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TÜRK POLİS TEŞKİLATI 174 YAŞINDA
Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 
174. Yıldönümü ilçemizde düzenle-
nen etkinliklerle kutlandı. Polis Haf-
tası dolayısıyla 9 Nisan Salı günü 
Doğanşehir Merkez Camii’nde ikindi 
namazından önce tüm şehitlerimiz 
ve ebediyete intikal eden polislerimiz 
için mevlit okundu. 10 Nisan Çarşam-
ba günü Kaymakamlık binası önünde 
Atatürk Büstüne çelenk konulması, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın 
okundu. Daha sonrada İlçe Emniyet 
Müdür V. Alparslan GÜVEN ve İlçe 
Emniyet Müdürlüğü personelleri Do-
ğanşehir Kaymakamı Murtaza Er-
söz’ü makamında ziyaret ettiler. 2’DE

DOĞANŞEHİRİN İLK KADIN MUHTARI
KAYMAKAM ERSÖZÜ ZİYARET ETTİ

DOĞANŞEHİR’İN İLK KADIN MUHTARINDA
BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’E ZİYARET

İlçemiz Fındık Mahallesinden Muhtar Olarak Seçilen İl-
çemizin İlk Kadın Muhtarı mazbatasını aldıktan sonra 
Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz’ü Makamların-
da da Ziyaret Etti. 2’DE

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
Polis Teşkilatı Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük Polis 
haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımla-
dı. 3’TE

Doğanşehirin İlk Kadın Muhtarı, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük’ü Makamında Ziyaret Etti. 2’DE

AK PARTİ KADINLAR KOLLARI 
BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİLER
Doğanşehir Ak Parti Kadın Kolları Baş-
kanı Gülşen Sağlam ve Yönetim Kurulu 
üyeleriyle birlikte, Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük’e Hayırlı Ol-
sun Ziyaretinde bulundular. 3’TE
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TÜRK POLİS TEŞKİLATI 174 YAŞINDA
Türk Polis Teşkilatı’nın Kuruluşunun 174. 

Yıldönümü ilçemizde düzenlenen etkinlik-
lerle kutlandı. Polis Haftası dolayısıyla 9 Ni-
san Salı günü Doğanşehir Merkez Camii’nde 
ikindi namazından önce tüm şehitlerimiz ve 
ebediyete intikal eden polislerimiz için mev-
lit okundu. 10 Nisan Çarşamba günü Kayma-
kamlık binası önünde Atatürk Büstüne çelenk 
konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşımı-
zın okundu. Daha sonrada İlçe Emniyet Mü-
dür V. Alparslan GÜVEN ve İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü personelleri Doğanşehir Kaymakamı 
Murtaza Ersöz’ü makamında ziyaret ettiler.

Doğanşehir Emniyet Müdürlüğü’nde de-
vam eden programda Doğanşehir Kaymaka-
mı Murtaza Esöz tarafından emniyet çalışan-
larına karanfil dağıtıldı. Ülkemizin huzur ve 
güvenliğini, kamu düzeninin korunması ve 
devamının sağlanması, vatandaşlarımızın gü-
ven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
gece gündüz demeden çalışan emniyet per-
sonellerinin Polis Haftasını kutlayan Kayma-
kam Murtaza Ersöz tüm emniyet çalışanları-
na görevlerinde başarılar diledi. Polis Haftası 

münasebetiyle yapılan programa Doğanşehir 
Kaymakamı Murtaza Ersöz, Cumhuriyet Baş-
savcısı Sefa Çevik, Cumhuriyet Savcısı Ha-

san Çınar, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut 
Sülü, İlçe Emniyet Müdür V. Alparslan Güven, 
İlçe Jandarma Komutanı Tolga Coşkun, As-

kerlik Şubesi Başkan V. Türkîleri Genç, ku-
rum amirleri ve emniyet mensupları katıldı. 
•DEMET TUNCEL

DOĞANŞEHİRİN İLK KADIN MUHTARI KAYMAKAM ERSÖZÜ ZİYARET ETTİ
İlçemiz Fındık Mahallesinden Muhtar Olarak Seçilen 

