azalır. Ama kolesterol şikayeti uzunca 
dönem devam edip hasta müdahale etmedi-
yse bu durum karşımıza; tansiyon, şeker ve 
kalp hastalığı olarak çıkar. Kolesterol, vücu-
dun damar ağında ciddi problemlere ned-
en olduğu için ilerleyen dönemlerde beyin 
damarlarındaki problemlerden, bilek damar-
larındaki problemlere kadar pek çok organ-

da olumsuz etkilere neden olabilir. Yüksek 
kolesterol kalp hastalarında da çok tehlikeli 
bir durumdur. Yüksek kolesterolü olan bir 
kişinin profiline baktığımızda, tipik bir kalp 
hastası profili oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Hastalara hiç önermememize rağmen, 
mutlaka bir pasta, kurabiye yiyeceklerse, 
evde kendilerinin yapmalarını tavsiye edi-
yoruz. Pasta, kurabiye gibi yiyeceklerin; 
bilinen, güvenilen ürünlerle yapılması, vücu-
da alınan zararı azaltacaktır. Ambalajlı ürün-
lerde kullanılan glikoz şurubu gibi ürünlerin 
zararlı etkilerine nazaran evde kullandığımız 
şeker çok daha az zararlıdır. Hazır cipslere al-
ternatif olarak da, patatesten veya mısırdan 
az yağ kullanarak ev yapımı cips hazırlana-
bilir. Bu da raf ömrü uzatılmış gıdalardan 
kesinlikle çok daha sağlıklıdır. Bunları tüket-
mek yerine en doğrusu, meyve kurularını ter-
cih etmektir. Hiçbir işleme uğramadan, doğal 
yollardan kurutulup, suyu çekilip saklanmış 
meyveler tüketilebilecek en sağlıklı atıştır-
malıklardandır.
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3 Belediye Çalışan Gazetecilerle Biraraya Geldi
HABER MERKEZİ 
10 Ocak Çalışan Gazetecil-

er Günü dolayısıyla Büyükşehir 
Belediyesi, Battalgazi ve Yeşily-
urt Belediyesi ortaklaşa program 
düzenledi. Burada konuşan Baş-
kan Çakır, “ Basınımızın Malatya’da 
15 Temmuz’da duruşunu takdirle 
karşıladık. O süreç içerisindeki, 
basının gösterdiği birlik, beraberlik 
ve o hain yapının karşısındaki bir-
likteliği takdire şayandı. Bu bize sa-
dece bölgemiz adına değil, ülkemiz 
adına, geleceğimiz adına da duy-
arlılığımızı gösteriyor.” dedi

Büyükşehir Belediyesi, Battalga-
zi ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla gazetecilere yönelik bir 
etkinlik düzenledi. Belediye Nikâh 
Sarayında düzenlenen törene 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşi-
lyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur 
Polat, Valilik Basın Müdürü İbrahim 
Halil Kılıç, Malatya Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Haydar Karaduman, 
basın çalışanları ve çok sayıda ku-
rum ve kuruluş müdürü katıldı. 
Programda konuşan Battalgazi 

Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan şunları dile getirdi: “10 Ocak 
Gazeteciler gününüzün memleke-
timize, milletimize ve gazetecilik 
camiasına hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni ediyorum. Gazetecilik 
önemli bir görev. Bir kamu görevi-
dir. Kamu görevi tarafsız yapılma 
anlamında bir görevdir. Biraz evvel 
Yeşilyurt Belediye Başkanımız 
Gazeteciler Gününün neden 10 
Ocak’ta kutlandığını ifade ettiler. 
Orada esasında dikkatimizi çeken 
bir anlayış var. Cesaret var, feragat 
var ve aynı zamanda mesleğine bir 
âşıklık var. Gazete patronları gaze-
telerini çıkartmıyor ama gazete 

çalışanları bütün yokluk ve bütün 
olumsuzluklarına rağmen ‘basın’ 
ismindeki o gazeteyi çıkarıyorlar. 
Burada hareket noktamız ne olmuş, 
cesaret insanları zafere, korkaklık 
ölüme götürür. Buradaki cesaret 
çok önemlidir. Ama cesareti te-
melinde esas alınacak şey de hak ve 
hakkaniyettir. Şimdi sizler hakikat-
en kar demeden, kış demeden, 
gece demeden, gündüz demeden, 
cumartesi Pazar demeden nerede 
bir olay varsa orayı aydınlatmak, 
orayı tarafsız yansıtma noktasında 
gayret gösteriyorsunuz. Gayret-
lerinizden dolayı sizleri tebrik edi-
yorum. Biz basın camiasını özellikle 

yöneticilerin ve toplumun bütün 
kesim ve kesitlerinin gözü, kulağı, 
dili yani tabiri caizse 5 duyu organı 
olarak görüyoruz. Sizler toplumun 
gözüsünüz, kulağısınız, dilisiniz, 
hislerisiniz, duygularısınız. Gazete-
cilik görevini yaparken de hakikat-
en tarafsız olma anlamında, olay-
ları olduğu gibi anlatma anlamında 
aynı zamanda insanlara ders ver-
ebilecek nitelikte anlatma da çok 
önemli.”

“BASINIMIZIN 
DURUŞUNU TAKDİRLE 

KARŞILADIK”
Programda konuşan Büyükşehir 

Belediye Başkanı Ahmet Çakır şu 
ifadelere yer verdi: “ Biz basınımı-
zla sahada sürekli iç içeyiz. Pro-
gramlarda, çalışmalarda bugün 
münasebetiyle de yetişebildiğimiz 
kadar basınımızı ziyaret etmeye 
gayret ettik. Bundan sonra da de-
vam ettireceğiz inşallah. Basınımız 
da, bizler de şehrimiz adına, ülkem-
iz adına ne yapabiliriz, ilimize daha 
ne kadar katkı sağlayabiliriz, ilimiz-
in gelişmesi, kalkınması noktasında 
hepimiz duyarlıyız. Biz basınımızın 
Malatya’da 15 Temmuz’da duruşunu 
takdirle karşıladık. O süreç içer-
isindeki, basının gösterdiği bir-

lik, beraberlik ve o hain yapının 
karşısındaki birlikteliği gerçekten 
takdire şayandı. Yani bu bize sa-
dece bölgemiz adına değil, ülkemiz 
adına, geleceğimiz adına da duy-
arlığımızı gösteriyor. Basının tatili 
yok. Belki tatil günlerinde daha çok 
çalışabiliyorlar. Dolayısıyla gecesi 
gündüzü yok, mesai kavramı yok. 
Öyle bir fedakâr şekilde çalışmayı 
gerektiren bir meslek. İnsanların 
bilgi edinme hakkına sahip bir 
katkı sağlıyor. İnsanların mağduri-
yetlerini, istek ve taleplerini ses-
lendirebileceği en güzel bir meslek. 
Dolayısıyla basının her kademes-
ine eleştirilerine dikkat ediyoruz. 
Olumlu yazan ve katkı sağlayan, 
olumlu eleştirileri olan herkesi biz 
dikkat ettiğimizi, basının bizler için 
bir yol gösterici olduğunu belirt-
mek istiyorum. Bugün münasebe-
tiyle inşallah basınımızın kazancı 
da bol olur. Hem patronlar hem de 
çalışanlar anlamında söylüyorum. 
İnşallah daha güzel ortamlarda yük-
sek bir gelir elde eden bir mesleğe 
de dönüşür. Basının hepsi yanımız-
da kıymetli. Malatya’da da basının 
daha güçlü bir hale geldiğini net bir 
şekilde söyleyebiliriz. Her alanda, 
her anlamda kamuoyuna etkisinin 
yüksek olduğunu son dönemlerde 
görebiliyoruz.”

