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Gazeteciler Gaziantep’te Buluştular
Türkiye Gazeteciler Konfed-
erasyonu’nun 13. Başkan-
lar Kurulu toplantısı, 13-15 
Ekim tarihleri arasında Ga-
ziantep’te gerçekleştirildi. 
Toplantı da ülke ve basın se-
ktörüne dair güncel konular 
konuşulurken yerel basının 
içinde bulunduğu koşullar 
da masaya yatırıldı. Ayrıca 
uzun yıllar TGF Başkanlığı 
yapan Nazmi Bilgin Onursal 
Başkan seçildi >>4’TE

Tanıtım Günleri Sona Erdi

Doğanşehir’de Amatör 
Spor Haftası Kutlandı

Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde Amatör Spor Haftası nedeniyle 
çeşitli spor etkinlikleri yapılıyor. Etkinlikler kapsamında düzenle-
nen okçuluk gösterisine Doğanşehir Kaymakamı Muhammed Üsame 
Soysal’da katıldı. Burada konuşan Soysal, “Ben azda olsa okçuluk ile 
ilgileniyorum. Okçuluk içerisinde birçok manevi değeri barındırıyor” 
dedi>>8’DE

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Bele-
diyesi organizasyonunda Malatya’daki tüm kamu 
kurum ve kuruluş, Oda ve STK’ların katılımıyla 12 
Ekim Perşembe günü Ankara’da başlayan ‘Malatya 
Tanıtım Günleri’ sona erdi>>5’TE

DOĞANŞEHİR AVCILAR 
DERNEĞİNDEN AV
SEZONU AÇIKLAMALAR

Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği 
Başkanı Memet Sandal, 2017-2018 Av sezonu 
ile ilgili gerekli açıklamalarda bulundu. >>5’TE

DOĞANŞEHİR ANAOKULU
KAHVALTI PROGRAMI...

SAYFA 6

VALİ KABAN AŞURE ETKİNLİĞİNE KATILDI
Vali Ali Kaban, Hz. İmam Zeynel Abi-

din Türbesi Kültür Vakfı ile CEM Vakfı 
Malatya Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği 
Aşure İkramı etkinliğine katıldı. >>3’TE
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür

Hasan Özcan

KAYIP

Edep Aklın tercümanıdır,
İnsan edebi kadar Akılı,
Aklı kadar şerefli ve
şerefi kadar kıymetlidir.

Şems’i Tebrizi

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 13    Sayı: 596

Yayın Türü: Süreli

17 EKİM 2017 SALI

Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

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/

ROMATİZMA HASTALARI YAĞMURU HİSSEDEBİLİR
HABER MERKEZİ 
Romatizmal hastalıkların çoğunda gelişe-

bilen ve eklem iltihabı anlamına gelen artrit, 
iltihap bölgesinde ısı artışı, şişlik, kızarıklık, 
ağrı veya fonksiyon kaybıyla ortaya çıkıyor

Medicana International Hastanesi İç 
Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Hakan Erdem, 12 Ekim Dünya Artrit Günü ve-
silesiyle önemli bilgiler verdi ve sabahları 30 
dakikadan uzun süren eklem ve omurga tu-
tukluklarına karşı uyardı. Romatizmal hast-
alıkların, yağmurlu havalardaki basınç yük-
selmesine bağlı olarak eklemlerde duyarlılık 
artışına neden olabileceğini belirten Prof. 
Dr. Hakan Erdem, Kemal Sunal'ın “Üçkağıtçı” 
filmindeki canlandırdığı Rıfkı karakterinin 
bu açıdan haklı olabileceğini belirtti. Artrit, 
romatizmal hastalıklarının çoğunda gelişe-
biliyor. Bu hastalıklardan en çok bilineni 
ise, küçük eklemlerde simetrik olarak artrit 
yapan romatoid artrit ile özellikle omurga-
da uzun dönemde hareket kısıtlılığa neden 
olan spondilartritler. Türkiye'de sık olarak 
görülen Behçet hastalığı ve ailesel Akdeniz 
ateşi hastalığının da geçici artrit ataklarına 
yol açabildiğini söyleyen Medicana Interna-
tional Ankara Hastanesi İç Hastalıkları ve Ro-
matoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdem şöyle 
devam etti: “Romatizmal hastalıklar başlığı, 
çok sayıda hastalığı içerir. Her hastalığın da 
kendine özgü nedenleri olabilir. Genel olar-
ak romatizmal hastalıklar, genetik yatkın-
lığı olan kişilerde viral enfeksiyonlar, sigara, 
beslenme alışkanlıkları ve stres gibi çevresel 
faktörlerin etkisiyle gelişir.”