İlçemizin İlk Kadın Muhtarı mazbatasını aldıktan sonra 
Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz’ü Makamlarında 
da Ziyaret Etti

31 Mart 2019 yerel seçimlerde İlçemiz Fındık Mahal-
lesinde medeni cesaret göstererek mahalle muhtarlığına 
aday olup ve   seçilen Doğanşehir’in ilk kadın muhtarı olan 
Diler Yıldırım Mazbatasını aldıktan sonra azaları ile bera-
ber Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz’ü makamında 
ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Kaymakam Murtaza Ersöz, Diler Yıldırım’ı tebrik ederek 
kadın muhtarımızın diğer muhtarlarımız gibi görevini ba-
şarıyla yerine getireceğinden şüphesinin olmadığını be-
lirterek kendisine başarılar diledi. •DEMET TUNCEL

DOĞANŞEHİR’İN İLK KADIN MUHTARINDA BAŞKANA ZİYARET
DOĞANŞEHİRİN İLK KADIN 

MUHTARI, DOĞANŞEHİR BELE-
DİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’Ü 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. 

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük yaptığı açıklamada,

Doğanşehir İlçemizin İlk Ka-
dın Muhtarı Seçilen Diler Yıldırım 
Ziyaretimize Geldi. Doğanşehir’i-
mizin ilk kadın muhtarı olması 
nedeniyle kendilerini kutluyo-
rum. Fındık Mahallemizde 392 Oy 
İle Muhtar Seçilen Diler Yıldırım’ı 
Tebrik Ediyorum Ve Ziyaretinden 
Dolayı Kendisine Teşekkür ediyo-
rum ve sizi canı gönülden kutlu-
yorum.  •DEMET TUNCEL

Öznur Çalık’tan Malatya’ya Dev Bütçe Müjdesi
AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öz-

nur Çalık, Malatya'da yapımı devam eden ve yeni 
başlanılacak olan projelere 2019 yılı için 323 milyon 
414 bin lira ödenek ayrıldığını belirtti

Milletvekili Çalık yaptığı açıklamada, Malatya'nın 
her alanda gelişmesine önem verdiklerini belirterek, 
bu konuda devlet eliyle sürdürülebilir yeni yatırım-
ların da hayata geçirilebileceğini kaydetti. Bu çerçe-
vede proje çalışmalarının devam edeceğini belirten 
Çalık, "Bu yıl için belirlenen bütçe kapsamında Malat-
ya’da yapımı devam eden ve yeni başlanılacak olan 
projelere 2019 yılı için 323 milyon 414 bin lira ödenek 
ayrıldı" ifadesini kullandı. •KENAN EREN
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Soldan sağa
1. Özellikle Rumeli’de seslenmek ve dikkati çekmek 

için kullanılan bir söz (halk ağzı)... Başsağlığı dileme ya-
zısı (eski)... 2. Topluluk, zümre... Osmanlı Devleti’nde Ye-
niçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi 
(eski)... Fiyat, paha, değer.. 3. İndiyum elementinin sim-
gesi... Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme, 
yüksekten atma... Dingil... Gam dizisinde re ile fa arasında-
ki ses ve bu sesi gösteren nota işareti... 4. Ölümsüz, ölmez 
(eski)... Aynı aksanı veren ünlüyü ondan sonra veya önce 
gelen ünsüzü dikkate almadan her dizenin sonunda tek-
rarlama biçiminde yapılan uyak... 5. Yayla atılan, ucunda 
sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk... Tarz... 
Mutlu, sevinçli, ongun... 6. Gerdanlık, boyna takılan süs 
eşyası (eski)... Uslu, ince, iyi ahlaklı, terbiyeli, müeddep... 