AVM 10 0cak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutlandı
Malatya Girişim Grubu tarafından 10 

ocak çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla 
bir program düzenlendi.   Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Haydar Karaduman, Basın 
İlan Kurumu İl Müdürü Nihat Abacı, Malat-
ya Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Yıl-
maz Arslan, Malatya Girişim Gurubu Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, 
Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Ali Er ve birçok 
basın çalışanının katılım sağladığı program-
da konuşan Malatya Park Alışveriş Merkezi 
Genel Müdürü Yılmaz Arslan: “Ben 4 yıldır 
görevdeyim, Malatya’da en uzun görev yapan 

alıveriş merkezi müdürüyüm.  Malatya’da en 
uzun görev yapan alışveriş müdürüyüm.  Bu 
sürede gerek eleştirilerinizle gerek övgüler-
inizle sizi hep yanımızda hissettiğimizi, 
eleştirilerinizden övgülerinizden kuvvet al-
dığımızı, bunun bize güç kattığını söylemek 
isterim. Zaten bunun için bu tür organi-
zasyonları biz çok gönüllü yapıyoruz.  Bu 
bizim için bir görev ya da bir meslek grubu-
nu ağırlamaktan öte gönül birliği yaptığımız, 
emek birliği yaptığımız bir gurubun bir araya 
gelmesi istişare etmesi hasbihal etmesi gibi 
geliyor. Hepinize çok teşekkür ediyoruz, 10 

Ocak dünya çalışan gazeteciler gününüzü ku-
tluyorum” ifadelerini kullandı.  

Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk ise: “Genel 
müdürümüzün bahsettiğine ilave etmek is-
tiyorum; basın deyince bizim gözümüz, ku-
lağımız, manevi yapımız, her şeyimiz oluyor-
sunuz bunu samimi bir beyan olarak anlayın.  
Biz bu kurumu kurmaya başladığımız zaman 
ismi ne oldun diye bir tartışma açmıştık bazı 
bilgiler toplamıştık, Malatya Girişim Grubu 
olsun diye öneri geldi daha sonra başkanımız 
olan Erman beyi bir kaç yıl sonra davet et-
tik o da sağ olsun yönetim kurulu başkan-
lığımızı kabul etti.  Bu gün alışveriş merkezi-
yle başlamış olduk o güne göre bankalarda 
arkamızda durdu, kredilendirmede cömert 
davrandılar, daha sonra otelimizi hizmete 
sunduk.  Bu isimleri almak kolay gibi görünür 
ama bu kolay değildir. 3 kişilik aile topluluk-
larını sosyal ekonomik bakımdan bir arda zor 
tutuyoruz. Türkiye’mizin bir eksiği var manen 
çok iyi akrabalık ve komşuluk münasebetleri 
oluyor fakat 3-5 kişi ticari konularda çok uzun 
zaman bir arada gidemiyor. Bir eksiğimiz var 
Avrupalılar bunu farklı ele almış Rönesans’ta 
başlamışlar biz rahmetli hemşerimiz Turgut 
beyin bize öğrettiğiyle 30-35 yıl oldu serbest 
piyasa ekonomisine geçiş. Çok kolay olmuyor 

ama biz burada 30 kişi üzerindeki bir kuru-
mu ayakta tutmaya çalışıyoruz ve hepimiz 
görev almaya çalışıyoruz yönetimde.  Sosyal 
işlerdeki görevde bana ait.  Şuanda bizim otel 
ve avm arasında bir 32 dönümlük arsamız 
vardı buraya bağlı ve kalan yere de şuan-
da Malatya’da prestijli bir konut ve iş yeri 
projemiz oldu, ona ait kredileri ve satışlara 
başladık. Malatya çok şeye layık. Üzerimize 
düşen işleri görevleri yapabiliyorsak sizlere 
hizmet edebiliyorsak ne mutlu bize. Daha iyi 
günlerde daha güzel günlerde birlikte olalım 
bu memleket bizim bu memleketi sevmek 
ülkemizi sevmek bizim görevimiz. 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun” 
diye konuştu.
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BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’TEN  
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI 

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Vahap 

Küçük, 10 Ocak’ta kutlanan Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla bir 
mesaj yayınlayarak tüm basın 
mensuplarının günlerini kutladı. 

Basın mensuplarının çok önem-
li bir amme hizmeti yaptığını ifade 
eden Başkan Vahap Küçük mesa-
jında şunları belirtti: 

Basın mensupları, fedakârca 
çalışarak, halkımızın haber alma 
hakkının yanı sıra toplumun genel 
talep ve görüşlerini kamuoyuna 

aktararak önemli bir işlev yap-
maktadırlar. Kamu yöneticileri ile 
halk arasında bir köprü vazifesi de 
gören basın mensupları önemli bir 
kamu hizmetini yerine getirmekte-
dirler. 

Yaptıkları haber ve yayınlar-
la ilimizin kalkınmasında, tanıtıl-
masında, sosyal, kültürel ve 
ekonomik anlamda gelişmesine 
de önemli katkılar sağlayan basın 
mensuplarının, özveri içerisinde 
yerine getirdikleri görevlerini, 
bundan sonra da aynı duyarlılıkla, 

basın meslek ilkeleri doğrultusun-
da ilkeli ve tarafsız gazetecilik an-
layışı çerçevesinde yerine getire-
ceklerine inanıyorum.  

Her türlü zorluk ve imkânsı-
zlıklara rağmen görevlerini 
layıkıyla yerine getirmeye çalışan 
başta Doğanşehir ve Malatya’da-
ki basın mensubu arkadaşlarımız 
olmak üzere tüm basın mensu-
plarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü’nü tebrik ediyor, aile-
leriyle birlikte sağlık, mutluluk ve 
başarılar diliyorum.” Dedi.  

KAYMAKAM PEKPAK’DAN MAHALLE ZİYARETLERİ
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Kaymakamı Muhammet 

Şükrü Pekpak Mahalle ziyaretleri kap-
samında Doğanşehir’e bağlı Suçatı, Yuvalı, 
Karaterzi ve Dedeyazı Mahalleleri ziyaret 
etti.. Doğanşehir Kaymakamı Muhammet 
Şükrü Pekpak, İlçe Jandarma Komutanı 
Jandarma Teğmen Tolga Coşkun ile bera-
ber kurum amirlerinin katıldığı ziyaret pro-
gramında mahallelerin sorunları dinledi, 
sorunların çözümü konusunda vatandaşlar-
la fikir alış verişinde bulundular.  Öğren-
cilerin durumu ve güvenlik konusunda 
vatandaşlardan ve Mahalle muhtarların-
da bilgi alındı. Mahallelerimizde ikamet 
eden hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın da 
unutmadı, hasta ve yaşlıları evlerinde zi-
yaret etti. Vatandaşların ve Mahalle mu-
htarlarının dile getirdiği istekler doğrul-
tusunda, görüş ve önerileri kapsamında 
Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü 
Pekpak tarafında kurum amirlerine bu ek-
sikliklerin giderilmesi konusunda gerekli 
talimatları verdi.

