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Doğanşehir’de
Rekor Kan Kampanyası
Doğanşehir İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kızılay kan bağışı kampanyası organizasyonunda vatandaşların ve kamu personelinin yoğun katılımıyla kan bağışı kampanyasında 785 ünite kan toplanarak Türkiye rekoru kırılmıştır. 2’DE

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CANER GÜLER’İN AÇIKLAMALARI
Doğanşehir
Milli Eğitim
Müdürü Caner
Güler, Yarıyıl
tatilinin sona
ermesi ve 8.
Ve 12. Sınıflarının okullara
başlaması ile
ilgili bir açıklama yaptı.2’DE

HÜSEYİN
KARAASLAN
Sevdiğiniz,
Sevgiliniz için…
Bir anınızı bile onsuz geçiremediğiniz, yanındayken bile özlediğiniz, bir gülüşüne tüm
dünyayı feda ettiğiniz, hayatınızın anlamı, yaşamınızın kaynağı, yüzüne baktığınızda huzur
veren, sizi hep seveceğinden emin olduğunuz
sevgiliniz…
Üzülmesine dayanamadığınız, bir damla
gözyaşı akıtsa içinizin sızım sızım sızladığını
hissettiğiniz, sözleriyle sizi mest eden, bakışlarıyla bambaşka âlemlere götüren, her hayalinizde var olan, dününüz, bugününüz, yarınınız, yüreğinizin yarısı sevgiliniz…
Dokunuşuyla içinizi titreten, tutkunun
ateşini kalbinize yerleştiren, yağmuru, soğuğu keyifli hale getiren, her daim baharınız,
çiçeğiniz, en parlak maviniz, kırmızınız, gökkuşağınız, yol arkadaşınız, en iyi dostunuz,
gururunuz, gökte ararken yerde bulduğunuz
sevgiliniz…
Dünyanın en güzeli, en şirini, en tatlısı, en
ateşlisi, en akıllısı, en sadığı, sizi siz olduğunuz
için seven, sizi her şeyinizle kabul eden, kendisinden çok sizi düşünen, çocuk, olgun, genç,
yaşlı, her zaman deli sevdalı sevgiliniz…
Gündüz güneşiniz, gece ayınız, masmavi
yıldızınız, sarı sıcak kumsalınız, yemyeşil ormanınız, ağaçtaki dalınız, denizdeki martınız,
yüreğinizdeki kelebeklerin sahibi, ülkenizin
tek hâkimi, sizi siz yapan, zaten ne yaparsa
hep iyiyi yapan sevgiliniz…
Kokusuyla sarhoş eden, gölgesiyle bile
mutluluk veren, sırdaşınız, gönüldaşınız, siz
ağlarken ağlayanınız, gülerken güleniniz, sevinciniz, hüzün kovucunuz. “Tanrım ona bir
şey olmasın” diye dua ettiğiniz, varlığı için her
zaman şükrettiğiniz sevgiliniz…
Yaşamı boyunca herkes birini bulur, ama
birbirini bulmak çok az insana nasip olur. O
yüzden sevdiğinize sahip çıkın, onu önemseyin
ve kırmayın.
Kadın mutluysa güzelleşir, güzelse mutlu
olur. Mutlu olursa sen de mutlu olursun. Sevdiğinizi üzmeyin...
Bu duygu ve düşüncelerle tüm sevenlerin
ve sevilenlerin 14 Şubat Sevgililer gününü kutlar, ömür boyu mutluluklar dilerim.
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Doğanşehir’de Rekor Kan Kampanyası

Doğanşehir İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kızılay kan bağışı kampanyası organizasyonunda vatandaşların ve kamu personelinin
yoğun katılımıyla kan bağışı kampanyasında 785
ünite kan toplanarak Türkiye rekoru kırılmıştır.
Doğanşehir Belediye Düğün salonunda düzenlenen Türk Kızılay'ına Kan bağışı yapan vatandaşlara Kaymakamlık tarafından yemek ikram edildi.
Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim
Köroğlu'nun kan bağışı kampanyası ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şu sözlere yer verdi.
"Bugün Doğanşehir Kaymakamlığı olarak Kızılayımız ile birlikte kan bağışı gerçekleştirdik.
Doğanşehir'de kamu personellerimiz olsun, vatandaşlarımız olsun çok yoğun ilgi ve talep gösterdiler. İşin açıkçası bizi çok duygulandırdı. İstanbul genelinde 18 ekibin topladığı kandan daha
fazla kan toplamış bulunmaktayız. Rakamımız
400 civarında gece saat 24.00'e kadar kan alma
çalışmalarımız devam edecektir. Gece 24;00'ın
sonunda Malatya'da ve Türkiye'de Malatya'nın