7. Sıhhi tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağ-
lanmasını sağlayan bağlantı parçası... Karşılaşmalarda ra-
kip oyuncuya yapılan kural dışı hareket... Herhangi bir kas 
kümesinin irade dışı hareketi... 8. Ter (eski)... Asklı man-
tarlara özgü üreme organı... Uyarma, uyarı, dikkat çekme, 
ihtar, tembih... 9. Ağabey (halk ağzı)... Ummak işi... Ame-
rikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü... 
10. Bolu iline bağlı ilçelerden biri... Işığı, gölgeyi ve biçim-
leri renk yoluyla veren ressam... 11. Bir uyarıyı, bir tehli-
keyi bildirmek için verilen işaret... Şarkı... Gam dizisinde 
“si” ile “re” arasındaki ses... 12. Raksı meslek edinmiş ka-
dın (eski)... Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol 
göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çek-
mek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler... 13. 
Toryum elementinin simgesi... Avro (eski)... Dişi geyik... 
İşaret... 14. Bir şeyin yerine yenisinin verilebilmesi için ka-
bul edilmiş bulunan süre, kullanma süresi (eski)... Hayatın 
sonu, ölüm zamanı... Anadolu ve İran’da devlet kurmuş 
halklarda devlet görevlisi (eski)... 15. At kestanesigiller-
den, 15-30 metre yüksekliğinde, geniş yapraklı, çiçekleri 
kokulu bir ağaç, Hint kestanesi... İçine su, başka bir içki 
veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)...

Yukarıdan aşağıya
1. Acı olma durumu... Apartmak işi... 2. Ben zamirinin 

yönelme durumu eki almış biçimi... Uzak... Duvarları taş 
veya tuğladan, üstü taş bir kapakla örtülü mezar... 3. İlaç, 
merhem (halk ağzı)... Çare bulmaya çalışmak... Kar, süt vb.
nin rengi, beyaz... 4. Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek, zor-
la... Gözetleme (argo)... 5. Yemek, yiyecek (eski)... Nesnele-
rin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık vb. niteliklerini 
derinin altındaki sinir uçları aracılığıyla duymak, değmek, 

el sürmek, temas etmek... 6. Eğrelti otu... Magnezyum ele-
mentinin simgesi... Yumuşak, yüzü ince havlı bir tür deri, 
podösüet... 7. Yellenme (argo)... Gündelikle çalışan işçi... 
Kalsiyum elementinin simgesi... 8. “İyilik edeyim derken 
kimseyi memnun edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, 
Muhammed’i memnun edemedi” sözünde geçer... Canlılı-
ğın zorunlu kıldığı gereksinim ve isteklerle ilgili, beden ar-
zularıyla ilgili (eski)... Yasaklama, izin vermeme... 9. Türk 
alfabesinin yirmi sekizinci harfinin adı, okunuşu... İçten 
çürümeye yüz tutmuş ağaç... “Bir rekoru yinelemek” an-
lamındaki “... etmek” birleşik fiilinde geçen bir söz... 10. 
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel... Evropiyum 
elementinin simgesi... Atardamar... 11. Karmaşık... Ötürü 
(eski)... 12. Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı... 
Mum... 13. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, 
açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim... Aynı anda asit 
ve alkol gruplarını içeren bileşikler... Hassiyum elementi-
nin simgesi... 14. 
Yasak (eski)... 
Bunaltma, te-
dirgin etme, baş 
ağrıtma, can sık-
ma (eski)... Gene, 
yine (halk ağzı)... 
15. Didişim... İd-
rar torbasında 
biriken sidiği dı-
şarı atmak, çiş 
yapmak...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
Polis Teşkilatı Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük Polis haf-
tası münasebetiyle bir kut-
lama mesajı yayımladı. Türk 
Polis Teşkilatının 174’üncü 
kuruluş yıl dönümü dolayı-
sıyla bir mesaj yayımlayan 
Doğanşehir Belediye Başka-
nı Vahap Küçük, polis teşki-
latının İnsanlarımızın huzur 
ve güvenini sağlamak gibi 
kutsal bir göreve sahip oldu-
ğunu belirtti.  Başkan vahap 
Küçük’ün mesajında "Polis 
Teşkilatımızın 174. kuruluş 
yılını kutlamanın haklı guru-
runu yaşıyoruz.

Gücünü halktan ve ka-
nunlardan alan Polis Teşkila-
tımız, milletinin de karakteri 
gereği daima mazlumların, 

muhtaçların yanında, zorba-
ların ve hainlerin karşısında 
mücadelesini sürdürmüştür. 
Gece gündüz demeden tüm 
şartlar altında ülkemizin her 
köşesinde görevini sürdüren 
polis teşkilatımız asli görev-
lerinden birisi olan güvenlik 
teminini büyük bir başarıyla 
gerçekleştirmektedir.