Doğanşehir Dedeyazı Mahallesinde Maden Protesto Edildi

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı Ma-

hallesinin kolan mezrasına yüz metre uzaklık-
ta yapılmak istenen maden ocağı mahalleliler 
tarafından yapılan basın açıklaması ile protes-
to edildi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı Ma-
hallesinin kolan mezrasının yüz metre yakını-
na yapılmak istenen Maden ocağı mahalleliler 
tarafından protesto edildi. Dedeyazı Dayanış-
ma Derneği üyelerinin de aralarında bulun-
duğu çoğunluğun kadın olduğu çok sayıda 
mahalleli çalışmaları durdurmak için iş mak-

inelerinin önüne geçerek “madene hayır”, slo-
ganı eşliğinde basın açıklaması yaptı. Yapılan 
basın açıklamasını Dede Dayanışma Derneği 
üyesi Yunus Emre okudu. Maden ocağının 
yapılmaması için bir araya gelen mahallelilerin 
Jandarma tarafından ablukaya alınması dikkat 
çekti.

YAŞAM MÜCADELESİ 
VERİYORUZ’

Gözle görülen ve kulakları sağır edercesine 
duyulur bir sorun ile karşı karşıya kaldıklarını 

belirten Emre, “Yaşam alanlarımızı işgal eden 
ve suyumuzu kurutan bir maden bir maden 
işletmesiyle yaşam mücadelesi veriyoruz. Ne 
tozdan nefes alabiliyoruz, nede gürültüden 
evlerimizde otura biliyoruz. Köylüyüz üretemi-
yoruz. Tarım arazilerimiz tozdan ve susuzluktan 
verim alınamayacak hale geldi” diye konuştu.

‘HUZURU BAŞKA YERDE 
ARAYIN DENİLMEKTEDİR’
Yaşam alanlarının işgal altında olduğunun 

altını çizen Emre, “Bizler İstiyoruz ki çoluk 

çocuk, koyun kuzu, tütün, buğday bu toprak-
larda beraber büyüye bilsin. Su hayattır, umut-
tur Umut bu topraklarda her zaman var ol-
malıdır. 300 yıllık mezramızın yolu kapatılarak 
geçişimiz engellenmiştir. Kısacası huzuru baş-
ka yerde arayın, suyunuzu başka yerde bulun 
denilmektedir. Burada devletimize çağrımızdır. 
Ya topraklar bize yaşam alanı bırakmayan bu 
demir madenine tahsis edilsin ve üretenler ka-
derine terk edilsin, ya da bu topraklar üreten 
mahalleliye geri verilsin. Aksi taktir de mü-
cadelemizden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.



516 OCAK 2018 HABER

MHP İL BAŞKANLIĞINDAN DOĞANŞEHİR İLÇESİNE ZİYARET

HABER MERKEZİ 
Malatya Milliyetçi Hareket Par-

tisi İl Başkanı ve yönetim kurulu 
Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğanşehir ilçesinde MHP İlçe 
Başkanı Selim Güven,parti yöneti-
mi ve partililer tarafından karşıla-

nan Malatya MHP İl Başkanı Bülent 
Avşar,Doğanşehir MHP İlçe bi-
nasında İlçe Başkanından çalışma-
lar hakkında bilgi aldıktan sonra 
ülkücü şehitliği ziyaret ederek 
mezarları başlarında dua ettiler. 
Daha sonra İlçe Esnafını ziyaret 
ederek esnafların sıkıntılarını dinl-

edi. MHP Malatya İl Başkanı Bülent 
Avşar,gördüğü destekten dolayı 
teşekkürlerini belirtti. 

Avşar, Mücadeleyi İbadet aşkıy-
la her daim yapmaktan bir an 
bile geri durmayacaklarını ilet-
ti. Avşar,"Doğanşehir’in konumu 
Malatya’nın birliğinin sağlana-

bilmesi için merkezi bir yere sa-
hiptir. Doğanşehir hiçbir zaman 
bölücülere ve hainlere geçit ver-
memiştir. Bu da siz ülküdaşlarım 
sayesinde olmuştur. Bu bakımdan 
Doğanşehir’in ülkücüleri Malat-
ya’nın sigortasıdır. Cenabı Hakk’ın 
sizden razı olduğuna imanım tam-
dır. Allah hepinizden razı olsun. 
Varlığınız daim olsun. Davanız kut-
lu olsun" sözlerini belirtti.

Siyaseti doğruluk üzerine inşa 
etmek gerektiğini dile getiren MHP 
Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, 
"Bizim için siyaset, bir doğruyu, 
doğru zamanda, doğru yerde, doğ-
ru şekilde söylemek ve yapmaktır. 
Yalan söylemek, hileye müracaat et-
mek ya da kandırmak değildir. MHP, 
Türk Milletine ayna olmaktadır. 
Kendi benliklerini aynada büyütüp 
millete yer bırakmayanların aksine 
bu aynada sadece milletimiz akset-
mektedir. Zira bu hareket, milletine 
sevdalı olan ülkü erlerinin ellerinde 
bugüne gelmiştir. Biz de bizden 
sonrakilere öyle teslim edeceğiz. 
Milletimiz tarihte kardeşti, bugün 
kardeştir, yarın da kardeş olacaktır. 
Kardeşliğimizin teminatı ülkücüler-
dir. Siyasî çatısı ise MHP’dir. MHP, 

iktidar muhalefet ilişkisinde Tür-
kiye’nin siyasî tarihinde damgasını 
vurmaktadır. Sadece günümüz için 
değil gelecek için de ahlaklı ve 
faziletli bir temel atmaktadır" dedi.

MHP Malatya İl Başkanı 
Avşar konuşmasını şu sözlerle 
sürdürdü;"Değerli ülküdaşlarım, 
eğer birileri doğruluktan ayrıl-
mamızı bekliyorsa beyhude bir 
gayrete kapılmasınlar. Onlara 
sözümüz şudur ki eğilmeyeceğiz, 
eğilmeye yeltenenlere de müsaade 
etmeyeceğiz. Eğilenlerin, eğrilerle 
birlikte olmalarında hiçbir mahsur 
da görmeyeceğiz. Şahsi veya par-
ti çıkarlarımızı millî çıkarlarımızın 
üstünde tutmadık, bundan sonra 
da tutmayacağız. Millî meselelerde 
mutabakatı önemli gördük bundan 
sonra da göreceğiz."dedi.

MHP Doğanşehir İlçe Başkanı 
Selim Güven ise Başkan Avşar'a ve 
yönetime yapmış oldukları ziyaret-
lerden dolayı teşekkür etti. 

MHP Malatya İl Başkanı Bülent 
Avşar konuşmaların ardından 
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük’ü ziyaret ederek, ilçe 
hakkında bilgiler aldı. 