bir ilçesi olarak Doğanşehir olarak yardımlaşma
kanımızda var 1001 ünite kan diyerek Türkiye rekoru kıracağımıza inanıyorum. Burada ben Emniyet, Jandarma personellerimize, imamlarımıza,
öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza hepsine
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Unutmamak gerekiyor ki kan bir gün herkese lazım olur." dedi.
Kaymakam Köroğlu sözlerine şöyle devam
etti. "Türkiye genelinde ilçe bazında Doğanşehir
ilçemiz kan bağışında 1. olmuştur. İlçemizde Toplam 785 ünite Kan toplanmıştır. İstanbul genelinde 18 ekibin topladığı Kan’dan sonra Doğanşehir
bir ilçe olmasına rağmen 2. Sırayı alarak Ankara
ve diğer 79 ilimizi geride bırakmıştır." dedi.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt,
Kaymakamlık tarafından organize edilen kan
bağışı kampanyasını ziyaret ederek Doğanşehir
Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'na yapmış oldukları kan bağışı kampanyasından dolayı teşekkür ederek kan bağışında bulunan kamu personelleri ve vatandaşlara teşekkür etti.
Haber Merkezi

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ CANER GÜLERİN AÇIKLAMALARI

Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Yarıyıl tatilinin sona ermesi ve
8. Ve 12. Sınıflarının okullara başlaması ile ilgili bir açıklama yaptı.
Sevgili velilerimiz ve kıymetli öğrencilerimiz; 15 Şubat itibariyle ilçemizin
seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde anaokulu, ilkokul, birleştirilmiş sınıflı ilkokul ve ortaokullar olmak üzere toplam 28 okulumuzda yüz yüze eğitime başlıyoruz. 1 Mart itibariyle ise ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflarda tamamen, ara
sınıflarda ise kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacağız. Gönül isterdi ki
tüm sınıflarımızda eski günlerde olduğu gibi tam gün yüz yüze eğitime başlayalım. Sizlerin de desteği ile devletimizin belirlediği kurallara daha sıkı riayet
ederek; maske, mesafe ve temizlik üçlemine daha fazla önem göstererek eski
günlere dönmek hiç de uzak bir ihtimal değil. Bizler tüm önlemleri alarak okullarımızı buruk bir sevinçle açıyoruz ve burukluğu ortadan kaldırmak için sizlerden destek bekliyoruz. İyi ve güzel günler çok yakında okullarımızın bahçesinde özgürce koşan ve sınıfları sesleri ile güzelleştiren öğrencilerimizin olsun. Bu
duygular ile yarın eğitim-öğretime başlayacak öğrenci ve öğretmenlerimize ve
de siz değerli velilerimize bu başlangıcın hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Haber Merkezi
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ALOE VERA
YAPISI(3)
Aloe Vera ismi Arapça ‘Parlak acı
madde’ anlamına gelen ‘Alloeh’ kelimesinden türemiştir. Latince ‘Vera’
ise ‘Doğru, Gerçek’ anlamına gelir.
Aloe Vera dış mekânda 40 -90
cm, iç mekânda ise 20-40 cm uzunluğunda, kalın, sivri, etli, yeşil, kenarları küçük beyaz dişleri bulunan
yapraklara sahip kaktüs benzeri bir
iç mekân bitkisidir. Dikensiz ve etli
yaprakları sebebi ile Sukulent (Succulent) kolundan olan bu bitki sağlık
deposudur. Aloe Vera yerini sever ve
iyi bakılırsa yılda bir defa çiçek verir,
dış mekânda çiçeğin boyu 4-5 metre boyuna gelebilir. Aloe Vera aslında Zambakgiller (Asphodelaceae)
ailesinin bir üyesidir. Aloe Vera her
türlü zor şartlarda yetişen; soğuk, sıcak, güneş, yağmur demeden ayakta
kalma mücadelesi veren yapraklarını
dökmeyen saçak köklü bir bitkidir.
ALOE VERA YAPRAĞININ İÇİNDE
ÜÇ TABAKA VARDIR
a) Diş Kalın Tabaka(Kabuk):
Koruyucu bir işlevi vardır, karbonhidratları, proteinleri sentezler.
b) Orta Tabaka:
Bu tabaka lateksten oluşur. Özünde Antrokinonlar ve glikozitler bulunur, sarı renkte ve acı tadındadır. Bu
katmandaki moleküller Aloe Vera’ya
laksatif(ishal etkisi) etkileri verir.