Yapmış olduğu hizmet-
lerle halkımızın güvenini ve 
itibarını kazanan polis teşki-
latımız yasaları uygulayarak 
hem kamu düzenini sağla-
makta hem de anayasa ile 
güvence altına alınan temel 
hak ve özgürlüklerin korun-
masında ve yaşamımızın hu-
zur içinde sürdürülmesinde 
büyük bir özveriyle çalışarak 

toplumsal barışa son derece 
önemli katkıda bulunmakta-
dır.

Personelini devamlı ola-
rak gelişen teknolojiye adap-
te eden ve her türlü şartla-
ra hazırlamakta olan polis 
teşkilatımıza güveniyor ve 
her zaman halkıyla bütün-
leşmiş bir teşkilatımız olma-
sından dolayı gurur duyuyo-
rum. Bu vesileyle Emniyet 
Teşkilatımızın kuruluşunun 
174. yıl dönümünü içtenlikle 
kutlarken, görevleri başın-
da şehit olan polislerimizi 
şükran ve rahmetle anıyor, 
tüm emniyet çalışanlarına 
görevlerinde başarı ve ko-
laylıklar diliyorum" dedi. 
•HABER MERKEZİ

KAYAMAKAM ERSÖZ’DEN BELEDİYE
BAŞKANININA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

AK PARTİ KADINLAR KOLLARI BELEDİYE 
BAŞKANINI ZİYARET ETTİLER

Doğanşehir İlçe Kay-
makamımız MURTAZA 
ERSÖZ Doğanşehir Bele-
diye Başkanlığına yeniden 
seçilen Vahap Küçük’e 
Hayırlı Olsun Ziyaretinde 
bulundu. Doğanşehir kay-
makamı Yeniden Doğan-
şehir Belediye Başkanlığı-
na seçilen Vahap Küçük’ü 
Makamında Ziyaret ede-
rek, hayırlı olsun dilekle-
rinde bulundu.” Doğan-
şehir belediye başkanı 
Vahap Küçük Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti be-

lirterek sayın kaymakamı-
mız ziyaretimize gelmişler 
kendilerine bu nazik ziya-

retlerinden dolayı Teşek-
kürlerimi Sunuyorum”. 
dedi. •HABER MERKEZİ

Doğanşehir Ak Parti 
Kadın Kolları Başkanı Gül-
şen Sağlam ve Yönetim 
Kurulu üyeleriyle birlik-
te, Doğanşehir Belediye 

Başkanı Vahap Küçük’e 
Hayırlı Olsun Ziyaretinde 
bulundular. Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap 
Küçük ziyaretten duydu-

