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TANITIM GÜNLERİNDE DOĞANŞEHİR
STANDI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

HABER MERKEZİ 
İstanbul’daki Malatya Ta-

nıtım Günleri’nde Doğanşehir 
standı Yoğun ilgi odağı oldu.

Malatya Dernekler Federas-
yonu (MADEF) tarafından İstan-
bul’da düzenlenen Malatya Ta-
nıtım günleri kapılarını açtı. 14 
Ekim Pazar günü akşamına ka-
dar devam eden Malatya tanıtım 
günlerinde, Malatya’nın tarihi ve 
turistik yerleri ile yemek kültürü 
tanıtılıyor. İstanbul’da ki Malat-
ya Tanıtım Günleri etkinliğinde 
yer alan Doğanşehir ilçesine ait 
stant  yoğun ilgi odağı oldu.

İstanbul Yenikapı etkinlik 
alanında düzenlenen ‘2. Gele-
neksel Malatya Tanıtım Günleri’ 
programında Çok sayıda baka-
nın yanı sıra, 64 ve 65. Hükü-
met Gümrük ve Ticaret Bakanı, 
Malatya milletvekili Bülent Tü-
fenkci ve vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği stant büyük ilgi 
gördü.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük birçok ismin ziya-
ret ettiğini belirterek, "İlçemizin 
tarihi, kültürü, yemekleri, Elma, 
kayısı, gibi ürünlerinin tanıtımı-
nı yaptık. Standımıza yoğun ilgi 

gösteren Malatyalı hemşerileri-
mize ve tüm vatandaşlarımıza 
ve emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum" şeklinde konuştu.

 Doğanşehir  standında Ma-
latya’ya özgü yöresel yiyecekle-

rin ikram edildiğini ifade eden  
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük Malatya’nın önemli 
ilçelerinden biri olan  Doğanşe-
hir standına gösterilen ilgiden 
dolayı mutlu olduklarını söyledi.

DOĞANŞEHİR DE “ERASMUS DEYS” DOĞA KAMPI

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Doğanşehir Dağ ve 
Doğa Sporları Derneği’nin birlikte 
organize ettiği “Erasmus Days Et-
kinlikleri” kapsamında Sürgü Ba-
rajı kamp alanında 1 günlük kamp 
yapıldı. Kampa Doğanşehir ilçe 
genelindeki 8 liseden toplam 40 
öğrenci katıldı. 

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Önünde Toplanıp Do-
ğanşehir İlçe Kaymamı MURTAZA 
ERSÖZ İle Birlikte Yürüyüş Halin-
de Hareket Edilip 7 Km Yol Yürü-
yüş Yapılarak Kamp Alanına Gi-

dildi. Kendi Kalacakları Çadırları 
Kurduktan Sonra Akşam Ateşinde 
Bir Araya Gelen Kampçılar Keyif-
li Bir Sohbetle Kardeşliklerini De 
Pekiştirip Şarkılar Söyleyip Halay-
lar Çektiler. 

Kamp Sonunda Doğanşehir 
İlçe Kaymakamı MURTAZA ERSÖZ 
Yaptığı Açıklamada” Erasmus Av-
rupa Birliği İle Ortaklaşa Bir Pro-
jedir. Bugün Öğrencilerimizle İlçe 
Merkezinden Çıkıp 7 Km. lik Yolu 
Beraber Yürüdük Tabi 7 Km. lik 
Yol O Kadar Hızlı O kadar Güzel 
Oldu ki Yorulduğumuzun Farkına 

Varmadık Güzel Bir Etkinlik Oldu 
İnşallah Daha Farklı Etkinliklerde 
Beraber Oluruz. Bu Projede Ve 
Etkinlikte Emeği Geçen Herkese 
Teşekkür Ediyorum Ve Bu Tür Et-
kinlikleri Yaptığınız Sürece İlçe 
Kaymakamı Olarak Her Zaman 
Yanınızdayım” Dedi. 

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü CANER GÜLER “Biz İlçe 
Olarak Malatya’nın Diğer İlçele-
rinden Çok Farklıyız Şu Anlamda 
Öğrencilerini Yurt İçi Yurt Dışı 
Pek Çok Geziye Götüren Ve Etkin-
likleriyle Adından Çok Söz Ettiren 

Bir İlçeyiz Örnek Verecek Olursak 
Geçen Yıl Yetim Öğrencilerimizi 
Umreye Götürdük Etkinlikte Eme-
ği Geçen Herkese Teşekkür Ediyo-
rum” Dedi. 

Proje Sorumlusu AHMET DAL-
CI Ve Doğanşehir Dağ Ve Doğa 
Sporları Derneği Yöneticisi NUS-
RET ÜRKMEZ Yaptıkları Açıklama-
da “Avrupa’da 20 Ülkede Kamp 
Yapan Farklı Ülkelerde Farklı 
Sportif Yapan Ülkeler Var Aynı 
Anda Şuanda Etkinlik Yapıyoruz 
Onlarla Sebebi İse ERASMUS Pro-
jeleri. Bizde Doğanşehir İlçesinde 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ve 
Doğanşehir Dağ Ve Doğa Sporları 
Derneği İle Birlikte Ortaklaşa Bu 
Kampı Düzenledik. Katılanlara Te-
şekkür Ediyoruz” Dediler. 