c) İç (Yapışkan) Tabaka:
Yapışkan tabaka olarak bilinen içteki şeffaf jelin tedavi edici özelliklerin
çoğundan sorumludur. Bu tabakanın
%99,3’ü su ve geri kalanı(% 0,7) aminoasitler,lipidler ve sterollerden oluşur. Kuru olarak Aloe jel yaklaşık olarak %55 polisakkarit, %17 şeker, %16
mineral, %7 protein, %4 lipid, ve %1
fenolik bileşik içerir.
VİTAMİNLER
Aloe Vera vücut için çok önemli
olan antioksidan özellik taşıyan A, C
ve F vitaminlerini bulabilirsiniz. Bunun yanında B vitamini (Thiamin),
Niacin, B2(Riboflavin), Cholin ve Folik Asit bulunabilmektedir. Eksikliğinde unutkanlık belirtisi gösteren B12
vitamininin olduğunu ve hatta bazı
kaynaklar 12 vitamini içerdiğini göstermektedir.
MİNERALLER
Sodyum,Potasyum,Kalsiyum,Magnezyum,
Manganez,Bakır,Krom,Demir v.b yaklaşık 20 mineral Aloe
Vera bitkisinde bulunur. Magnezyum
Lactat, aminoasitlerden Histamin salınımı engeller. Alerjik reaksiyonlarda
salınan Histamin, kaşıntı ve ağrıya
neden olur. Bundan dolayıdır ki Aloe
Veranın Antipruritik (Kaşıntı önleyici)
etkisi vardır.
ENZİMLER
Amylase,Lipase,Catalase,Bradkinase,Carboxypeptidase,Cellulase,
Dehydrogenase,Oxidase ve daha bir
çok enzim içermektedir.
GLUKOZLAR(Şekerler)

Dr. Remzi
HOROZ

Monosakkarit ve polisakkarit şeklinde çeşitli şekerler Aloe Vera’da
bulunur. Bunlardan en önemlileri
Glucuse ve Mannose’den oluşan Fruko-Mannons diye bilinen polisakkaritlerdir. Bu tip sakkaritler
‘SIZINTILI BARSAK SENDROMU(Leaky Gut Syndrom)’ önlenmesinde
ve iyileştirilmesinde çok büyük öneme sahiptir.
AMİNOASİTLER
Aloe Vera proteinlerin yapıtaşı
olan aminoasitler yönünden oldukça zengindir. Vücuda gerekli olan
aminoasitlerden 20-22 tanesi Aloe
Vera’nın jel kısmında bulunmaktadır.
Bunun yanında vücudun üretmediği
ve ihtiyacın besinlerden karşılanmak
zorunda olduğu 8 aminiasitlerden 7
tanesi yine Aloe Vera’nın jel kısmında
bulunur.
HAFTANIN SÖZÜ:
“Bir çiçeğe fazla su verirsen çürür.
Bir İnsana Fazla değer verirsen
kudurur.”
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Kar Yağışı Sonrası Yaban Hayvanlarını Yemleme Çalışması
Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Yönetim Kurulu ve üyeler Doğanşehir’de yoğun kar yağışını sonrası yaban hayvanlarını unutmadı.
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Jandarma Bölük
Komutanı Onur Kırıcıer, Doğanşehir
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Vahap Çelik ve Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sandal ile Dernek
Yönetim Kurulu üyeleri çevrede yer
alan tüm yaban hayvanlarının yaşam
alanlarına yeterince buğday, burma
ve benzeri yeşillikler, havuç gibi besin
maddelerini alarak yaban hayvanlarını
yemlediler.
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu yaptığı konuşmada: “Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanlığının
sosyal sorumluluk projesi kapsamında
hazırladıkları dağlardaki keklik, tavşan
ve kurda kuşa buğday ve diğer yem çeşitlerini bıraktıklarını duyduk. Onları ziyaret ettik. Bu duyarlı davranışlarından
dolayı onlara çok teşekkür ediyorum.
Bu konuda Doğanşehir Kaymakamlığı
olarak her zaman destek vereceğimizi,
yanlarında olacağımızı söylüyor ve teşekkür ediyorum.” dedi.
Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Sandal şunları söyledi: “Avcılık bir spordur. Amaç sadece öldürmek değildir.
Ancak avlanma esnasında av olanın yok
olması durumu da vardır elbette. Şu
unutulmamalıdır ki avcılık, insanın ve
hayvanın var olduğu her dönemde mevcuttur. Yaban hayatına bakıldığı zaman,
yırtıcı hayvanların ot yiyen canlılarla
beslenmesi bir avcılıktır. O zaman et
yememek lazım. İnsan et yiyorsa yediği
etin bir hayvana ait olduğu unutulmamalıdır. Yaban hayatındaki hayvanlar
da beslenirken kendilerine yeteri kadar
hayvanı avlarlar, fazlasını değil. Bunu
çok iyi düşünmek lazım. Yasal avcılıkta; avlanma bölgeleri, süreleri, limitleri belli olup avlanma bu doğrultuda