ğu memnuniyeti belirte-
rek,”Bu hanım kardeşleri-
miz seçim çalışmalarında 
her zaman yanımızda 
bulundunuz. Sizlere çok 
Teşekkür ediyorum. Ka-
pımız her zaman sizlere 
açıktır. Ne zaman ister-
seniz gelebilirsiniz” dedi.  
Bu kardeşlerimiz, Bizleri 
son derece Memnun Et-
mişlerdir. Kendilerine Zi-
yaretlerinden Ve Seçim 
Süresince Gösterdikleri 
Gayretlerden Dolayı tek-
rarTeşekkür Ediyorum” 
dedi. •DEMET TUNCEL
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Sevgi, mutluluğa giden yoldur. Güçlü bir sevginin 
yolu dikenlerle, engellerle yokuşlarla doludur. Bu yolu 
aşarak mutluluğa ulaşmak her babayiğidin harcı değil-
dir. Her duyulan sevgi de insanları mutlu etmeye yet-
mez. Güç ister, direnç ister, mücadele ister, metanet is-
ter, yürek ister. Bu yüreğin de halk deyimi ile mangal 
gibi olması gerek. Sevgi, aşk ve mutluluk denince aklıma 
hemen Fuzu-li’nin şu beyti gelir. “ Aşk derdi ile hoşem, 
el çek ilacımdan tabip. Kılma der-man kim helakim, zeh-
ri dermanundadur.” Beyit, bilinen Türkçe kelimelerden 
oluşmasına rağmen ilk başlarda insan bu inceliği kav-
rayamaz. Ama biraz düşü-nünce ve anlamaya çalışınca 
bir anda insanı, sarhoş olmuşçasına adeta mest eder. Ne 
diyor şair? İsterseniz biraz açalım. “ Aşkın verdiği dert 
ile benim başım hoştur. Ben asla şikayetçi değilim, üs-
telik memnun ve mutluyum. O beni yaşa-ma bağlayan 
en etkili bir ilaçtır. Ey tabip, benim ilacıma sakın dokun-
mayasın! Sen, beni bu dertten kurtarmak için bana ilaç 
verirsen, verdiğin bu ilaç beni asla iyileştirmediği gibi, 
üstelik benim helak olmama sebep olur” … Kayıp giden 
bir coşkulu sevdanın, insan üzerinde  yarattığı tahriba-
tın ne denli büyük olduğu herkesin malumudur, özel-
likle de bu duruma duçar olanların. Onun adeta yakıcı 
etkisinin boğazınıza bir yumru gibi çöktüğünü hisset-
tiğinizde ruh haletinizde meydana gelen hınç ve buna 
bağlı olarak kıskançlığın etkisiyle bir çamur der-yasının 
içine düştüğünüzü hissedersiniz. Bu durum bir sineğin 
örümcek ağına düşüp hapsolmasına benzer. Kurtulma-
ya çalışırsınız ama nafile. Her uğraşınız sizi ölüme biraz 
daha yaklaştırır. Bazen de bunlar, hiç de düşündüğünüz 
gibi değildir. Ama, gayeniz Fuzuli’nin işaret ettiği gibi acı 
çekmekse, bu size ne ka-dar acı verse de siz ondan haz 
alır, onsuz yapamayacağınızı var sayarsınız.

    Dostluk, arkadaşlık, yoldaşlık sevgi sayesinde olu-
şur. Hiç hoşlanmadığınız biri ile arkadaşlık yapar mısı-
nız? O kişi ile dost, arkadaş ya da yoldaş olabilme-niz 
için, ona karşı sevgi duymanız, ona inanıp güvenmeniz 
gerekir. Bu sevgi ta yüreğinizin içinden gelmeli, menfaat 
ilişkilerine asla kurban edilmemelidir. Bir dostun sıcacık 
gülümsemesi, her ayrılışta dökülen birkaç damla gözya-
şı, yüreği-nizde oluşan burkulma, boğazınıza oturan ya-
kıcı bir düğümlenme sanki bir daha bir araya gelemeye-
cek gibi hasretle bir birine sarılıp kucaklaşmalar, sonra 
yal-nızlık deryasında çırpınışlar, her şeyin bittiğinin ha-
bercisidir sanki. Sonra sonra çekilen ahlar vahlar. Büyük 
bir hasret ve özlem duygusu esir almıştır insanı …    

    İnsanı insan eden bir duygu da “ Saygı” dır. Saygı, 
sevginin ikizi gibidir. Bun-ları birbirinden ayırmak müm-
kün değildir. Sevgisiz bir saygının, saygısız bir sevginin 
hiçbir anlamı ve değeri yoktur. Bunların birbirlerinden 

ayrıldıkları tek nokta, hitap edilen kişiler ve konumla-
rı ile ilgilidir. Bir kişi pek sevilmeyebilir ama, yaptığı iş 
ve konumu itibarı ile saygı uyandırır. Bir insan, toplum 
yararına olumlu, güzel bir iş yapıyorsa, yaptığı işten do-
layı ona saygı duyulur. Meşgul ettiği yüksek ve etkin ma-
kamdan dolayı da saygı duyulur. Ayrıca sosyal yaşam-da 
yaşlı kimselere de saygı duyulur. Onlara gerektiğinde 
gerektiği gibi saygı du- yulur. O kişilere yer vermek, sıra 
vermek gibi. Aslında yok birbirlerinden farkı.              