Basın İlan Kurumundan Üniversitede Konferans 
HABER MERKEZİ 
Basın İlan Kurumu (BİK) İl Şubesi ve İn-

önü Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği-
yle 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle bir 
etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan İn-
önü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Kızılay, “İletişim fakültesi üniversitemizin 
genç bir fakültesi.  2 bölümümüz mevcut 
biri gazetecilik biri de halkla ilişkiler. Bir ak-
silik olmazsa YÖK teklifimizi kabul ederse 
önümüzdeki eğitim- öğretim döneminden 
itibaren radyo televizyon bölümüne öğrenci 
almak istiyoruz.” dedi

10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle, 
Basın İlan Kurumu (BİK) İl Şubesi ve İnönü 
Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle 
İletişim Fakültesi öğrencilerine ve basın 
mensuplarına yönelik İnönü Üniversitesi 
Kampüsü Hoca Ahmet Yesevi Salonu’nda bir 
etkinlik düzenlendi. 

“ÜLKEMİZİN GELİŞMESİ, 
SESİNİ DUYURABİLMESİ İÇİN 

BASINA BÜYÜK GÖREVLER 
DÜŞÜYOR”

Basın İlan Kurumu (BİK) İl Şube Müdürü 
Nihat Abacı burada: “Gazetecilere geniş 
haklar veren 212 sayılı kanun 10 Ocak 1962 
tarihinden itibaren çıkarılmıştır o günden bu 
güne o gün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
olarak anılmaya başladı. Ayrıca bu yıl 2 Oc-
ak’ta 195 sayılı kanun çıktı devletimiz resmi 
ilan ve reklamlarının adaletli olarak dağıtıl-
ması için basın ilan kurumunu kurmuştur.  
Malatya şube müdürlüğünü yaptığım Basın 
İlan Kurumunun 2 temel görevi var bun-
lardan bir tanesi kamunun ilanlarının yazılı 
basında yayınlanması ve bunların duyurul-
masını saplamak bir başka görevi ise gaze-
telerin desteklenmesi gazetecilerin ekono-
mik olarak daha güçlü olmasını sağlamaktır.  
Kısaca basından bahsedersem ciddi anlam-
da 4. kuvvet olarak basın her zaman kamu 

görevini üstlenmiştir. Yasama, yürütme ve 
yargıdan sonra 4. bir güç denetim ve kon-
trol mekanizması olarak biliniyor, basın 
bu anlamda çok önemli bir görevi yapıyor. 
Bunu daha rahat ve daha özgür bir şekilde 
yapabilmesi için ekonomik güce ihtiyaç var 
birçok gazetenin yaşaması alanında daha 
rahat hareket edebilmesi anlamında önemli.  
Basın ilan kurumu bu hizmetleriyle bu göre-
vi bir nevi gazetelere sağlıyor. Ama nitelikli 
gazetecilik ve nitelikli gazetede yapabilmek 
önemli.  Ülkemizin gelişmesi, kalkınması, 
sesini dünyaya duyurabilmesi için basına 
çok büyük görevler düşüyor” ifadelini kul-
landı. 

RADYO TELEVİZYON 
BÖLÜMÜNE AZERBAYCAN 
UYRUKLU HOCA GELİYOR 
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ah-

met Kızılay ise: “Gazete gazetecilik de artık 
medyaya dönüştü çünkü artık alan genişle-

di. Ben bütün medya mensuplarının 10 Ocak 
Gazeteciler Gününü kutluyor hepsini tebrik 
ediyorum.  10 Ocak 3 önemli güne tekabül 
ediyor.  Biri gazeteciler günü diğeri mülkü 
idareciler günü kaymakam ve valilerin günü 
3.’ sü de tarım, ziraatçıların günü.  Dolayısıy-
la da 10 Ocak bereketli bir gün. İletişim 
fakültesi üniversitemizin genç bir fakültesi.  
2 bölümümüz mevcut biri gazetecilik biri 
de halkla ilişkiler. Neredeyse 1000’ e yakın 
toplam öğrencimiz var.  Bu yıl planımız 
radyo televizyon bölümümüze öğrenci al-
mak.  Radyo televizyon bölümümüz açık 
hocamız var, bugün itibariyle Azerbaycan 
uyruklu değerli bir arkadaşımızı da hoca 
olarak alıyoruz, önümüzdeki ayda başka 
hocalarımızı da oraya getireceğiz. Eğer bir 
aksilik olmazsa YÖK teklifimizi kabul eder-
se önümüzdeki eğitim öğretim döneminden 
itibaren radyo televizyon bölümüne öğrenci 
almak istiyoruz. Bu yıl olmazsa önümüzdeki 
yıl muhakkak almak hedefimiz... İnühaber  
de çalışan  öğrencilerimizin sahada yetişe-
bilmesini sağlaması açısından faydalı bu-

luyorum. Öğrencilerimiz yerel medyamızın 
yanına gelip çıraklık yapmalı, saha çalışma-
ları yapmalı, ulusal medyanın gerek Malat-
ya’daki gerekse Ankara ve İstanbul’da-
ki merkezlerine giderek yaz tatillerinde 
kendilerini iyi yetiştirmelerini, her alanda 
her fırsatı değerlendirmelerini kendiler-
inden istiyorum. Hocalarımızla bu konuda 
fikir birliği içerisindeyiz. İletişim fakültesi 
hızlı gelişmeye müsait bir fakültemiz onun 
için iletişim fakültesinin kuruluşundan bu 
güne emeği geçen tüm hocalarımıza teşek-
kür ediyorum. Malatya’mıza çok uzun yıllar 
emeği geçen gazetecilerimize de teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrası İnönü 
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üye-
si Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara tarafından, 
“Dünden bugüne gazetecilik ve basında di-
jitale dönüşüm”, Kişisel Gelişim Dünyası 
Derneği Başkanı Kişisel Gelişim Uzmanı Me-
hmet Sait Aytekin tarafından ise “İletişim 
Dili” konulu konferans verildi.  
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Soldan sağa
1. Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil... Gereksiz, gerek 

yok... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 2. Herhangi 

bir sebeple üzerinde leke oluşmuş, lekesi olan... Hiç bulunmam-

ak, tükenmek, yok olmak... 3. Dairesi olmayan... Yapımında mika 

maddesi kullanılan... 4. Kendisine söz söylenilen kimse veya 

kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilen 

ve uzatılabilen bir seslenme sözü... Sahne oyununa özgü olan... 

Boa yılanı... 5. İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların 

günde beş vakit, dinî kurallara göre yapmak zorunda oldukları 

ibadet, salat... Arılamak işi, tenzih... 6. Tekne, yukaç karşıtı... 

Veli... Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş (halk ağzı)... 7. 

“Fazladan vermek, ödemek” anlamındaki “.... vermek”, “fiyatı 

artırmak eklemek, katmak” anlamlarındaki “... vurmak” deyim-

lerinde geçen bir söz... Bir konuda birinin inanmasını sağlama, 

inandırma, kandırma... Bildik, tanıdık... 8. Bu kelimesine göre 

yerde, zamanda veya söz zincirinde biraz uzak olanı niteley-

en söz... Kement... Üç deniz mili uzunluğunda bir ölçü birimi 

(eski)... Rütbesiz asker, nefer... 9. Boğa takımyıldızı sınırları 

içinde bulunan, yedi parlak yıldız ve etrafındaki gaz katmanı 

ile güzel görünüm veren yıldız kümesi, Yedikızkardeş, Süreyya, 

Pervin... Osmanlı Devleti’nde padişah öldüğünde tahta geçecek 

oğlunun devlet yönetimindeki etkili gruplarca kabul edilip 

onaylanması (eski)... Bal koymaya yarayan küçük tekne (halk 

ağzı)... 10. Sakağı (eski)... Özgü... Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri 

Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi (eski)... 11. 