kurallar dahilinde yapılırsa avcılık olur.
Yasal avcı da vergisini verir, avlanma ile
ilgili gerekli eğitimlerden geçer, gerekli denetimlere tabi olur. Yasal olmayan
hiçbir şeyi yapmaz. 24 Ocak 2011 Pazar
gününden itibaren 2020-2021 dönemi
tavşan ve keklik grubu av hayvanları için av sezonu bitmiş olup av yasağı
başlamıştır. Aldığımız bazı duyumlara
göre özellikle son günlerde yaban tavşanı ve kınalı keklik avı yasak olduğu
halde yasal resmi kayıtlı olmayan bazı
kişilerin çokça yaban tavşanı ve keklik
avlamak için fırsat kolladıkları ve bunu
yapmak için de hileli yollara başvurdukları özellikle tavşan avlamak için araçlarla gece far avı yaptıkları bize gelen
ihbarlarda yer almaktadır. Bu bir avcılık
şekli ya da avcılık değildir. Bu tamamen
canlıyı katletme, neslini yok etmeye yönelik bir vahşiliktir. Bu tür avlanma her
zaman yasak olup, bu konu hakkında
Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği
olarak tüm resmi avcılarımız ile ilişki ve
işbirliği halindeyiz. Yasal olmayan bu
ve benzeri avlanmalarda tarafımıza yapılan tüm ihbarları anında Kolluk Kuvvetleri ve Malatya Doğa Koruma ve Milli
Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine
bildirmekteyiz. Yapılan tüm ihbarlar
Kolluk Kuvvetleri ile Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü
yetkilileri tarafından anında değerlendirilerek ihbarı yapılan yerin kontrol ve
denetimleri yapılmaktadır. Önceki av
sezonlarında olduğu gibi 2020-2021 av
sezonunda da bu şekilde gelen ihbarlar
sonucu yasal olmayan avcılar yakalanarak haklarında yasal işlemler yapılmıştır. Ancak bu iş bir vicdan, bir insanlık
işidir. Bizler avlanmak haricinde ayrıca,
Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği
olarak her sezon av başlangıcından bitimine kadar olan dönemlerde yanımızda götürdüğümüz çeşitli ağaç tohum ve
fidelerini gittiğimiz yerlere dikerek orman oluşumuna katkıda bulunmaktayız. Yine, Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar

MEHMET
KAYABAŞI
Şair ve yazar

ÇİÇEK
Derneği adına, Kaymakamımız Halil
İbrahim Köroğlu bey ile Orman
fidanlığı yetkililerinin katkı ve destekleri ile ilçemizde çeşitli çam, ıhlamur,
aşılı alıç ağaçları dikmek suretiyle orman alanı da oluşturduk. Bu konuda İl
Orman İşletme Müdürlüğü ve Orman
Fidan Şefliği yetkililerine de sonsuz
teşekkür ediyorum. Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği olarak, Malatya
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge
Müdürlüğü, Doğanşehir Kaymakamlığı,
Doğanşehir Belediye Başkanlığı ve Kolluk Kuvvetleri ile sürekli işbirliği halindeyiz. Bu konuda bu kurum yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu
kurum yetkililerimiz bizlere son derece
yardımcı oluyorlar. Göreve başladığımız günden bu güne kadar her sezon
özellikle Malatya Doğa Koruma ve Milli
Parklar Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız
işbirliği sonucu binlerce kınalı kekliği
İlçemizin çeşitli yerlerine salmak suretiyle bölgedeki keklik popülasyonunu
arttırmaya çalışıyoruz. Hayvanların
korunması için elimizden geleni yapıyo-

ruz. Bu gün de artan yoğun kar yağışı
sonucu bu hayvanların beslenmesine
tabiatta sıkışmadan aç kalmamalarına
yaşamalarına müsait ortamı hazırlamak üzere buraya geldik. Bu konuda
Kaymakamımız Halil İbrahim Köroğlu,
her zaman bize destek oldular, yardımlarını bizden hiç esirgemediler. Yine,
İlçe Jandarma Bölük Komutanı Onur
Kırıcıer’ de bizlere çok destek oldular.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali
Zelyurt babasının rahatsızlığı nedeni
ile katılamayacaklarını belirterek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vahap Çelik
beyi göndererek destek oldular, bizlerden yardımlarını esirgemediler. Bu gün
yemleme çalışmamızda da bizleri yalnız bırakmadılar. Şimdi tüm ekibimizle,
getirdiğimiz buğdayları keklik ve diğer
kuşlar için burma, yeşillik ve havuçları
da yaban tavşanlarının beslenmeleri
için hayvanların bu yaşam alanlarına
bırakacağız ve bunu çevremizdeki tüm
alana iki gün boyunca yerleştirerek onların beslenmelerine çözüm sağlamaya
çalışacağız.” Dedi.

El sallarsın al etekle,
Arı gezer bal petekle,
Dağlar şahlar dal çiçekle,
Bağ bahçeye çiçek benim.
Kışın sonu göçen göçtü,
Yolu alan mekân seçti,
Bahar bize kucak açtı,
Turna gökte, gülen benim.
Damla damla nehir akar,
Karlar erir çiçek açar,
Şahin gökte kulaç atar,
Öten ötsün, dili benim.
Garip gözle gökte yıldız,
Seher yakın dalga sessiz,
Gözüm sende mavi deniz,
Sular mavi, rengi benim.

HAFTALIK KARE BULMACA
kin (eski)... 10. Öndelik... Alımlı... 11. Güney Kafkasyalı bir halk
veya bu halktan olan kimse... Kuşatma (eski)... Sesin bir yere
çarpıp geri dönmesi, yankılanması; yankı... 12. Düzenleyici...
Demir yolu ile yolculuk edenlerin gereksinimlerinin geniş ölçüde karşılandığı büyük tren istasyonu... 13. İletme işi... Işıklı,
nurlu... 14. Yaramak işi... Anatomi ile ilgili... 15. Bir yerleşim
yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, kanalizasyon, su, elektrik vb. tesisatın tümü... Ateş (eski)... Kirli sularda, bu sularla
sulanmış sebzelerde bulunan, ortalama üç hafta süren, ateşli
ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, karahumma...