Doğanşehir Sürgü Barajı Kamp 
Alanında Yapılan ERASMUS DAYS 
Kampa Doğanşehir İlçe Kayma-
kamı Sayın MURTAZA ERSÖZ Do-
ğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü 
CANER GÜLER Doğanşehir Dağ Ve 
Doğa Sporları Denek Yöneticileri 
Doğanşehir Belediye Spor Kulüp 
Başkanı NUSRET ÜRKMEZ Ve Öğ-
renciler Katıldı. 

Erasmus Programı, Avrupa’da-
ki Yüksek Öğretim Kurumlarının 
Birbirleri İle Çok Yönlü İşbirliği 
Yapmalarını Teşvik Etmeye Yöne-
lik Bir Avrupa Birliği Programıdır. 

Yeni Kuşak Köy 
Enstitülüler 

Derneği Açıldı
Haber Merkezi  
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derne-

ği Malatya İl Temsilciliği dün gerçek-
leştirilen etkinlikle açıldı 

Açılış programına Eğitim İş Malat-
ya Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derne-
ği (ADD) Malatya Şubesi yöneticileri, 
Malatya’da yaşayan Akçadağ Köy 
Enstitülü öğretmenler ve Yeni Kuşak 
Köy Enstitüleri Derneği (YKKE) Mer-
sin Şubesi katıldı. Burada açılış ko-
nuşmasını YKKED Malatya temsilcisi 
Öznur Açıl yaptı. Açıl, konuşmasın-
da: “Köy Enstitüleri, Mustafa Kemal 
ve Silah arkadaşlarının önderliğinde 
kazandığımız antiemperyalist Birinci 
Kurtuluş Savaşımızın sonucu olarak 
kurulan Cumhuriyetimizin eğitim ala-
nındaki yüz akı ve en önemli, en özgün 
eğitim ve öğretmen yetiştirme dene-
yimiydi. Yeni kurulan Cumhuriyet’te, 
toplumun kalkınması ve modernleş-
mesi için, yalnızca okur-yazar oranı-
nın arttırılması değil, modern üretim 
tekniklerinin de tarıma girmesi ge-
rekiyordu. Böylece, köylü geleneksel 
yöntemleri bırakıp, yeni bilgi ve bece-
rilerle donanacaktı. Köylü kulluktan 
ve sömürülmekten kurtarılacaktı. Köy 
Enstitülerine biçim veren nedenler 
bunlardı. Köy Enstitüleri, Cumhuriyet 
öğretmeni yetiştirmenin yanı sıra, ül-
keye önemli katkılar sağlayan birçok 
sanatçı ve yazar da yetiştirmiş olan, 
laik eğitim modeliydiler. Köy Enstitü-
lerinin tarihi sürecine baktığımızda, 
enstitüleri bitiren binlerce öğretmen, 
köylerde okul ve okuryazar sayısının 
hızla artmasında, yeni görüşlerin köy-
lere taşınmasında rol oynamıştır. Ne 
acıdır ki ömürleri çok kısa oldu. Bu-
gün bizler, Köy Enstitüleri geleneğine 
sahip çıkmayı hedefleyen Yeni Kuşak 
Köy Enstitülüler Derneği’nin Malatya 
İl Temsilciliği’nin açılışını yapmanın 
heyecanını yaşıyoruz. Mustafa Kemal 
Atatürk ve “Cumhuriyet eğitim dev-
riminin” kurucularına sahip çıkmayı, 
Cumhuriyet eğitim devriminin ilerici, 
aydınlanmacı, laik, demokratik, bi-
limsel eğitim felsefesini geliştirerek 
günümüze taşımayı; Köy Enstitüsü 
kültürünün, eğitim modelinin doğru 
algılanmasına ve gelecek kuşaklara 
taşınabilmesini sağlamayı; Bilim çev-
relerinin ve toplumun ilgisini bu ko-
nuya ve kazanımlarına yönlendirecek 
çalışmalar yapmayı amaçlayan derne-
ğimizin çalışmaları katkılarınızla güç-
lenecektir” ifadelerine yer verdi.

Programda ayrıca Köy Enstitü-
lerini tanıtmak amacıyla hazırlanan 
fotoğraf sergisi, Köy Enstitülerinin 
gençlerin eğitimine yönelik felsefesini 
ve ruhunu yansıtmak amacıyla çocuk 
resimleri yer aldı. Lise öğrencilerin-
den oluşan bir müzik grubu da konser 
verdi. 
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Bülent SÜLÜ

KAYIP

Kitabına eğilmiş Çocuk, aşını 
pişiren kadın, tarlasını süren 
çiftçi, tezgahtaki sanatkar, fenalık 
düşünmeye zaman bulamaz.
 Ahmed Yesevi
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Sahibi
Hüseyin KARAASLAN
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Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

HEMŞERİMİZ  AV. ENVER HAN 3.KEZ
MALATYA BAROSU BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Malatya Barosu Başkanlığın-
da, yapılan genel kurulda baş-
kanlığa yeniden Av. Enver Han 
Yeniden 3. kez seçildi

Malatya Barosu’nun seçimli 
genel kurulu üyelerin katılımı ile 
yapıldı. Malatya Barosu Sosyal 
Tesislerinde yapılan genel kurul-
da 3 aday başkanlık için yarıştı. 
Seçimlerde 2 dönemdir başkanlık 
görevini yürüten Av. Enver Han 
oy kullanan 451 üyenin 269' oyu-
nu alarak yeniden 3. Kez Malat-
ya  Barosu Başkanlığına seçildi. 
Seçimde aday olan Av. Soner De-
mirci 162 oy aldı, Selahattin Sa-
rıoğlu ise 20 oyda kaldı.. Çarşaf 
liste usulü ile oy kullanılan genel 
kurulda 10 kişilik Yönetim Kuru-
lu’na Han’ın listesinden Onur De-
mez, Emine Erol, Gökhan Ulu, Ha-
san Düzova, Fatih Gök, Hüseyin 
Cem Güney, Memba Kuşçu Oto. 
Soner Demirci'nin listesinden ise 
Şeyda Öztürk Aslan, Sebahattin 
Şahin ve Eray Karataş seçildiler.