Neticede insanlar, Tanrının kendilerine bahşettiği bu 
güzel duyguları hiç çekin-meden sonuna kadar kullan-
malı, asla ertelememelidirler. Her şey vakti geldi-ğinde 
yapıldığı takdirde bir anlam ifade eder. Aksi halde onu 
yakalamak güç olacaktır. Eğer hayattan zevk almak ve 
mutlu olmak istiyorsak, duygularımıza gem vurmamalı, 
onları serbest bırakmalıyız.Ve bundan asla korkmamalı 
ve çe-kinmemeliyiz. Bilmeliyiz ki dünyada her şey sev-
gi üzerine kurulmuştur. Eğer sevgiyi Dünya’nın altından 
çeker alırsanız, o zaman büyük bir gürültü ile yıkılır ve 
bizler, hepimiz onun altında kalırız. Sevgi ve saygı çok 
narin, çok nazlı ve çok kırılgandır. Küstürülmemeleri, in-
citilmemeleri gerekendir. Onun için sevgi ve saygı konu-
sunda çok hassas ve çok dikkatli olmamız gerektir.

                            

SEVGİNİN   GÜCÜ  ve   MOTİVASYON
    Sevilmekten, değer verilir olmaktan hoşnut olma-

yan bir kimse var mıdır ha-yatta acaba? Bazı son derece 
alçak gönüllü insanlara az da olsa rastlamak müm-kün 
olabilir. Bu gibiler toplum içinde gündeme geldiklerinde 
belki rahatsızlık bile duyabilirler. Ancak, aslında, hoş-
nutturlar da belli etmemeye çalışırlar. Bu-nun yanında 
sevilmemekten, değer verilmez olmaktan hoşnut olan 
birine rastla-mak asla mümkün değildir. Hiçbir insan bu 
duruma katlanamaz ve anında tepki-sini koyar ortaya … 
Sevgi, insanda olması gereken en önemli bir duygudur. 
As-lında insanı insan yapan bir hassasiyettir. Sevgiden 
yoksun olan birinin varlığı ile yokluğu bir gibidir. Kişi-
liksiz, duygusuz, renksiz, hareketsiz uyuşuk bir insan 
görüntüsü verirler. Bunlar aslında, hayatlarından asla 
memnun değildirler ama bu durumdan kurtulmaya da 
çaba göstermezler. Onlar ancak bu durumdan, baş-ka-
ları tarafından pompalanan sevgi gücü ile kendilerine 
gelebilirler. Nasıl ki tekerlek lastiğinin havası inik bir 
araba hareket edemez, hava ile şişirildiğinde yürür hale 
gelirse, bu gibi insanların konumu da aynen buna ben-
zer. 

    Bir toplumda, kişiliğine bakılmaksızın her insa-
na sevgi ve saygı ile yaklaşılır-sa, o toplumun düzeni bir 
makinenin çarkları gibi aksamadan çalışır ve neticede 

o toplumda hoşgörü, anlayış, sinerji hakim olur. Sevgi 
dolu, neşeli ve güler yüz-lü insanlarla adeta bir çiçek 
tarlasını andırır. Bu durumda da toplumda düzen sağla-
maya da gerek kalmaz… O zaman, sevgi, hoşgörü, empa-
ti gibi insanlara ve toplumlara değer katan bu hasletler 
dururken, neden başka olumsuz mecralara sürüklenir ki 
insanlar? Bu olumsuzluklara meydan vermemek için de 
karşımız-daki insanlara sevgimizi, saygımızı, anlayış ve 
hoşgörümüzü esirgememeliyiz. Görülecektir ki bu yak-
laşım insanları motive edecek ve sonunda da bunun se-
me-resi kuşkusuz alınacaktır …      