Yukarıdan aşağıya
Soldan sağa
1. Asma işi... Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan bir söz... Zekâ (eski)... 2. Yarışma.... Sasımak
işi, tefessüh... 3. Kanatlılar alt sınıfına giren, ağız yapıları sokup emmeye elverişli, memelilerde yaşayan ve kanla beslenen bir böcek takımı... Salpa... 4. Baba... Kalafatlamak işi...
5. İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar
uzanan bölüm... Ekleme, ulama... Çeşit, cins, tür... 6. O yere sık
sık gitmek... Nemçe... 7. Süsleme... Mizaç, huy, tabiat, karakter
(eski)... Getirim... 8. Utanma, utanç duyma... Fermene yapan
veya satan kimse... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan,
tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 9. Birtakımı, bazısı,
kimisi... Teklik ikinci kişiyi gösteren söz... Gökle ilgili, göğe iliş-

1. Genellikle tahıl saklanan yer... Üniversitelere girebilmek
için lise öğreniminden sonra verilen olgunluk sınavı... 2. Aynı
tonda yazılmış şarkı biçimindeki dans müziği... “Uygundur,
iyidir” anlamında kullanılan bir söz... Alüminyum elementinin simgesi... 3. Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti
güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, beyaz eti için
avlanan, iri bir böcek... Tunceli iline bağlı ilçelerden biri... 4.
Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü... Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel
adı... Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk...
5. Beklemek işi... Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları
gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya perde

üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi... 6. Atların
yetiştirildiği ve bakımlarının yapıldığı, hayvanların rahatça hareket etmelerini sağlayan alanların bulunduğu tesis... Gerekli
olan duruma karşıt, zıt... Sözü birine veya birilerine yöneltme,
seslenme... 7. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Küçük limon... Mecazla ilgili, mecaz niteliğinde olan... 8. Asaleten atamak işi...
9. Hafakan... Kişi (eski)... Nobelyum elementinin simgesi... 10.
Slav... Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip
içirme işi... Kişilere verilen ilk ad, küçük ad... 11. Bağlı olarak,
tutturulmuş biçimde (eski)... Acımasız, merhametsiz, zorba
(eski)... 12. Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi... Katı
cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna geçmek... Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan
demir çubuk... 13. Yıkanmak işi... Tozlaşma... 14. İlaç, merhem
(halk ağzı)... Her beyti ayrı uyaklı bir divan edebiyatı nazım biçimi... Yöneltme, çeÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
virme (eski)... 15.
Körpe, taze... Ağır
bir yükün kaldırılmasını veya alt tarafında yapılacak
bir çalışmada otomobil vb. taşıtların
yerden yükseltilmesini sağlayan
alet, kaldırıcı...

4

HABER

16 ŞUBAT 2021

Başkan Zelyurt’tan Üç Aylar Mesajı
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali
Zelyurt, üç ayların başlangıcı olması münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali
Zelyurt mesajında; Üç aylar olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının İslam âlemi için büyük bir önemi
bulunduğunu belirten Başkan Zelyurt
mesajında şu sözlere yer verdi;
“Manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı rahmet, mağfiret, merhamet, ve
huzur dolu günleri içinde barındırdığı üç
aylar; insanların kalplerini yakınlaştıran,
dostluk, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularını arttıran, maneviyatımızın
aydınlanmasına vesile olan özel günlerdir. İslam âlemi olarak, Recep, Şaban ve
Ramazan aylarına kavuşmanın huzur ve

mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aylar içerisinde Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi gibi önemli ve feyizli gecelerin
olması, manevi iklimin yayılması ve birey
olarak kendi muhasebemizi yapmak bakımından da son derece önemlidir. Bereketli mübarek üç aylara kavuşmanın heyecanını, sevincini ve mutluluğunu hep
birlikte yaşıyoruz. Allah Ramazan ayına
da sağlıklı bir şekilde kavuşmayı nasip
etsin. Bu duygu ve düşüncelerle başta
Doğanşehirli hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin üç aylara
kavuşmasını tebrik ediyor, bu mübarek
gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve
tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur
getirmesini depremlerin ve salgın hastalıkların sona ermesini Cenab-ı Hakk’tan
niyaz ediyorum” dedi.