Değerli oyuncu Kemal Sunal'ın “Üçkağıtçı” 
filminde canlandırdığı Rıfkı karakteri rom-
atizma hastası olduğu için yağmurun yağa-
cağını önceden tahmin edebiliyordu. Prof. Dr. 
Hakan Erdem bu olayda gerçeklik payı bulun-
duğunu belirterek şunları söyledi: “Romatiz-
mal hastalıklarda rahmetli Kemal Sunal'ın 
filminde bahsedildiği gibi, hava basıncında-
ki değişikliğine bağlı olarak, yağmurlu hav-
alarda eklem ağrıları artar ve hastalar bunu 
önceden hissedebilir. Bunun nedeni roma-
tizmal hastalıklarda, eklem bölgelerindeki 
kemik, kıkırdak ve bağ yapılarında bozukluk 
ve yapısal hasar oluşması sonucunda eklem-
lerin hasarlı bölgelerindeki duyarlılığın art-
masıdır. Ancak romatizmal hastalıklarda 
yağmurlara bağlı olarak alevlenme veya şid-
detlenme olmaz.”

Prof. Dr. Hakan Erdem artritin belirtileri 
hakkında şu bilgileri verdi: “Herhangi bir 
eklemde ağrı, şişlik, ısı artışı, kızarıklık veya 
fonksiyon kaybı ile seyreden artrit, sabahları 
30 dakikayı geçen eklem, omurga ve vücutta 
tutukluklarına, vücutta başka nedene bağlı 
olmayan döküntülere, ateşe, halsizliğe ve 
yorgunluk hissine neden olur. Romatizmal 
hastalıkların bir kısmında artrit tekrarlayan 
ataklar şeklinde birkaç günde geçerken, 
bazılarında sürekli ve diğer eklemlerin de 
eklenmesiyle devam eder.”

Genellikle artrit bulguları tedaviyle 
baskılanabilse de, hastanın tedavi sırasın-
da kronik hastalıklardan olan hipertansiyon 
ve diyabet gibi takip ve tedavi edilmesinin 
gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Hakan Er-

dem, artrit tedavisi konusunda şunları söyl-
edi: “Artrit tedaviyle baskılansa bile zaman 
zaman alevlenebildiği gibi tedaviyle kontrol 
altındaki eklemlerin çok kullanılması so-
nucu eklemlerde 1-2 gün süren ağrı ve şişlik 
görebiliriz. Bu durum dinlenme ve ağrı kes-
ici tedavi ile 1-2 günde düzelir.  Ayrıca viral 
enfeksiyonlardan sonra ortaya çıkan ve rom-
atizmal testlerin negatif olduğu bazı artritle 
seyreden durumlarda, tedaviyle 6 ay içinde 
tamamen iyileşme sağlanabilir. Romatizmal 
hastalıklarda da beslenme alışkanlıkları, si-
gara gibi çevresel faktörlerde yapılacak bazı 
düzenlemelerle hastalığın gelişmesi kontrol 
altına alınabilir. Sonuç olarak bütün rom-
atizmal hastalıklar yeni tedavi seçenekleri 
sayesinde kontrol altına alınabilir ve bu hast-
alıklar nedeniyle oluşabilecek komplikasyon-
lar ve sakatlıklar önlenebilir. Bu nedenle ro-
matizmal hastalıklar zaman kaybetmeden 
teşhis edilmeli ve tedaviye başlanmalıdır.” 
Romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde 
romatoloji uzmanlarına başvurulması gerek-
tiğini; romatizma uzmanının olmadığı du-
rumlarda ise fizik tedavi ve iç hastalıkları 
uzmanlarının takip ve tedaviye yardımcı ola-
bileceğini belirten Prof. Dr. Hakan Erdem, 
beslenme konusunda da önemli bilgiler ver-
di: “Romatizma hastaları öncelikle gördükleri 
tedaviler nedeniyle kilo almaya ve ödem 
gelişimine yatkın olduğundan, tuz ve kalorili 
yiyeceklerde kısıtlamaya gidilmesi önemlidir. 
Bunun dışında iltihap artışına neden olabi-
lecek kızartılmış yiyecekler, gazlı içecekler, 
sucuk sosis gibi işlenmiş et ürünleri, rafine 