ELMA ÜRETİCİLERİNİN SIKINTILARI KONUŞULDU
KENAN EREN 
Doğanşehir de elma has-

talıklarına karşı Üreticileri 
bilgilendirme toplantısı tapıl-
dı.    Elmada kara leke hasta-
lığı ve elma iç kurdu hastalığı 
ile ilgili bilgilendirme toplan-
tısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Toplantı Salonun-
da düzenlenen bilgilendirme 
toplantısına Doğanşehir Kay-
makamı Murtaza Esöz, Malat-
ya İl Tarım ve Orman Müdürü 
Tahir MACİT, Doğanşehir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Şe-
rif Çetintaş, Doğanşehir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü personelleri, Doğanşehir 
Elma Üreticileri Birliği Başka-
nı İmam TUNCER, Doğanşehir 

Ziraat Odası Başkanı Burhan 
TANIŞIK, muhtarlar ve Doğan-
şehir elma üreticileri katıldı.

İlçemizdeki elma bahçele-
rinin ilaçlanması ve kontrolü 
konusunda elma yetiştirici-
lerinin sorun ve önerilerinin 
değerlendirildiği bilgilendir-
me toplantısında, elma üre-
timindeki kalite ve üretilen 
ürünün pazarlanması konu-
sunda bilgi alışverişinde bu-
lunuldu. Doğanşehir Kayma-
kamı Murtaza Ersöz yaşanan 
sıkıntılar konusunda gerekli 
araştırmaların yapılacağı, 
raporların hazırlanacağı, zi-
raat mühendislerimizin daha 
etkin olarak sahada olacağını 
ifade etti.

TAŞIMA ŞOFÖRLERİ EĞİTİMİ YAPILDI...

Doğanşehir İlçemizdeki öğrenci taşı-
yan Minibüs şoförlerine  ’’Taşıma Şoför-
leri Eğitimi’’ verildi. Doğanşehir İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda 
yapılan eğitime Doğanşehir Kaymakamı 
Murtaza Ersöz Başkanlığında gerçekleş-

tirilen toplantıda, taşımalı öğrenci sayısı, 
taşıma merkezleri, alınan güvenlik tedbir-
leri ve taşıma denetimleri hakkında katı-
lımcılara bilgi verildi. Taşıma şoförlerine 
rehber öğretmen ve trafik polislerince 
sunum yapılan toplantıda konuşan Do-

ğanşehir Kaymakamı Murtaza Esöz ’’ Ken-
di çocuğumuzu taşıyormuş gibi özenli ve 
dikkatli olacağız, asla acele etmeyeceğiz, 
her çocuk bizim için çok değerlidir, öncelik 
onların güvenliğidir ’’ sözleriyle taşımada 
güvenliğin önemine vurgu yaptı.

Hatunsuyu’nda 70 Km 
Asfalt Yol Yapıldı

Battalgazi Belediyesi tarafından Hatunsu-
yu Mahallesi Kıraç bölgesinde yeni açılan imar 
yolları asfaltlandı. Battalgazi Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, imar yollarının açıldığı böl-
gede 70 km asfalt çalışması yaptıklarını söyledi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan 
Yardımcıları Yaşar Karataş, Latif Okyay, Battal-
gazi Belediye Meclis Üyesi İbrahim Karadeniz, 
Hatunsuyu Mahalle Muhtarı Bilal Demir ve bazı 
birim müdürleri ile birlikte Hatunsuyu Mahalle-
si Kıraç bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde 
inceledi. Mahalle sakinleri ile bir süre sohbet 
eden Başkan Gürkan, yeni açılan imar yolları-
nın asfaltlandığını belirterek, “Şunu açık yürek-
lilikle ifade edeyim. Yapılaşması bitmemiş bir 
yerde asfalt çalışmalarının yapıldığını ben fazla 
bir yerde görmedim. Başkentte bile yapılaşma-
nın yapılmadığı yerde asfalt çalışmalarının ol-
madığını müşahede edebiliriz.  Bu bölgede 70 
km civarında asfaltlama çalışması yapılmış. Bu 
asfaltlama çalışmasında belediyemiz Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum. Bu asfalt 
çalışmalarının burada yaşayan hemşehrilerime 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hatunsuyu Mahalle Muhtarı Bilal Demir ise, 
yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a 
teşekkür ederek, “Bu bölge büyükşehir olduk-
tan sonra Battalgazi Belediyemiz çoğu imar yol-
larını açtı. Rekor bir seviyede asfalt yaptı. Bu 4 
yıl zarfında birkaç nokta kaldı asfaltlanmayan 
yer. Onlarda en kısa zamanda tamamlanacağı-
na inancımız tamdır. Burada Battalgazi Beledi-
ye Başkanımız Selahattin Gürkan başkanımıza 
ve Fen işleri ekiplerine teşekkür ediyorum. Gü-
zel çalışmalar yaptılar” diye konuştu.
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Soldan sağa
1. Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı... Karagöz ba-

lığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı, çupra, çupra ba-
lığı... Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve 
kısa tahta çubuk... 2. Sudan halkından veya bu halkın so-
yundan olan kimse... Balık avlamakta veya yük taşımakta 
kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık, 
alamanata... 3. Yelkenli gemilerde pruva direğinin en altta 
bulunan ana sereni ve bu serene bağlanan yelken... İstanbul 
iline bağlı ilçelerden biri... 4. İyi bir nitelikte bilinip tanınmış 
olma durumu, şöhret, şan, nam, ad... Tapalama... İslam ina-
nışına göre göğün en yüksek katı... 5. Kıç... Daha kısa (halk 
ağzı)... 6. Şen, rahat (eski)... “Tam yerine denk gelmek, uy-
gun gelmek, yakışmak” anlamlarındaki “... oturmak” deyi-
minde geçen bir söz... Hristiyanların her yıl 25 Aralıkta Hz. 
İsa’nın doğum gününü kutladıkları yortu... 7. Zaten... Akma 

işi... Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, 
yeşil kabuklu ve taneli bir bitki... 8. Kendisine söz söyle-
nilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde 
adın başına getirilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü... 
Kement... Bir dinî tören sırasında veya cemaatle namaz kılı-
nıp dua edildikten sonra okunan Kur’an ayetleri (eski)... Bir 
sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç 
harcayarak yapılan etkinlik, çalışma... 9. Tahıl için kullanı-
lan, sekiz kiloluk ölçek... Kanmış, inanmış (eski)... Bir maki-
nenin dönme hareketini öteki parçalara aktaran ve ucuna 
dişli çarklar, tekerlekler veya pervane bağlanan demir mil... 
10. Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim... 
Ün, şan, şöhret... Son, sonraki... 11. Tekeri olan, tekerlekli... 
Organik asitlerle alkollerin aralarından bir su molekülü ay-
rılması sonucunda verdikleri madde... 12. Bazı maddelerin 
dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı... Altayistik ile uğra-
şan kimse... Tulyum elementinin simgesi... 13. Herhangi bir 
sebeple üzerinde leke oluşmuş, lekesi olan... Telalamak işi... 
14. Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan... 
Epitelyum... 15. Rodyum elementinin simgesi... Almak, alıp 
götürmek (argo)... İnanç, düşünce, kanaat...

Yukarıdan aşağıya
1. “Tanrı esirgesin, üstümden uzak olsun” anlamında 

kullanılan bir iyi dilek sözü... 2. Ağaçtan yapılan, iki karış bo-
yunda, ağız bölümü yayvan, keskin bir ses çıkaran ve çoğu 
zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çal-
gı... Dinî tören, ritüel (eski)... Yaralama (eski)... 3. Birbiriy-
le iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan “.... ile 
Büdü, Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk ağzı)... 
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odala-
rın bütünü... Düşünüp söyleme yeteneği (eski)... 4. Verimli-

lik... Gözde sarıya çalan kestane rengi... 5. Kesilme, kesinti 
(eski)... Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... Bir şeye biçim verme-
ye veya eski biçimini korumaya yarayan araç... 6. Dudak... 
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.nden yapılmış 
kap... Güzel söyleme ve yazma yeteneği (eski)... 7. Dağda ya-
şayan ve geçimini odun satarak sağlayan (halk ağzı)... Asker 
şapkalarına takılan ve rengi uluslara göre değişen işaret... 
Lorentiyum elementinin simgesi... 8. Kendisine bir şey gön-
derilen (kimse)... Anlatma işi... 9. Protaktinyum elementinin 
simgesi... Gök (eski)... Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun 
olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip... 10. Eklemek, 
katmak, ilave etmek... Şiilik... İncirin döllenmesini sağlayan 
sinek... 11. Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin 
yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve gemilerde 
kullanılan cihaz... Bizmut elementinin simgesi... Aritmetik... 
12. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya ya-
rayan bir söz, amma, lakin... Kargaşacılık... 13. Rafadan yu-
murta... Arka, geri... Baba... 14. On sayının üleştirme sayı sı-
fatı, her birine on, 
her defasında onu 
bir arada... Arap 
alfabesinin ilk 
harfinin adı... Bir-
likte veya ayrı ayrı 
etkisini gösteren 
ve belli bir sonuca 
götüren güçler-
den, şartlardan, 
ögelerden her 
biri, amil, faktör... 
15. Karşılaştırma 
yolu ile yapılan, 
mukayeseli...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

(Ortaokulu bitirince liseyi okumak üzere Tekirdağ’a, ar-

dından da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Tiyatro Bölümünü kazanıpAnkara’ya gittim. Bir gün Kızılay’da 

yürürken, genç bir adam “Hasan” deyip boynuma sarıldı. İlk 

bakışta tanıyamadım. Araya yıllar girmiş, ortaokuldaki kısacık 

saçlar uzamış ve büyümüştük. “Ben Hüseyin, Hüseyin Koca” 

dedi, “tanıyamadın mı?” O zaman gerçekten şaşırdım ve onu 

gördüğüme çok sevindim. “Peki ne yapıyorsun burada Hüse-

yin” diye merakla sorunca şöyle dedi. “Hatırlıyor musun, be-

nimle ilgili bir öykü yazmıştın ve duvar gazetesine asmışlardı. 

Bana o öyküden söz ettiler. Ben de bir gün okula gittim ve du-

var gazetesinden okudum. Çok etkilendim. Üniversitede resim 

okumak için, çalışıp ortaokulu dışarıdan bitirme sınavlarına 

girdim. Ortaokulu ve liseyi bitirdim. Sonra da Hacettepe Üni-

versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne birincilikle 

girdim.” Nasıl sevindiğimi anlatamam. Elbette Hüseyin kendi 

çalışması, yeteneğiyle kazanmıştı her şeyi. Benim de küçük 

birkatkım olduysa bundan mutluluk duyarım.)