1965- 1968 DOĞANŞEHİR ORTAOKULU MEZUNLARI
Not: Bu yazı sadece, benim Doğanşehir Ortaokulu’nda okuduğum dönemdeki gözlemlerimi kapsamaktadır. Yazıda kendi yaşanmışlığınıza, ailenize veya bir yakınınıza rastlamış da
olabilirsiniz, rastlamamış da olabilirsiniz.
Sizlerden ricam yazıyı, bulduklarınıza ya
da bulamadıklarınıza bir anlam yüklemeden
okursanız ve bundan yaklaşık elli yıl öncesini
sizler de benim gibi gözünüzün önünden bir
film şeridi gibi geçirerek yaşanmışlıklarınızı
tazelemiş, varsa kaybettiklerinizi de yadetmiş
olursunuz. Saygılarımla...
Güzel Doğanşehir
Yıl 1965-1970, Doğanşehir Ortaokulu güzel bir okul olduğu gibi iyi de eğitim veren
bir okuldu. O yıllar eğitim sisteminde sınıfta
kalma da vardı, tart edilme de...Bir çoğumuz
önden gidenle de okuduk, arkadan gelenle
de... Doğanşehir Ortaokulu’nun öğrenciler tarafından işletilen okul kantini kooperatif gibi
çalışır, dönersermaye geliri elde edilir, bu gelir yöneticilerin denetiminde okul gereksinimi
için harcanırdı. Okulun yatılı öğrencileri vardı,
pansiyonda kalırlardı. Okul yöneticileri ve öğretmenleri disiplinli, donanımlı giyim kuşam ve
kişisel yaşamlarıyla da topluma örnek kişilerdi.
O yıllarda okul müdürlüğü yapanlar Mehmet
İnci ve Sıtkı Karahan’dı. Okulun kadrolu öğretmenlerinden aklımda kalanlar; Cengiz Bulut,
Mustafa Firengiz, Mustafa Kırıkçı, Ünal Sığrı,
Sengül Günaçtı, Süleyman Özçiftçi, Sabahattin
Bal, Alirıza Göktaş ve Hasan Kakaç’tı. İlk okul
öğretmenlerinden Mustafa Yücel o dönemde
ilçede “Başöğretmen” olarak anılır, fransızca
derslerine girer Fransızca “lö” demeyi beceremeyen öğrencinin vay halindeydi. Abidin
Koç tarım, Cevri Özlü beden eğitimi, Şahin Erdem müzik derslerine gelirlerdi. Şahin hoca
ilk türkü olarak bize “Bir ay doğar Pasinden”
türküsünü öğretmişti. Kendisi Pasin’den Doğanşehir’e muhacir olarak gelmişti. Türkünün
asıl adının “Bir ay doğar Pasenden”olduğunu
sonradan öğrenmiştim. Mehmet Ciro sanki
ticaret dersine gelirdi. Hasan Yılmaz ulusal
bayramlardaki merasimlerde adeta bir asker
ciddiyeti ve tabur komutanı edasıyla yürütürdü
öğrencilerini. Hasan Sönmez ve Mehmetali Demiralp de derslere gelirlerdi ama hangi derslere gelirlerdi çok anımsayamıyorum.Ya da bizim
sınıfımıza hiç gelmediklerinden hafızama kaydetmemiş olabilirim. Okul katibi Beşir Güngüt
mevzuata hakim iyi bir bürokrattı, ağırlığı öğrenciler tarafından da hissedilirdi. Okulun iki
hizmetlisi vardı, biri öğrenciye oldukça sert
davranan, her an her yerde karşınıza çıkabilecek çeviklikteki Hüsnü emmi, öteki de Ömer
dayıydı. Hüsnü emmi okulu nasıl da benimserdi! Sonradan Cengiz Şahin de okul hizmetlisi
oldu ama ne yazık ki genç yaşta yaşamını yitirdi. Pansiyonun aşçısı Abdullah amcaydı. Okulun zorunlu yabancı dil dersi fransızca olduğu
için öğretmenlerin yetersiz kaldığı dönemlerde ilçe kaymakamı ve ilçe hekiminin fransızca