Ceza atışı... Acı katılmış olan... 12. Yiğit, özellikle Batı Anado-

lu köy yiğidi, zeybek... Bitişken (eski)... Kar, süt vb.nin rengi, 

beyaz... 13. Buluşan, kavuşan, görüşen (eski)... Sıralamak işi... 

14. Emanet olarak... Ölçüt... 15. Türk alfabesinin on dördüncü 

harfinin adı, okunuşu... Alalamak işi, kamuflaj... Kaldığında...

Yukarıdan aşağıya
1. Bir şeyle sürekli ilgilenmek... 2. Bir hükümdarın yöneti-

mi altındaki halk (eski)... Suyu olan, içinde su bulunan, koyu 

karşıtı... Duman rengi... 3. Birden sonra gelen sayının ad... 

Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle 

biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos... 

Şapka... 4. Merdanelemek işi... Çocuğu olan kadın, anne... 5. Ti-

treme, titreyiş (eski)... Utanma, utanç duyma... Atom numarası 

28 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlene-

bilen ve kolayca tel durumuna getirilebilen bir element (simge-

si Ni)... 6. Kadın (eski)... Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak 

sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret 

helvası... Alaşım (eski)... 7. Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı 

olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas... Atom ağırlığı 59 

olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüş 

renginde bir element (simgesi Co)... Kolun bilekten parmak 

uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 

8. Saray çiçeği... Bir kimse veya bir şeyi benzerlerinden ayrı 

tutma... 9. İskambil kâğıtlarında birli... Hekimlikte kullanılan, 

sütleğengillerden bir bitkinin verdiği zamk ve öz su (eski)... Bir 

cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, 

sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına neden olan fiziksel 

enerji... 10. Gönül alıcı davranış (eski)... Verme, ödeme (eski)... 

Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı... 11. 

Süpürge otu... Gümüş elementinin simgesi... Bazı hayvanların, 

özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma... 

12. Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi... Meşalecinin 

yaptığı iş... 13. Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil 

karşıtı... Afiş... Baba... 14. “Bir sözün, bir tutumun veya davranışın 

gerçek ve geçerli olmadığını, başkalarının söz konusu olay-

da aldanabileceğini ancak söz sahibinin aldanmayacağını, al-

datılamayacağını” 

belirten “bana 

da mı ....” deyi-

minde geçen bir 

söz... Edirne iline 

bağlı ilçelerden 

biri... Mikroskopla 

yapılan inceleme-

de bazen lamların 

üstüne kapatılan 

dört köşe, küçük ve 

ince cam parçası... 

15. Beyaz tenli, 

kara gözlü, kara 

saçlı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ÖLÜM YILDÖNÜMÜ

Çok değerli İnşaat Yüksek Mühendisi
Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdürü Abim 

Gaffar YILMAZ’ın
Ölümünün beşinci yıl dünümünde saygı ile anıyoruz. 

Bizden ayrılan sadece bedenin oldu. Sen hep 
yanımızda yaşıyorsun. Ruhun şad olsun

Ailesi adına kardeşi

Hayri YILMAZ

1947 ÇIĞLIK 
DOĞANŞEHİR

14.01.2013
İZMİR
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Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI
Okulların tatil olduğu yine bir bahar mevsimiydi. 

Ankara Sincan’a bağlı Esenkent tren istasyonunun 
yakınında bulunan taş ocağında çalışmak üzere Malat-
ya’nın Doğanşehir ilçesinden yola çıktık.  İki kamyon 
kiralanır, birine biz işçiler, diğer kamyona hayvan ve eşy-
alar yüklenerek sabahın erken saatlerinde yola çıktık. 
3 saat yol aldıktan sonra Sivas’a bağlı Gürün ilçesinde 
ihtiyaç molası verildi. Orada bir saate yakın kaldıktan 
sonra tekrar yola devam ederek Uzunyayla’ ya doğru 
yolculuğumuz devam ediyordu. Uzunyayla’ ya doğru yol 
alırken bizimle beraber Fatma teyze bir ağıt yakmaya 
başladı. Fatma teyzenin sesi çok güzeldi. O söyledikçe 
biz çocuklar  can kulağıyla dinliyorduk. Bir taraftan da 
herkesin gözünde yağmur gibi yanaklarına yaşlar akıyor-
du.  Anneler, bacılar, neneler ağladıkça kamyonun üze-
rinde nasıl yol aldığımızın farkında bile değildik.  Fatma 
teyze 3- 4 adet ağıt söyledikten sonra sustu. Bu sefer Elif 
teyze ağıt yakmaya başladı.  Ağıtlar karşılıklı atışmalarla 
devam ediyordu. Elif teyzeninki  bizi fazla etkilemiyor-
du.  Onun da sesi güzeldi ama Fatma teyzenin sesi daha  
güzeldi. Zeynep Teyze kustuktan sonra herkes alkış 
çalarak Fatma Teyze’den türkü ve şarkı istediler. Fatma 
teyze bizi kırmadı ve birkaç tane ağıt söyledikten sonra 
çocuklar kusura bakmayın ben yoruldum, sesi güzel olan 
varsa türkü söylesinler de biraz onları dinleyelim dey-
ince Ömer Amca sıra artık bizde diyerek türkü söyle-
meye başladı. Ömer amcanın sesi de çok güzeldi onu 
dinlerken Kayseri’yi geçip Kırşehir’e bağlı Mucur ilçesine 
nasıl geldiğimizin farkında bile değildik. Mucur’da  ihti-
yaç molası verildi. Bir saat de orada dinlendikten sonra 

tekrar yola devam ettik. Yol uzadıkça yorgunluklar da 
başlıyordu. Tahminen 3 saat yol aldıktan sonra güneş 
batmak üzereydi.  Güneşin kızıl bulutlarla birleşerek 
oluşturduğu o manzara muhteşemdi.  O kızıl bulut-
ların içinde Güneş Ay’la birleşerek ışıkları kaybolmaya 
başladı. Artık karanlık olmuştu hava hafif de olsa ser-
inlemişti. Yol aldıkça yolumuz kısalıyor yorgunluğumuz 
artıyordu. Fatma teyze o gece karanlığından  etkilenmiş 
olmalı ki ben gurbetle gurbet  benimle acı içinde diyerek 
yeniden ağıt söylemeye başladı. O söyledikçe herkes 
ağlıyordu, ağlamamak elde değildi. Biz çocuklar bile 
etkileniyor olduk. İşte o zaman gurbetin zor olduğunu 
öğrenmeye başladık. Fatma teyze söyledikçe yolun nasıl 
geçtiğini farkında bile değildik. Bir taraftan Fatma teyze 
diğer taraftan Ömer Amca ağıt yakarken kendimizi 
Esenkent istasyonunun yakınındaki taş ocağının önünde 
bulduk. Kamyonlar yarım saat dolduktan sonra bizler 
arabalardan indik daha sonra eşya ve hayvanları indir-
diler. Karanlık olduğu için çadırları açmadan o geceyi 
orada geçirdik. Sabahleyin güneşin doğuşuyla birlikte 
bir hareketlilik başladı. Kimi çadır açıyor, kimi hayvan-
ların yemeğini veriyordu. Bebeği olan anneler bebekler-
ini emziriyor, kimi de kahvaltı hazırlıyordu. İşçiler çavuş 
olan Hüseyin amcaya suyu sordular. 50 metre ileride 
bir kuyunun olduğunu suyu oradan temin edeceklerini 
anlatıyordu. 