Ortaokul ikinci sınıfta, yine parasız yatılı okulu sınavları-

na girdim. Malatya’da hayli saygın bir lise olan Turan Emeksiz 

Lisesinin (adı sonradan değiştirildi) yatılı bölümünü kazanmış-

tım. Ancak Doğanşehir Ortaokulu’nda öyle iyi öğretmenlerimiz 

vardı, öyle güzel bir ortamda eğitim görüyorduk ki, bırakıp gi-

demedim. İyi ki gitmemişim.

O yıllarda, hocalarımın ve öğrenci arkadaşlarımın dikkatini 

çeken bir özelliğim de, hem sosyal hem de sayısal konularda 

aynı düzeyde başarılı olmamdı. Yalnız Türkçe öğretmenimiz 

Hasan Okçu’nun ve Sosyal Bilgiler Öğretmenimiz Sabri Uçar’ın 

değil, aynı zamanda Fen Bilgisi öğretmenlerimiz Sabahattin 

Bal, Mehmet Demiralp ve Ali İrfan Karakuş’un, Matematik 

öğretmenimiz Nurten Acar’ın da gözde öğrencilerindendim. 

(Nurten Acar’ın yıllar sona hatırladığı anılardan biri de bana 

şaşırtıcı gelmiştir. O anlatınca ben de hatırladım. “İlk derste, 

bir problem sormuş, sonra onu tahtada çözerek anlatmıştım. 

Ama sen bambaşka bir yoldan, hatta daha kestirme bir yoldan 

giderek, aynı sonuca varmış, beni çok etkilemiştin. Gidip öğret-

menler odasında bunu anlatmıştım” demişti. ) Gerçekten her 

iki alanı eşit düzeyde seviyor, ilgiyle, merakla dinliyor, okuyor-

dum. Şiir ve öykü yazmam (o dönemde okudğum romanlardan 

etkilenerek sarı kalın bir deftere roman yazmaya da girişmiş, 

ama o kadar sabırlı olmadığım için kısa süre sonravazgeçmiş-

tim), tiyatro oyunlarında görev almam, bayramlarda bayrak 

taşıyıp şiir okumam,o yaşlardaki bir çocuk için geniş bir yel-

paze oluşturuyordu. Ancak bu eşit ağırlıklı ilgim ve tutumum 

ortaokul ikinci sınıfta matematik öğretmenimiz Hacı Yıldız’ın, 

bütün derslerim 10 iken, 9 vermesiyle sosyal alan lehine bo-

zuldu. Kuşkusuz 9’la 10 arasında büyük bir fark yoktu. Ancak 

adalet duygum sarsılmıştı. Bunda da, derslerde, öğretmenin 

verdiği formüllerin dışına çıkarak, başka formüller uygulaya-

rak sonuca ulaaşmaya çalışmamınve öğretmenle bu konuları 

tartışmamın etkili olduğunu düşünmüştüm. (Bugün çocuklar 

ve gençler için yazarken, en önem verdiğim konuların başında 

onların adalet duygularını sarsmamak gelmektedir.)

Giderek sosyal alana yöneldim ama sayısal alanı da ye-

değimde tuttum. Sosyal problemlere hep analitik bir kafayla 

yaklaştım. Nitekim, meslek lisesinden mezun olduğum halde, 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro 

Bölümünü de eşit ağırlık puanıyla kazandım. Puanım Hukuk 

Fakültelerini de tutuyordu ama ben tiyatro bölümünü bilinçli 

olarak üst sıraya yazmıştım. Bununla de yetinmeyecek, tiyat-

ro alanında uzmanlaşmaya giderken yine sözel ve sayısal dü-

şünme yetilerimi birleştirecek, dramaturjiyi yani “dramsana-

tıbilimi”ni seçecek, bir yandan da sanatsal yapıtlar üretmeye 

çalışacaktım. 

Münir Taştan’a yazdığım yeni şiirleri veriyordum. O da me-

rakla okuyar, beni daha çok teşvik ediyordu. Defterlere kar-

gacık burgacık bir yazıyla yazdığım şiirleri, okulun sekreterine 

vermiş, daktiloya çekmesini rica etmişti. Daha sonra, Okul-Aile 

Birliği olarak, Malatya’da bir matbaa bulduklarını ve şiirlerimin 

bir bölümünü kitap olarak yayımlamak istediklerini öğrendim. 

Münir Hocayla birlikte şiirlerden bir seçki yaptık. Resim öğret-

menimiz Ekrem Kadak da kapak tasarımı yaptı. (Daha sonra, 

kitaplarım yayımlanmaya başladığında aklıma ilk gelen isimle-

rin başında Ekrem Kadak ismi oldu. 1999’da, Yaşasın Barış’ın 

Fransızcabaskısına, onun bir resmini kapak olarak seçmekten 

mutluluk duydum. 2018’de ise, Aşka Önsöz Yazılmaz sergisinde 

yer alan resimler için aynı isimde bir şiirle katkıda bulunmaya 

çalıştım.) Arka kapağa Münir Hoca bir yazı yazdı. Sonra me-

rakla beklemeye başladım. Ancak kitap hayli gecikti. O arada 

ben mezun oldum. Tekirdağ’a gittim. Tekirdağ’dayken kitabı-

mın basıldığını ve birçok kişinin şiirlerimi okuduğunu mektup-

lardan öğreniyordum. Lise birinci sınıfı okuyup Doğanşehir’e 

döndüğümde Münir Hocayı ziyaret ettim. Bana bir kucak dolu-

su kitapla, içi para dolu bir zarf verdi. “Kitabını nihayet yayım-

ladık, bir kısmını yoksul öğrencilere ücretsiz verdik, bir kısmını 

da sattık. Bu zarfın içinde, senin kitabının telif ücreti var” dedi. 