unlu yiyecekler, günde 80 gram üzerinde et 
tüketilmesinden kaçınılmalı; mevsiminde 
taze meyve ve sebze, zeytinyağı, omega 3 
açısından zengin balık ve balık yağı, günde 
bir avuç badem ve ceviz gibi kuruyemişler 
tüketilmeye çalışılmalıdır. Ayrıca D vitamini, 
folik asit ve kalsiyum takviyesi önemlidir. 
Prof. Dr. Hakan Erdem genetiğin romatiz-
mal hastalıklardaki etkisini şöyle açıkladı: 
“Romatizmal hastalıkların çoğunluğu bire 
bir genetik bir geçiş göstermemekle birlikte 
özellikle spondilartrit ve ailesel Akdeniz at-
eşi gibi hastalıklarda genetik geçiş önemlidir. 
Bunun dışında kadınlarda görülen romatiz-
mal hastalıkların kız kardeş ve kızlarında 
görülme sıklığı artmıştır. Ancak romatizmal 
hastalıklar kesinlikle bulaşıcı değildir.”
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Sol’un Kurbanı Alevîlik mi? 

Genel anlamda inançlar, bir Tanrısal var oluş üzerine 
öğretilerini kurup ve ilerlerlerken; tam tersine ideolo-
jiler ise (genel anlamda) mutlak bir gücü yani Tanrısal 
bir varoluşun ‟red-di‟ üzerine düşüncelerini oluşturup, 
temellendirirler. Hem inanç hem de ideolojiler, kişilerin 
kendi vicdanlarında anlamlandırdıkları alanlardırlar. Yani 
her vicdan; hem kendi dinini hem de siyasi tercihini iç dün-
yasında taşır ve yaşatır. Bu alan bireyin fikir özgürlüğünü 
oluşturan bir alandır ve hukuksal zeminde de bu alana yani 
‟din ve vicdan hürriyeti‟ alanına mutlak saygı esastır ve 
bu alan tartışılmaksızın hukukun koruması altında ol-
malıdır. Zira ‟din ve vicdan hürriyeti‟, ‟yaşama hürriyeti‟ 
gibi insan haklarının en temel esaslarındandır; korunmalı 
ve yaşatılmalıdır!  

*** 
Ülkeler arası fiziki  sınırları sildiğimiz bir dünya da 

artık siyasi ve kültürel sınırlar din ya da mezhep eksen-
li olarak daha da belirgin rol almaya başladı. Günümüz 
savaşlarının hem coğrafik cepheleri hem de kültürel ceph-
eleri oluşturuldu. Bu cepheler oluşturulurken şüphesiz ki 
din, (özellikle de Ortadoğu coğrafyasında) şiddettin meşru-
laştırılması adına kullanılan ilk araç olarak en önde kurban 
edildi ve edilmeye de devam ediyor!.. Bugün; şüphesiz ki 
‟din ve ideoloji ilişkilerine‟ ya da ‟dinlerin gerçek hayatta 
ne kadar bir karşılıkla yaşatılıyor olmalarına‟ dair bir çok 
tartışma söz konusudur. Din; acıların ve zulmün sebebi 
veya çıkış kaynağı mıydı, yoksa insanı kutsal gören ve 
onun Tanrısal bir nurdan yaratıldığını kabul ederek, insa-
na sonsuz bir değer veren erdemlerin bütünü müydü? Ne 
yazık  ki; yetim bir Peygamber’in ümmetinden, ümmetin 
ortaya çıkardığı bir yetimler ve acılar çağına doğru de-
vam eden ruhsal bir erozyonun tam ortasındayız.  Aklıyla 
kaderine savaş açtığını sanan insanoğlu, küresel pazarların 
ve vicdansızlıkların, “sinsi ve sistemli tuzaklarını” ayakta 
alkışlar oldu. Farkında mısınız, bu ülkeye en çok da “akıl ve 

din” ihraç ediliyor. Çünkü “ipotekli bir akıl ve yönlendirilm-
iş bir din‟  jeopolitik hesapların en karlı sermayeleridir.  