 Suyun olduğu kuyunun başına gittik iplerle su 
sitillerini  kuyuya bırakarak suyu çektik. Suyun içinde 
küçük küçük kurtların olduğunu görünce bu su içilmez 
dediler ama bunu dinleyen kim. Çavuş Hüseyin amca bir 

tülbent getirin dedi. Ben Fatma teyzeye giderek tülbent 
istedim. Fatma teyze tülbenti verdi onu getirip Hüseyin 
amcaya verdim. Hüseyin amca tülbente suyu sürdükten 
sonra bu suya ne olmuş birkaç gün su çekildikten sonra 
tertemiz olur deyince herkes içmeye başladı. 1 hafta 
sonra çalışmaya başladık. Hava oldukça sıcaktı. Geceleri 
sivrisinekler bizi yatırmıyorlardı. Hele rüzgârın esmediği 
gecelerde çok sıkıntı çekiyorduk.  Gün geçtikçe yorgun-
luk bir taraftan, ağrılar sızılar bizleri rahatsız ediyordu.  
Sabahleyin güneş doğmadan işe başlıyorduk, güneşin 
batışına kadar çalışıyorduk. İçtiğimiz sular sağlıklı değil-
di. Her gün suyu tülbentle  süzdükten sonra içiyorduk. 3 
ay yakın bir süre çalıştıktan sonra artık okulların açılma 
zamanı gelmişti. Okulun açılışı bizim için bir kurtuluştu. 
Okula gidecek çocuklar dönüş için hazırlıklar yapıyor-
lardı. Çok sevinçliydik. Bu ağır işten hayli yorgunduk. Bir 
an önce oradan ayrılmak istiyorduk. Bir cuma günü An-
kara otogarına geldik orada biletleri alarak akşamleyin 
otobüse sevinç içinde binerek, ikinci bahara yani gelecek 
bahara kadar derin bir nefes alarak oradan ayrıldık. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 22 )

H A N İ F İ   Ü N V E R – Çok küçük yaşta, daha dünyayı henüz 
tanımadan, bir göz hastalığına bağlı olarak, tedavi amaciyle 
kullanılan, o zamanların çaresizliği içerisinde baş vurduğu 
“Kocakarı ilacı” nın olumsuz etkisi nedeni ile, bir daha görme-
mek üzere her iki gözünden oldu. O dönemler, biz çocukların 
hemen he- men hepsi, göz hastalığına maruz kalmıştırız. Hast-
alıklı gözler; o dönemlerde; insanlar, doktorla ve tıbbi  ilaçlarla 
henüz tanışmadıkları için, çareyi, ne idüğü belirsiz ilaçlarda ya 
da hocaların yazdıkları muskalarda buluyorlardı. Yaygın olan 
bu göz hastalığı, sonradan tıbben uygulanan pembe renkli 
bir ilaçla sön- dürülmeye çalışıldı.Ve muvaffak ta olundu. Bir 
zaman sonra bu hastalık orta- dan kalkmış oldu. Hatırlıyorum, 
çocukluğumda benim de gözüme bu ilaçtan birkaç sefer dam-
latılmıştı. Ama ne yazık ki, Hanifi bu ilaçla tanışamadan, her 
iki gözünü kaybetip, karanlığa gömüldü. İnsanlarda; sakatlık, 
organ kaybı çok üzü- cüdür. Kaybedilen bir parmağın bile acısı 
ve eksikliği hissedilir. Göz kaybı, hemi de ikisi birden, çok çok  
daha insana acı verir ve hiçbir zaman da unutu- lamaz. Bunun 
eksikliğini ve yarattığı tıravmayı, ancak onu çeken bilir. Bizler, 
iki dakika karanlıkta kalsak, panikleriz, rahatsız oluruz. O in-
sanlar ne yaparlar ?  Üstelik  te asla bir daha göremeyecekler-
ini bile bile!....

Zamanla anne ve babasını da kaybeden Hanifi, karanlık 
dünyasında yapayalnız kalıverdi. Ama, hayattan kopmadı. 
Güçlü iradesi sayesinde hayata tutunmaya çalıştı. Ağabeyleri 
Burhan ve İsmail’in de yardımları  ile kendisini avutmaya ve 
hayata sıkı sıkıya sarılmaya çalıştı. Gün geldi güzel ve yanık sesi 
ile türküler söyledi. Gün geldi saz’a heves sardı. En kısa sürede 
çalmasını öğrenerek, düğün- lerde, toplantılarda boy gösterdi. 
Sesinin güzelliğini, sazının tınıları ile bütün- leştirerek, herke-
si kendine hayran bıraktı. O, aranan bir saz şairidir artık. Ama’ 
lardan oluşan müzik organizasyonlarına iştirak ederek, diğer 
yörelere de ulaş- tırdı o güzelim yanık sesini. İnsanlardan al-
dığı olumlu tepkiler, onu moralman güçlendirdi. Bu moralle, 
kendini daha da bir verdi bu işe. Gece gündüz durma- dan, 
birbirinden güzel ve anlamlı şiirler düzdü. Artık  çağlayan bir 
ırmak gibi, daha ziyade kendi iç dünyasını yansıtan şiirlerini 
çoğaltarak, bazen de güncel sorunlara neşter vuruyordu. Artık 
onun önünde kimse duramazdı. Söyledikçe coşuyor, coştukça 
çalıyor ve söylüyordu. Önceleri yöresel türküleri söylerken, 
şimdi, kendi şiirlerini besteliyor ve sazı eşliğinde seslendiri-
yordu. Ancak büyük bir sıkıntısı vardı. Çok küçük yaşta her iki 
gözünü kaybetmiş, okul yüzü görme- miş, okuma ve yazmayı 
öğrenememişti. Bütün bu şiirleri ve türküleri uzun  süre aklın-
da nasıl tutabilirdi?..Sonradan bir teyp yardımı ile kasetlere 
okumaya başla- dı. Uzun süre bu şekilde yoluna devam etti. 
Bu arada Yusuf ve Senem’den olma Emine ile evlenmiş Gamze 

adında bir de kızı dünyaya gelmişti.
Ailevi sorumluluklar da üzerine yüklenince, bocalamaya 