En çok hoşuma giden, ben de yoksul bir aileden geldiğim için 

olsa gerek, bazı kitaplarımın yoksul çocuklara ücretsiz verilmiş 

olmasıydı. Ciddi bir yayınevi tarafından olmasa da, Malatya’da 

bir matbaada basılmış olsa da, içindeki şiirlerin çoğu özentiyle 

yazılmış olsa da, ilk kitabım çıkmıştı işte. Duvar gazetesinde 

yayımlanan ya da ödül alan öykü ve şiirlerimden sonra, böyle 

somut bir sonuçla karşılaşmak, o somut sonucu ellerimin ara-

sında tutmak yazma konusunda beni çok yüreklendirdi. (On-

dan sonra 14 farklı ülkede 25 kitap yayımladım ama o kitabın 

bendeki yeri ayrıdır). Eğitimime yaptığığı birçok katkı gibi, bu 

da Münir Taştan’ın nasıl büyük bir eğitimci olduğunu gösteri-

yor. 

(Münir Taştan Hoca, bizler için bir eğitim mucizesinin adı-

dır. O bizim İsmail Hakkı Tonguç’umuzdur. Küçük bir ilçede, 

öğretmen arkadaşlarıyla birlikte alçakgönüllü bir aydınlan-

ma hareketi başlatmış, bunu yine öğretmen arkadaşlarıyla 

birlikte başarmıştır. Sonuçları somut olarak ortadadır. Hem 

de adını koymadan, bağırıp çağırmadan bunu yapmışlardır. 

O öğretmenler ki bugün çoğunu birçok üniversitede bile bul-

mak güçtür. Münir Taştan, Hasan Okçu, Sabahattin Bal, Sabri 

Uçar, Mehmet Demiralp, Ömer Coşkun, Yusuf Demirtaş, Ekrem 

Kadak, Ali İrfan Karakuş, Nurten Acar bunlardan sadece bir-

kaçıdır. Bu öğretmenlerin bakışı, öğrenciye yaklaşımı, işlerine 

duydukları saygı,… ileride Anadolu Üniversitesi Devlet Konser-

vatuvarında Öğretim Üyesi olarak çalışırken ve yöneticilik ya-

parken hep yol gösterici olmuştur.)

HASAN ERKEK

DOĞANŞEHİR, 
ÇOCUKLUĞUM - 5
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Sene sonu geldiğinde hazırlıklarımız tamamlanmıştı. Bu 
geceye, insanların rağbet etmeyeceği dillendiriliyordu oranın 
yerlileri tarafından. Ancak gece oldu-ğunda sadece kasaba hal-
kı değil, haberdar olan yakın köy ve kasaba halkının hücumuna 
uğramıştık adeta. Herkes okulun o küçük salonunda yer kap-
mak için birbirini eziyordu sanki. Meğer insanlar ne kadar da 
susamışlardı bu türden faa-liyetlere. Salon tamamen tıka basa 
dolmuş, iki misli insan da dışarıda bekliyor-du. Dışarıda kalan 
insanlara yarın tekrarının yapılacağı duyurulunca ancak çekip 
gidebildiler evlerine. Neticede gayet uyum içinde geçirdiğimiz 
bir eğitim- öğre-tim yılını, böylesine rağbet gören bir eğlen-
ce gecesi ile noktalamış oluyorduk. Burada her türlü yokluğa 
rağmen başta ben olmak üzere, herkes hayatından son dere-
ce memnundu. Okuldaki bu olumlu hava, bir haber ile birden 
sönüver-mişti. Malatya İl Genel Meclis Üyeliği yapan babam, 
benim burada, ailem ve çocuklarımın Doğanşehir’de ayrı du-
rumda olmamızdan rahatsızlık duymuş ol-malı ki tayinimi be-
nim haberim olmaksızın tekrar Doğanşehir’e aldırtmıştı. Hiç 
beklemediğim bu durum karşısında üzülmekle birlikte, karara 
uymak zorunda kalıyordum. Zira neticede ailem söz konusu 
idi. Ancak öğretmen arkadaşla-rımın ağızlarını bıçak açmıyor, 
bu durumu kabullenemiyorlardı. Son derece üzüntü duydukları 
hal ve hareketlerinden belli oluyordu. 