derslerine geldikleri de olurdu. Okulda öğrenci
temsilciliği seçimleri oldukça hararetli geçerdi.
Bir seçimde Ali Han’ı öğrenci temsilcisi seçmiştik. Karşısındaki adayı anımsayamıyorum.
O yıllarda ilçenin hakimi, savcısı, askeri ve
sivil bürokratları ve esnafları da oldukça saygın insanlardı.
İlçenin ağaları ve beyleri vardı. Rıdvan
Ağa, Mustafa Ağa, Hudutlu Abidin Ağa, Yarımağa İsmail, İshak Yağcı, Fidan Hüseyin, İshak
Şahin, Ahmet Kuru, Hanifi Kuru, Fahri Yağcı,
Mustafa Canpolat, Yaşar Doğan ve Muhtar Ziya
gibi saygın ve ekabir insanları; Esat Doğan ve
Mehmet Delikaya gibi de saygın milletvekilleri
vardı. İlçenin Kaymakamı Oruçoğlu, Hakimleri
Muhsin Bey ve Süleyman Efe, Savcısı Macit Terzioğlu, Zabıt Katibi Ali Bey, dava vekilleri ise;
Emin Albayrak ve Abidin Özmansur’du... Emin
Albayrak pratik zekalı bir dava vekili olarak tanınırdı. Ali Kan da dava vekiliydi, Ali Kan daha
sonraları matbaa makinesi getirmişti ilçeye,
günlük yerel gazete çıkardı bu matbaadan. Doğanşehir’in yerlisi memurlar vardı tapu dairesinde Servet Özbey müdür Tapucu Ziya Doğan
da memur olarak çalışırlardı. Meteoroloji memuru Vefa Erdoğan işini evden yönetirdi, şimdi
bu tarz çalışmaya “Home Office” çalışma deniyor. Askerlik şubesinde Necati Kutlu, Devlet Su
İşleri’nde Hacı Ahmet Ata, Orman idaresinde
Felek amca görev yaparlardı... Pancar Şefi, Nüfuscusu, Trencisi vardı İlçenin. Banka Müdürü
Şükrü Kafarali tahrirat Katibi de Abdullah Durhan’dı...Doğanşehir dışından atanmış olan bu
memurlar ilçe halkıyla kaynaşır, ilçede doğmuş
büyümüşcesine aidiyet duygusu taşırlardı.
Gözlemlerimi anlatmaya çalıştığım bu yıllarda Belediye Başkanı Yaşar Doğan, Belediye
muhasibi Bilal Yurdakul,teknik elemanı Mehmet Özel; zabıta memurları da Mahmut Çavuş(
Şen) ve Zeki Çavuş(Doğan) idi. Belediyenin çöpçüsü Çöpçü Vakkas at arabasıyla ilçenin çöpünü toplardı...At arabası demişken ilçenin renkli
siması Arabacı Memiş’ten bahsetmemek haksızlık olur. Kristalin yokuşundan ve ortaokulun
yokuşundan arkasında bağlı yüklü arabayla çıkarken zorlanan zavallı atın Memiş’ten yediği
kamçı ve küfürün haddi hesabı yoktu. Memiş’e
göre o at, arpayı samanı yiyorsa o yokuşu da
zorlanmadan çıkmalıydı...
İlçede; Vaiz Şahin, Kaşifoğulları, Melekoğulları,Yıldırımlar gibi tüccar işadamları da
vardı. Yıldırım ailesinden Şerif Yıldırım hububat ticaretiyle uğraşırken daha sonraları bir
kaç dönem ilçede belediye başkanlığı da yaptı.
Vaiz Şahin’in çocuklarının o dönemde İstanbul’da ticaret yaptıklarını anımsıyorum. İlçenin; Ahmet Durak, Yakup Aydın,Yusuf Taştan,
Hasan Can, Hüseyin Aydın ve Mehmet Günaydın gibi müteahhitleri vardı. O yıllarda bu günkü gibi teknolojik olanaklar ve konkasör makineleri olmadığı için Demiryollarında kullanılan
balast taşı el ile hazırlanırdı. Dönemin en büyük balast müteahhitleri Hasan Can ve Hüseyin

Aydın Türkiye’de balast işçiliği müteahhitliğimi
sadece Doğanşehir Oba Köylüleri’nin işgücü ile
yaparlardı. Oba köylüleri müteahhitlerin taşeronları ya da çavuşları aracılığı ile organize
edilir, bu müteahhitlerin ülkenin değişik illerinde devletten aldıkları ihalelerde balast işçiliği
yaparlardı. Uğur Mumcu bu konuyu o dönemde
Cumhuriyet Gazetesi’nde yazı dizisi yapmıştı.
Elbette ki esnafları ve zanaatkarları da
vardı İlçenin, sinemacısı Hakkı Çavuş, dondurmacısı Ceccel emmi, marangozu Vahap usta ve
Murtaza dayı, otobüscüsü Yanık Ahmet, demircisi Demirci Abdullah, berberi ve sünnetcisi
Berber İbrahim idi...Beyaz eşyayı Özişler satardı. Altını, çiviyi ve camı da Yağcı Ömer bir
arada satardı. Cansızların Alirıza, Melek Ahmet
ve Kambur Abuzer ilçenin diğer nalburlarıydı.
Konfeksiyonu Yağcıların Fahri, Siverekli Tahsin, Kâzım Şahin, Beşir Taner, Bektaş Karakaş
ve Hacı Coşkun satarlardı. İlçenin sosyetesini
Siverekli Tahsin giydirirdi...Siverekli Tahsin’in
babası Zülfikâr amca da müşteriye karşı tahammülsüz bir züccaciyeciydi...
Zülfikar amcanın dükkanının biraz altında
Bakkal Osman bisiklet kiralardı çocuklara.
O zamanlar ilçede yanılmıyorsam üç tane
de otel vardı. Otellerden birisi Vaizlerin, diğeri Turan Yıldırım’ın bir diğerinin sahibini de
anımsayamadım.
İlçenin kasabı Kasap Halil, manavları Felek
amca ile Şemsettin ve kardeşi Kemal, fırıncısı
Pepe Kasım idi. Orta okul ögrencileri şekeri çekirdeği Ethem’den (Ethem’in dükkanı okul kantini gibiydi), gazete, dergi, kitap ve kırtasiyeyi
de Vahap Doğan’dan ya da Turan Karatepe’den
alırlardı.
Kooperatifciliği ve kollektivizmi ilçeye sevdiren öğretmen Kadir Okçu idi.
İlçenin en sosyalisti Hacı Mehmet Çakır’dı,
ona Kominist Çakır derlerdi.
Haydar hoca muska yazar, Hapalı bibi doğum yaptırırdı. Abbas Hoca cami imamıydı,
Cansızların Duran davudi sesiyle ezan okur,
mevlütlerde ilahiler söylerdi.
Sağlıkçı Nebi Şahin ve Kazancı Mehmet
(Çolak) ellerinde küçük bir çantayla dolaşırlar,
evde yatan hastalara evlerinde iğne yaparak
çok önemli bir sağlık hizmeti sunarlardı.Aynı
şekilde Sağlık memuru Kemal Atay’ da sağlık
ocağı şoförü Yusuf Şahin ile birlikte köy köy
dolaşıp sağlık hizmeti sunarlardı.Nebi Şahin de
sonraki yıllarda Doğanşehir Belediye Başkanlığı yaptı.
Gogop Hasan, Kerim dayı, Dakko Abuzer,
Göynüklü Ahmet ve babası ilçenin önde gelen
çiftçileriydiler. Sabahın erken saatlerinde ve
akşam güneş battıktan sonra bu çiftçilerin camızlarının çektiği kağnı arabalarının gıcırtılı gidişi ve camızlardan yola dökülen dışkılar ilçeye
farklı bir ahenk katardı...
Palancısı, kalaycısı köşkeri vardı ilçenin...
İlçenin en iyi köşkeri Köşker Osman idi. Fotoğraflarımızı Mahmut Coşkun çekerdi. İlçenin