Toplumları dizayn etmek sadece cezai tedbirlerle 
mümkün olmaz. Her insanın değişik bir karakter yapısı 
vardır. Kimisi, kendisi için kötü bir imaj çizer, kimisi de 
iyi. Bu özellikler, ailevi ve çevresel özelliklerden dolayı 
sonradan kazanıl-mışlardır. Oysa insanlar ilk doğduk-
larında, tamamen kusursuzdurlar. Kötü olabi-lecek bir 
ize bile rastlamak mümkün değildir… Her insanın D.N.A. 
sında bir iyi özellik vardır. Mühim olan onu bulup çıkar-
maktır. Bu da, ta çocukluğun ilk yıl-larından itibaren 
aile, çevre ve okul hayatının verimli ve kontrol altında 
tutul-ması ile mümkün olabilir.  Bunun için de insanları 
çok yakından ve iyi tanımak lazımdır. Bir insanı yanlış 
bir hareketinden dolayı azarlamak veya cezalandır-mak-
tan ziyade, ona güler yüzle empati ile yaklaşıp, yaptığı 
yanlışı münasip bir şekilde izah etmek daha etkili olmaz 
mı? Görülecektir ki o kişi, hatasını anla-mış olacak ve 
kendisini uyaran kişiye tepki koymayacaktır… Nasıl ki 
insanları yanlışlarından dolayı güler yüz ve anlayış ve 
hoşgörü içerisinde uyarıyor ve bundan olumlu bir netice 
alabiliyorsak, olumlu bir hareketinden dolayı da in-san-
ları en azından güzel sözlerle taltif etmeliyiz. Görüle-
cektir ki o insanlar, bun-dan son derece memnun olup 
ve mutlu kalacaklar ve bu güzel olumlu davra-nışlarını 
sürdüreceklerdir. O halde bunu asla böylesi insanlardan 
esirgememe-liyiz. Güler yüz, anlayış ve hoşgörü, sevgi-
nin bir tezahürüdür. “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır” 
düşüncesinden hareketle, insanlara empati ile yaklaşır-
sak bundan, hem biz, hem o insanlar ve hem de toplum 
kazançlı çıkar. Bunun ör-neklerini hayatımda birkaç kez 
yaşadım. Şimdi bunlardan bir kaçını paylaşmak isterim 
sizlerle.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-32

Devamı Gelecek Sayıda

Kaplan Evinde Berabere Kaldı
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasın-

da E. Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alan-
yaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 
yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. 

7. dakikada kaleci Haydar’ın Kama-
ra’yı düşürmesi sonucu kazanılan penal-
tıyı Adem Büyük gole çevirdi. 1-0 

10. dakikada ceza sahası içinde top-
la buluşan Aboubakar Kamara, kaleciyi 
çalımladıktan sonra altıpas üzerinden 
yaptığı vuruşta top dışarı çıktı. 

12. dakikada Lucas Villafanez’in pa-
sında ceza yayının hemen dışında topla 
buluşan Junior Fernandes'in şutunda 
meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1 

22. dakikada ceza sahası içinde topla 
buluşan Arturo Mina şutu dışarı çıktı. 

33. dakikada sarı kartı bulunan Cey-
hun Gülselam, hakem Serkan Çınar tara-
fından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun 
dışına gönderildi. 

34. dakikada Yeni Malatyaspor pe-
naltı kazandı. Beyaz noktanın başına 
geçen Adem Büyük'ün şutunda meşin 

yuvarlak filelerle buluşmadı.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 

E. Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor 
ile 1-1 berabere kaldı. 

65. dakikada ceza sahası içinde topla 
buluşan Junior Fernandes, sağ çapraz-
dan vuruşunu yaptı kaleci Fabien Farnol-
le topu kurtardı. 

66. dakikada Djalma Campos rakip 
ceza sahasının hemen dışında kaleyi kar-
şısına alıp şansını denedi, top auta gitti. 

74. dakikada ceza sahası içinde topla 
buluşan Thievy Bifouma rakibini çalımla-
dıktan sonra şutunu çekti top savunma-
dan geri döndü. Dönen top Kamara’nın 
önünde kaldı uzaktan kaleyi yoklayan 
Kamara’nın şutu kalecide kaldı. 

80. dakikada ceza sahası içinde topla 
buluşan Thievy Bifouma, altıpas üzerin-
den vuruşunu yaptı top dışarı çıktı. 

85. dakikada topla hareket halinde 
ceza sahasına giren Efecan kaleci işle 
karşı karşıya kaldıktan sonra şutunu 
çekti top yerden auta çıktı. 