     Buradaki görevim sırasında hiçbir zorlukla karşılaşma-
dım. Görevim sırasında çok huzurlu ve rahattım. Personelimin 
bana karşı gösterdiği sevgi, saygı ve gü-ven, nasıl biri olduğum 
konusunda bana özgüven aşılamıştı.  Ta çocukluğumdan beri 
kendime olan güvensizliğim, ortam değişikliği ile ortadan kal-
kıvermişti.         “ Tebdil-i mekanda ferahlık vardır” diye boşuna 
söylenmemiş. İlçemdeki görevi-me döndüğümde ise bu sıkıntı-
larım tekrar nüksetmişti. Sanki insanlar bana ön-ceden olduğu 
gibi bakıyorlar, sanki hala beni  küçümsüyorlardı. En azından 
ben kendimi öyle hissediyordum. Nitekim daha evvelinde ba-
zıları, benim iyi niyetim ve oldukça alçak gönüllü oluşum nede-
niyle bu işlerin altından kalkamayacağım imasında bulunmuş-
lardı. Ve sanki bu özelliği bana iyice yamamaya çalışıyorlar-dı. 
Ne yazık ki bu durumlardan son derece etkileniyordum. Kendi 
çocuklarına, kendileri tarafından sevgi gösterilmesinin adeta 
ayıp sayıldığı bir toplumda, ta çocukluğumdan itibaren bu duy-
gularla yetişmiş biri olarak kendimi bu sıkıntılı durumdan bir 
türlü kurtaramamıştım. Sevgiden mahrum olmak, bir bakıma 
öz güvenden mahrum olmak demekti. İyi niyetli ve dürüst olu-
şumun dışında ken-dime ait hiçbir şeyi beğenmiyor ve herkesin 
de aynı duygular içinde olduklarını düşünüyordum. Bu durum 
çalışma şevkimi doğal olarak kırıyordu. Ancak, her şeye rağ-
men bütün gücümle kendimi helak edercesine çalışmalarımı 
sürdü-rüyor ve bu psikozdan kurtulmaya çalışıyor ancak, yine 
de çoğu zaman sıkıntılı anlar yaşamaya devam ediyordum.  

    Her sınav dönemleri Bakanlık Müfettişleri okullara uğrar, 
mutat denetleme görevlerini yaparlardı. İşte öylesi bir dönem-

de müfettişle söyleşirken bana ne-reli olduğumu sormuş, ben 
de buranın yerlisi olduğumu söylemiştim. Gülümse-yerek yüzü-
me bakıp şunları söylemişti bana: “ Müdür bey, insanın kendi 
mem-leketinde görev ifa etmesi çok zordur biliyor musunuz? 
Neden diyecek olursa-nız, insanlar haklı haksız bütün istekleri-
nin yerine getirilmesini sizden umarlar. Şayet bu isteklerinden 
birini bile yerine getiremezseniz, bütün önceki faydalı çalışma-
larınız bir anda silinip gidiverir onların gözlerinde. Ne kadar ba-
şarılı hiz-metler yapsanız da ‘ Falancanın oğlu’ olmaktan öteye 
geçemezsiniz … Ne kadar önemli ve tamamen gerçek olan bir 
tespit…

     İlçemde uzun yıllar görev yaptım. Sağ ve sol hükümetler 
gelip geçti. Pren-siplerimden asla ödün vermedim. Hangi hükü-
met başta ise onların güdümünde olmam hususunda bana bas-
kı yapıldı. Tehditler savruldu. Sonuç alınmayınca da Milli Eğitim 
Müdürlüğüne şikayetlerde bulunuldu. Suçlanmamın nedenleri 
çok ilginçti. Sağ hükümetler zamanında komünizm propagan-
dası yapıyor olmakla suçlanan ben, sol hükümet başa geçtiğin-
de bu sefer komünistleri okula sokma-makla suçlanıyordum. 
Soruşturma sonucunda önemli bir şeyler bulunamıyor, bunla-
rın maksatlı yapıldığı, görevden alınmamı gerektirecek bir du-
rumun söz konusu olmadığı kanaatine varılıyor ancak, usulen 
bir uyarma veya kınama ce-zası verilmesi de ihmal edilmiyordu. 
Neticede çalıştığım süre içinde bazıları, hak edip etmediklerine 
bakılmaksızın teşekkür ve takdirnamelerle ödüllenirlerken, be-
nim dosyamda ise almış olduğum uyarı ve kınama cezalarından 
geçilmiyordu. 

  Emekliliğime yakın bir zamanımı, yaşantımda bir farklılık, 
bir rahatlık olsun diye farklı bir yörede geçirmek ihtiyacı duy-
dum. Tayinimin yapıldığı Bilecik- Söğüt Lisesinde 6 ay gibi bir 
süre görev yaptım. Ve bunu takiben de emekliliğimi istedim. Bu 
kısa süre içinde bana hem teşekkürname ve hem de takdirna-
me verilmişti. Bu durumlar karşısında, bazen kendi kendime 
düşünmeden edemi-yorum. Bu kadar kendimi yıpratırcasına 
yararlı olduğuma inandığım daha önceki kendi memleketimde-
ki görev yerimde, neden hep uyarı ve kınama cezaları almıştım, 
neden teşekküre ve takdire değer bulunmamıştım? Ve neden 
çok kısa bir süre görev yaptığım ve de görevime pek fazla katkı 
sağlayamadığım başka bir yörede teşekkür ve takdirlerle ödül-
lendirilmiştim. Bütün bunlar kendi ül-kemde yaşanmış, yaşan-

makta olan ve de yaşanması muhtemel durumlar için dikkate 
alınması gereken  çelişkili bir durum değil midir?... 