başlamıştı. Ailenin geçimini sağlamak gereklidir. Bu ise para 
ile, çalışmakla olur. Saz çalıp türkü söylemek karın doyurur mu 
hiç?...Ne ise ki, özürlülere sağlanan iş imkanı ile biraz ferahl-
amıştı. Çay-kur’da görev alıp çalışmaya, aldığı ücretle de kims-
eye muhtaç olmadan yaşamaya başladı. Daha sonra bu kurum-
dan emekli olarak, kendi çok sevdiği memleketi Doğanşehir’e 
yerleşti. Bir ara kısmi bir felç ge- çirdi. Güçlü iradesi ile bunu  
atlattı sayılır. Şu sıralar, her beş vakit camiye gidip dini vec-
ibelerini yerine getirmekte, bazen de güzel ve etkili sesi ile 
gamet getirerek, cami imamına yardımcı olmaktadır. Gözleri 
görmemesine rağmen, bastonu ile yoklayarak istediği yere 
gidebilmekte, güçlü hisleri ile, seslerinden, çok uzun bir zam-
an da geçmiş bile olsa, insanların kim olduğunu tanıyabil- me-
ktedir. Kasetlere kaydetmiş olduğu şiir ve türküler, zamanla 
ya kaybolmakta, ya da kasetlerin yıpranması ile zayi olmak-
tadır. Bu gün, kendisi gibi iki gözü ama olan Aşık Veysel’in; 
aramızdan  ayrılıp öte dünyaya gitmiş olmasına rağ- men, sazı 
ile çalıp söylediği bir kaç şiir ve türkü nedeniyle, haklı olarak 
insan- ların kalbinde taht kurduğu düşünüldüğünde, onun gibi 
iki gözü de ama olan, ondan çok daha fazla şiir düzüp türkü 
besteleyen, ondan çok daha güzel saz çalıp, ondan çok daha 
güzel söyleyip, ondan çok daha güzel ve etkili bir sese  sahip 
olduğuna inandığım Hanifi’nin, söylediği şiir ve türkülerin, 
zamanla unu- tulup gitmesine, hemşerisi ve uzaktan da olsa 
yakını olan benim, gönlüm razı olmadı. Onun söyleyip benim 
not aldığım şiirlerini, bir kitapta toplamayı, unu- tulmamak 
adına hedeflemiş bulunmaktayım. Şiirlerinden bir kaçını da 
sizinle paylaşmayı uygun görmekteyim.

                   K İ M İ     K İ M İ
Bin düşün bir söyle, söz türlü türlü,
Kimi zarar verir, kimi kâr verir.
Gökyüzünde bölük bölük bulutlar,
Kimi yağmur verir, kimi kar verir.

Al getir onları, koy bir yan yana,
Farklı yüreklerden yanarlar sana,

Birisi öz ana, biri kaynana,
Biri emek verir, biri yar verir.
Başına iş gelse, düşsen bir derde,
O dost bildiklerin, hani, bak nerde ?
Söyle de gör sırrını, merde namerde,
Mert olan ser verir, namert sır verir.

Hanefi’yim yorgunum, bedenim yaşlı,
Geldi geçti ömrüm, baharlı kışlı,
Gelse bir meclise bir ağır başlı,
Kimi kıyam durur, kimi yer verir.             

Aşık Hanifi’inin daha yüzlerce şiiri ve kendi bestesi 
türküleri bulunmaktadır. Buraya aldığım şiirler, kendisinden 
derlemiş olduğum şiirlerden sadece bir kaçını temsil etme-
ktedir. Nasip olursa derlediğim bu şiirleri kısa zamanda bir 
kitapta toplayacağım. Derleme fırsatı bulamadığım daha nice 
şiirlerinin oldu- ğundan da emin bulunmaktayım. Ne yazık ki 
ilgisizlik nedeniyle, ya unutul- makta, ya da zayi olmaktadır. 
Kendisi iki gözünden ama ve okur yazarlığı da olmadığından, 
bu işlerle uğraşacak konumda değildir. Ben ise, kısıtlı imkân-
larla ona destek olmaya çalışmaktayım. Bütün olumsuzluk-
larına ve karanlık dünya- sına rağmen, iç dünyasının ışığı ile 
bizlerin dünyasını aydınlatan şiirleriyle, bir yandan kendi 
sıkıntı ve sorunlarını açığa vururken, bir yandan da  bizlere 
yön vermeye çalışan, sazı ve o güzelim yanık sesi ile bizleri 
adeta mest eden Hanifi kardeşimize, bu özelliklerinden ötürü 
hayranlığımı ve takdirlerimi sunuyor, o karanlık dünyasından 
bizleri daha nice yıllar, sağlık ve afiyet içerisinde aydın- lat-
masını diliyorum.

    Bu arada, çocukluk yıllarımıza dair, kendisi ile ilgili bir 
anımı sizlerle pay- laşmak isterim. Biz çocuklar, o yıllarda, 
günümüzün çoğunu, Sürgü yolu çıkı- şındaki, elektrik san-
tral savağının havuzu ve kanalında çimerek geçirirdik. Bir 
gün oraya doğru giderken, beton kanalın içinde  bir çocuğun 
çırpındığını fark ettim. Su çok ve kuvvetli bir akıntılı olduğu 
için, yüzme de bilmeyen ve hangi akla hizmet edip oraya 
girme cesaretini gösteren bu çocuğun, sulara gömül- düğünü, 
bütün gücünü toplayarak ayağa kalkmaya çalıştığını ve sonra 
tekrardan sulara gömüldüğünü fark edince, hemen koşuver-
dim. Yanına ulaştığımda bu kişinin, Hanifi olduğunu fark et-
tim. Hemen suya atlayıp, tam boğulmak üzere  olan kendisini 
dışarı çıkardım. Her ikimiz de derin bir nefes aldık. Bazen o 
hadiseyi kendisine hatırlattığım zaman “ Heç sorma yahu hala 
oğlu, hangi akla hizmet etmiş de oraya girmişim. Allah senden 
razı olsun. Sen olmasaydın, tah- talı köyü boylamıştım.” der….

                                       …………………….

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 46
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.M BAŞAKŞEHİR FK 17 11 3 3 31 18 13 36

2.GALATASARAY A.Ş. 17 11 2 4 37 22 15 35

3.FENERBAHÇE A.Ş. 17 9 6 2 34 20 14 33

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 8 6 3 29 16 13 30

5.KAYSERİSPOR 17 8 6 3 25 18 7 30

6.GÖZTEPE A.Ş. 17 9 3 5 30 26 4 30

7.TRABZONSPOR A.Ş. 17 8 5 4 33 28 5 29

8.DG SİVASSPOR 17 8 2 7 23 27 -4 26

9.BURSASPOR 17 7 4 6 28 19 9 25

10.E YENİ MALATYA 17 6 4 7 21 24 -3 22

11.KASIMPAŞA A.Ş. 17 5 4 8 25 31 -6 19

12.TM AKHİSARSPOR 17 5 4 8 22 30 -8 19

13.A ALANYASPOR 17 5 3 9 28 33 -5 18

14.OSMANLISPOR 17 5 2 10 26 34 -8 17

15.ANTALYASPOR A.Ş. 17 4 5 8 19 31 -12 17

16.ATİKER KONYASPOR 17 4 3 10 16 23 -7 15

17.GENÇLERBİRLİĞİ 17 3 5 9 20 32 -12 14

18.K KARABÜKSPOR 17 2 3 12 14 29 -15 9

KASIMPAŞA A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

K KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

OSMANLISPOR - E YENİ MALATYASPOR

BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

DG SİVASSPOR - TM AKHİSARSPOR

ANTALYASPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.