FATIH
DULKADIROĞLU
Hasanağa, Deli Durdu, Kutu Fatma, Guri ve
Hıçır gibi delileri vardı. Hasanağa da fotoğrafı(!) kendi usulüne göre çekerdi. Guri Dersim
Hüseyin’in kardeşiydi ve tertemiz giydirilirdi,
sinirlendiği birilerine “Ana pıtına” diye küfürler eder, caka satarak yürür, yürürken de bir eli
kulağında kendi dilinde türküler söylerdi.
İlçenin en iyi oto tamircisi Erol usta, en iyi
terzisi Vahit Doğan ve Terzi Ahmet idi...Sosyete
bayanların entarilerini Ayten abla dikerdi.
Recep Haci’nin değirmeninde un bulgur yapılırdı. Harapşehirli Cafer ve kardeşleri klarnet
ve darbukalarıyla düğünleri şenlendirirlerdi.
Kör Kadir ve Kör Hanifi düğünlerin vazgeçilmeziydiler. Düğünleri starı ve olmazsa olmazı
Çam Hasan’dı, Çam Hasan kendine has tarzıyla
oynamadan düğün dağılmazdı.
İlçenin dinlence yerleri vardı; Kristal’de ilçenin ekabir takımı,Yüksek Kahve’de taşralılar,
Şehir Kulübünde de bürokratlar zaman geçirirdi.
Yusufun Pınarı,Takas ve Harapşehir İçmesi
İlçenin piknik yerleriydi.
Ben bu yazıyı neden yazdım? 1965-1970 yılları, benim ve akranlarımın hem ortaokul yılları
hem de çocukluktan ergenliğe geçiş yıllarımız,
şimdi ise yaşlarımız 60-65 oldu birçoğumuz
büyükbaba, anneanne ve babaanne olduk. Birbirimize fiziki olarak uzak olsak da teknolojinin
sağladığı olanaklarla iletişim yoluyla birbirimize oldukça yakınız. Ergenlik döneminin neme
nem deli bir dönem olduğunu anlatmama gerek yok. Arkadaşlarımıza özenmemiz, öykünmemiz, onları ailemizden daha üstün görüp
onlarla daha çok zaman geçirmeye çalışmamız
o dönemlerde başladı, hatta ilk aşklarımız da...
Şimdi de orta yaşlarda ve olgunluk yaşlarındayız. Geçmişte yaşadığımız güzel anları yeniden anımsamak ve ara verdiğimiz arkadaşlık
ve dostluğumuzu sürdürebilmek adına o yılların Doğanşehir’i gözümün önünden bir film şeridi gibi aktı. Bu yaşanmışlıkları ve duygularımı
sizlerle paylaşmak istedim.
Bu yazıda mutlaka adını sanını anımsayamadığım bir çok değer vardır. Onlardan hayatta
olanların bizzat kendilerinden, yaşamını yitirmiş olanların da yakınlarından özür diliyorum.
Ayrıca Doğanşehir’e var oluşundan bu güne
kadar her hangi bir alanda hizmet sunmuş ve
emek vermiş olan herkese sonsuz şükranlarımı
sunuyorum. Aramızdan zamansız ayrılan arkadaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.
Selam, sevgi ve saygılarımla...