*** 
İşte değişen bu psikolojik havzaların ve jeopolitik hes-

apların  ortasında ‟oluşturulmaya çalışılan‟  bir de Alevîlik 
var. Ve Anadolu Alevîliği; tüm inançsal ve kültürel kodlarıy-
la bize ait olan en özel İslâmi ve tasavvufî zenginliğimizdir. 
Bugün; hunharca insan kıyımı yapan ve sözüm ona bu 
kıyımlarına da İslâmi bir gerekçe uyduran örgütlerin tümü 
tasavvufu ve dolaysıyla da Anadolu’nun irfânî geleneklerini 
reddederler. Onlar için, din sabit bir ibadet ve şekil telak-
kisinden öte değildir. Örneğin; ‟cihâd‟ insan öldürmek, 
‟tövbe‟ ise günahlara çekilen birer cila olarak algılanır. 
Tasavvufta ise yer yüzünde cihâd yapılacak ve fethedilecek 
bir yer varsa o da gönül‟dür. Ondandır ki Anadolu Eren-
lerinin kılıçları ‟tahtadan‟dır; ne insanı keser ne de canı 
incitir! ‟Yere göğe sığmadım, mü‟min kulumun gönlüne 
sığdım.‟ diyen Hazreti Hakk; gönül şehrini imar etmemizi, 
o şehre kini, kibiri, nefsi ve cümle bed fiilleri sokmamayı 
bizlere öğretmiyor  mu? Madem gönül Hakk‟ın naz-
argâhıdır o vakit ‟Gönül sarayını pak et ki mihmân-hâne-î 
Hak‟dır, Vakit olur ki tahtını görmekliğe Sultan gelir.‟ 
diyen Yol Ulularımızı nasıl görmezden geliriz!  

*** 
Allah’ın emrine mutîyim dersen, Rasul’ün emrine 

itaat eyle, Helal haram demez bulduğun yersen, Müminlik 
sözünden feragat eyle. Zahm-ı aşka gelip merhem sarma-
ya, Ferhad olup bir gün bağrın yarmaya, Kudretin yok ise 
Beyt’e varmaya, Gönül Beytullah’tır ziyaret eyle. Kulun rız-
kın verir Hazret-i Bârî, Açılan gülleri incitmez hârı, Kötülük 
değildir er kişi kârı, Kemlik edenlere inayet eyle. Kalbini 
geniş tut sıkma Seyrânî, Rızâ-yı Bârî’den çıkma Seyrânî, 
Gönül Beytullah’tır yıkma Seyrânî, Elinden gelirse imaret 
eyle. diyen Âşık Seyrânî, bize sahip olduğumuz manevi 
mirası hatırlatmıyor mu? 

*** 
1950’de başlayan şehirleşme sürecinden en çok etkile-

nen inançların başında da şüphesiz ki Alevîlik gelmektedir. 
Bu süreç toplumsal değişimlerinde kodlarını analiz et-
memiz açısından da çok önemlidir. Esas itibariyle de Alevî 
toplumunun ibadethâne ihtiyacı da bu süreçle birlikte  
zuhur etmiştir. Evvelinde köyün en büyük mekânı zaten 
cem ibadetine ev sahipliği yapıyordu ve görgüler-sorgular 
buralarda karara bağlanıyordu. Dede; taliplerini gözetiyor, 
musâhip olacakların ikrârını ‟daim kılıyordu.‟  70‟lerden 
sonra ‟ortanın solu‟ söylemleriyle ve Alevî inancının 
(tasavvufunun) paylaşımcı ve sosyal yönlerinin zenginliğin-
den de istifade edilerek ideolojik hesap-lar yapanlar usul 