     Konya-Bozkır- Ahırlı Lisesi müdürlüğünde ve sonrasında 
Bilecik-Söğüt Lisesin-de geçirdiğim kısa bir dönemde bile, bütün 
mahrumiyetlere rağmen, mutlu, hu-zurlu ve hayatımdan mem-
nun oluşum; beni sarıp sarmalayan ve beni mutsuz ve huzursuz 
eden o olumsuz duygulardan uzak kalmamla açıklanabilir. En 
beğen-mediğim ve rahatsızlık duyduğum yanım, en ufak bir şey 
karşısında çabucak demoralize olup dağılıp gitmem, çok arzu 
etmeme rağmen doğru ve etkili konu-şamamam, toplum için-
de sıkıntılı anlar yaşamamdır. Dürüstlüğüne inandığım, samimi, 
utangaç, sıkılgan, biçare durumunda olan insanlara karşı ken-
dimi onla-ra yakın hissetmişimdir…  Ne Milli Eğitim politikaları 
ve ne de çevresel etkiler, çok çaba göstermeme rağmen beni 
asla tatmin etmemiş, emekliliğim dolar dolmaz da görevden 
ayrılmama etken olmuştur. Özgür ve kendimi rahat his-settiğim 
bir ortamda zorluklarla ve yokluklarla mücadele etmek bana 
daha uygun gelmiştir. Bana deseler ki nasıl bir ortamda görev 
yapmayı arzu eder-diniz?... Ülkenin gelişimine yönelik büyük 
bir proje olarak, kırklı yılların başında hayata geçirilen Köy Ens-
titülerinden mezun olduktan sonra, o, dünyadan biha-ber saf ve 
temiz köy insanlarına aydınlık ve medeniyet götüren ve onlarla 
samimi duygular içerisinde iç içe yaşamak isteyen bir köy öğret-
meni olmayı çok arzu ederdim …                  

     Görev yaptığım süre içinde beni kale almayan, önem-
semeyen öğrencilerim de ve tanıdıklarım da olmuştur. Belli bir 
yaşa gelmiş hala beni görünce ceketinin düğmelerini ilikleyerek 
saygı gösteren Hayri Durmuş gibi ve ona benzer öğren-cilerim 
ve de tanıdıklarım da olmuştur. Okulumun başarısında çabala-
rımın öne-mini küçümseyen veliler ve öğrencilerim de olmuş-
tur, takdirle karşılayan veliler ve de Hasan Erkek, Suat Taşpınar 
gibi öğrencilerim de olmuştur. Şunu da itiraf etmek isterim ki, 
kendime karşı çokça acımasız olmuş, bu hususta kendimi ce-
za-landırdığım da çok olmuştur. Ayrıca, sadece kendime değil 
kendi aile fertlerine karşı da haksızlıklarım olmuştur, ancak, 
başka hiçbir yabancıya karşı en ufak olumsuz manada ne bir 
düşüncem ve ne bir hareketim söz konusu olmamıştır.  İnsan-
lara ayırt etmeksizin insancıl bir yaklaşımda bulunmak, iyi ve 
olumlu dav-ranışları karşısında onları övgüye değer bulmak, 
yanlış ve olumsuz davranışları karşısında da kırmayacak, gü-
cendirmeyecek şekilde uyarıda bulunmak insanla-rın birleşme-
si ve kaynaşması açısından önemli bir faktördür. İşte ben daha 
ziya-de bu hususlarda hassasiyet gösterdim ve asla da bunun 
zararını görmedim. İddia ediyorum ki bu vatan toprağında ya-
şamakta olan her vatandaş aynı duy-guları taşımış olsa, kimse 
kimseyi bulunduğu konumundan dolayı ötekileş-tirmese, bir-
birlerine saygılı ve anlayışlı olsa, bu ülkeyi, ne içten ve ne de 
dıştan yıpratmaya, kimsenin gücü yetmeyecektir.  

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-6
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AMATÖR SPOR
HAFTASI ÖDÜL TÖRENİ...

Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz Ama-
tör Spor Haftası münasebetiyle çeşitli kategori-
lerde düzenlenen yarışlarda dereceye giren öğ-
renciler için düzenlenen ödül törenine katıldı. 
Dereceye giren öğrencilere ödüllerini dağıtan 
Doğanşehir Kaymakamı daha sonra yapımı de-
vam eden Kapalı Spor Salonunu gezerek yetkili-
lerden bilgi aldı.

B1 Erkekler 2. lige Yükselme
Müsabakaları Sona Erdi

Türkiye Görme Engelliler 
Spor Federasyonunun 2018 
yılı faaliyet programında 
yer alan, İlimizde düzenle-
nen B1 Erkekler 2. Lige Yük-
selme Grubu Müsabakaları 
sona erdi. Yeşiltepe Ampute 

sentetik sahada düzenlenen 
yükselme grubu maçlarına 
Çanakkale, Zonguldak, İstan-
bul 2, Aksaray, Eskişehir, Di-
yarbakır, Elazığ ve Gaziantep 
illerinden 9 takım katıldı. 
Müsabakalar sonucunda de-

receye giren takımlara ma-
dalya ve kupaları verildi.

Türkiye Görme Engelliler 
Federasyonu Yönetim Ku-
rulu Üyesi Orhan Tanrıkulu, 
gazetecilere yaptığı açık-
lamada, tüm takımların ve 

sporcuların iyi mücadele et-
tiğini belirtti. Görme Engelli-
ler Malatya İl Temsilcisi Şerif 
Büyükdaş, müsabakaların 
Malatya‘da organize edil-
mesinde emeği geçenlere 
teşekkür ederek başarılı bir 
turnuva geçirdiklerini söyle-
di.

Müsabakalar sonucunda 
Elazığ Harput Görme Engelli-
ler Spor Kulübü birinci, Gazi-
antep Mithat Enç Görme En-
gelliler Spor Kulübü ikinci ve 
Eskişehir Öz Görsem Engelli-
ler Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kupa ve madalyaları Tür-
kiye Görme Engelliler Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu Üye-
si Tanrıkulu, Malatya Gençlik 
ve Spor Şube Müdürü Ömer 
Dağdelen ve Battalgazi Bele-
diyesi Kültür Müdürü Vahap 
Karataş verdi.