18.HAFTA PROGRAMI

PUAN DURUMU

ANTMASİAD, EYMS’yi Kampta Ziyaret Etti
HABER MERKEZİ 
Malatyalı taraftarlar, Evkur Yeni Malatyaspor’u kamp 

yaptığı Antalya’da da yalnız bırakmadı. Antalya Malatyalılar 
Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANTMASİAD) Başkanı Garip 
Doğan ile yönetimi EYMS’yi kampta ziyaret etti

Antalya Malatyalılar Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANT-
MASİAD) Başkanı Garip Doğan ile yönetimi, Anadolu Birliği 
Genel Başkanı Bedri Yalçın ve beraberindekilerle birlikte Evkur 
Yeni Malatyaspor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Futbolcu-
lara antrenman sonrası tatlı ikram eden Başkan Bedri Yalçın 
ve Garip Doğan, daha sonra sarı-kırmızılı takıma başarılar dil-
edi. Malatyalılar olarak E.Y. Malatyaspor ile gurur duyduklarını 
belirten Bedri Yalçın, "Antalya'da yaşayan Malatyalılar olar-
ak sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri gururla takip ediyoruz. 4 
senede birçok başarıya imza attınız ve bundan sonra da Süper 
Lig'de bir çok başarıları elde edeceğinizden zerre şüphe duy-
muyoruz. Bu zorlu yolda yanınızdayız, sizinleyiz. Özellikle de şu 
anda Antalya'da olmanız münasebeti ile sizden sorumluyuz ve 
tüm ihtiyaçlarınızda yanınızdayız” dedi.

“BİZ HEP BİRLİKTE ÇOK DAHA 
GÜÇLÜYÜZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeni Malat-
yaspor Başkanı Adil Gevrek ise, “Geldiğiniz için çok teşekkür 
ediyorum. Yeni Malatyaspor hepimizin. Başarı birlik ve bera-
berlikle çok daha anlamlı oluyor. Takım gücünü taraftardan 
alıyor. Malatyalı hemşehrilerimiz de bunun farkında. Bizi hiç bir 
zaman yalnız bırakmıyorlar. Eksik olmasınlar. Sizlere, şahsınıza 
ve tüm Türkiye hatta dünyadaki bütün Malatyalılara teşekkür 
ediyorum. Biz hep birlikte çok daha güçlüyüz" diye konuştu. 

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, 
“Gençlik Şühedanın İzinde” sloganıy-
la 81 ilde düzenlediği “Sarıkamış Şe-
hitlerini Anma Programı” il merkez-
inde gerçekleştirildi. Sarıkamış 
Harekâtı’nın 103.yıl dönümünde 
düzenlenen "Sarıkamış Şehitler-
ini Anma Programı" Milli Parklar 
15. Bölge Müdürlüğü içinde bulu-
nan yürüyüş yolu alanında yapıldı. 
Sarıkamış Şehitlerini Anma Pro-
gramına Vali Ali Kaban, Garnizon 
Komutanı Tüm General Asım Ko-
caoğlu, Emniyet Müdürü Dr. Ömer 
Urhal, Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü, İl Müftüsü Ümit Çimen, 
daire müdürleri, sivil toplum kuru-
luşları, izciler, gençlik merkezlerim-
izin üye gençleri, Antrenörler, spor-
cular, sporcu velileri ve çok sayıda 
vatandaşın katılımıyla gerçekleştiril-
di. Vali Ali Kaban programda yaptığı 
konuşmada, “Bu vatan gerçekten bir 
cennet vatan, Çünkü cennet ancak 
şehadetle elde edilebiliyor. Bu an-
lamda biz bu cennet vatan için şeha-
dete ulaşanlara çok fazla ehemmiyet 
veriyoruz, çünkü onlar bu cenneti 
temin eden insanlar” dedi.

“CENNETİ TEMİN EDEN 
İNSANLAR”

Malatya Valisi Ali Kaban, “Sanki 
bir beylik laf gibidir bu cennet vatan 
sözü. Belki çok erken yaşlarımız-
da bunu ne kadar da beylik laf diye 
düşünürüz. Çünkü baktığımızda 
dünya da şu Anadolu toprağından 
çok daha verimli, şu Anadolu to-
prağından çok daha yeşil, şu An-
adolu toprağından çok daha kritik 
önemde başka topraklar bulunabilir 
ama yaşımız ilerledikçe anladık ki 
o büyüklerimizin söylediği cennet 
vatan sözü Anadolu için kullanılan 
bu söz hakikaten cennet bir vatan-
mış. Bunun sebebi de tümüyle bu 
topraklar için bu değerlerimiz için 
canını feda eden ve bu toprakların 
altında çürümeyen bedenleriyle ve 
aramızda dolaşan ruhlarıyla bizimle 
olan o şehitlerdir. Bu vatan gerçek-
ten bir cennet vatan, Çünkü cennet 
ancak şehadetle elde edilebiliyor. Bu 
anlamda biz bu cennet vatan için şe-
hadete ulaşanlara çok fazla ehemmi-
yet veriyoruz, çünkü onlar bu cenneti 
temin eden insanlar. En son ülkemizi 
korumak için şehit olan bireyimizden 

bu topraklara geldiğinde şehit düşen 
atalarımıza kadar yüzbinlerle şe-
hit yatıyor bu toprakların altında. 
Bunun ne kadar büyük bir ehemmi-
yete sahip olduğu düşünülünce fark 
edilecek bir gerçektir. Biz bu anlam-
da burada çok kıymetli Garnizon 
komutanımızın şahsından şehadetin 
ocağı olan kahraman ordumuzu bu-
radan bu vesileyle hürmetle selam-
lamak isteriz. Hakikaten kahraman 
ordumuz binlerce yıllık tarihi içer-
isinde yüzbinlerce, milyonlarca şehi-
di ile kahraman olmayı hakkını elde 
etmiş ordudur. Dile kolay şehadetin 
merkezi olmuş bir bünyeden bir ku-
rumdan bahsediyoruz bu herhangi 
bir şey değil, Kanla şehadetle elde 
edilmiş bir mertebe bu. Gençler bize 
çocukken dedelerimizden bahseder-
lerdi benim bildiğim dedelerimden 4 
şehit var. Buradan gidince büyükler-
inize sorun eminim en az sizin de 
çok sayıda şehidiniz vardır. Bunların 
biz en son dönemde olan şehitlerini 
biliyoruz ama bunu büyüklerimizden 
sormak lazım. Çünkü şehadet bizi 
bu Dünya ile gerçek olan kalıcı olan 
buradan sonra gideceğimiz Dünya 
arasında bağlayan en önemli bağ. 
Çünkü şehitler hakikaten ölmüyor 
ve inşallah bugün bu yürüyüşümüz 
sırasında heyecanla bağıran gençler-
imiz vardı gerçekten çok duygu-
landım şehitlerimiz ölmüyor inşallah 
bu vatan da bölünmeyecek. Hiçbir 
şehitlik niyetiyle yola çıkılıp da şehit 
olunmuş olan çaba boşa gitmez. Bel-
ki 90 bin civarında Sarıkamış şehi-
dimiz hiçbir kurşun atamadan şehit 
oldular ama niyetleri bu vatan için 
ölmekti Allah onların bu niyetler-
ini kabul etsin, bütün şehitlerimizin 
saygıyla hürmetle selamlıyor rahmet 
diliyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla 
selamlıyorum” ifadelerini kullandı.