usul Alevî toplumu içerisinde boy göstermeye başladılar. 
Din ve ideoloji çekişmesinin ilk kurbanı olarak da ne yazık 
ki Alevîlik seçilmişti. Amaç; ‟Ali‟siz bir Alevîlikle‟ popüler 
kültüre uydurulmuş ve erkânlarından (ibadetlerinden) 
koparılmış, aynı zamanda da inaçsal bir söylemden uzak 
‟siyasal bir Alevîlik‟ oluşturmaktı. Bugün, başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere bazı bölgelerde 1970’lerde ekilen 
bu sol patentli tohumların hasatları yapılmaktadır! Tarihi 
bulanıklaştırarak yapılan bu hasat, öyle bir hale büründü 
ki bir takım Alevîler(?), Hz. Ali‟ye bile ‟muhalif 

olmayı‟ marifet bildiler. ‟Alevîlik zaten hep mu-
halefet olmaktır(!)‟ söylemini bu topluma aşıladılar. İyi de 
kardeşim; Alevilik ‟eğriye, yalana, yanlışa, Yezid‟e yani 
nefse ve Şeytan‟a muhalefettir; gerçeğe ve Rahmân‟a 
değil ki!..‟ Alevîlik inancında ‟kendi kutsallarını‟ çiğnemek 
yoktur; şeriat kapısından hakikat kapısına uzanan ‟4 Kapı 
40 Makam‟ vardır. Nefis atından inip, Rahmânî (Hüseynî) 
ata binmek vardır. Biri kırk görüp, kırk da ki BİR’e (Allah‟a) 
secde etmek vardır. Onun için cem meydanı ‟er kişinin‟ 
meydanıdır, ‟her kişinin‟ değil!.. O eşikten içeriye; ‟eğril-
er‟ giremez; giren ise ‟doğru olup‟ çıkar. Bırakın can 
almayı, kalp kıranın ‟dârını‟ bile  hiç bir terazi tartamaz! 
Nefsine uyan ‟düşkün‟ olur, düştüğü yerden kaldırmak 
ise yine erkâna ve Yol Ulularına tabidir. Cemler; ‟Ölmeden 
evvel ölmek‟ sırrına erişmektir, Ulu Divân‟ın yani ahiretin 
provasıdır. Onun için ceme ‟ölü gelen diri döner‟ çünkü 
arınıp-paklanmış ve boynunda ki kul hakkından feragat 
etmiştir... Dede postu; Muhammedî posttur, meydan ise 
Ali‟nin meydanıdır yani Ali gibi ER olanındır. Alevîlik; 
İmam Hüseyin gibi bedel ödeyenlerin, ceddine-yoluna ten 
elbisesini serenlerin inancıdır!.. Bağırmak-çağırmak, falan 
yerde-filanı taşlamak Alevîlik değildir!.. Ta 16. yüzyılda Pîr 
Sultan Abdâl Hazretleri idam sehpasına götürülürken ken-
disine gül ‟atan‟ musâhibi Ali Baba‟ya  şöyle seslenmemiş 
miydi: ‟Şu ellerin taşı hiç bana değmez, İlle dostun bir tek 
gülü yareler beni...‟ Uzun lafın kısası; sol‟un kurbanı olar-
ak seçilmiş bir  Alevîlik de ‟yaralar beni!..‟  

***  
Sözümüzü sonlandırırken bir kıssadan-hisseyle son-

landıralım; ben kıssasını anlatayım; sizlerde hissenize 
düşeni almayı... Rivayet edilir ki İmam Hüseyin Kerbe-
la’ya doğru yol alırken, yolda gözleri görmeyen yaşlı Şair 
Ferâzdak’a rastlar ve ona Küfe’de ki halkın durumunu 
sorar. Yaşlı şairin verdiği cevap ise çağları aşan hakikatiyle 
bugün bile dersler alınacak kadar anlamlı ve ağırdır: “Ya 
Hüseyin; sakın ha sakın Küfe halkına güvenme! Onların 
dilleri Hüseyin’i söyler ama gözleri Muâviye bakar!..” Yolu 
Hüseyin‟den geçenlere binlerce kez âşk olsun...  

Hasan
Çelik

hasancelikkafkas@gmail.com

VALİ KABAN AŞURE ETKİNLİĞİNE KATILDI
KENAN EREN 
Vali Ali Kaban, Hz. İmam Zeynel Abidin 

Türbesi Kültür Vakfı ile CEM Vakfı Malatya Şub-
esi’nin ortaklaşa düzenlediği Aşure İkramı et-
kinliğine katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunuşu ile 
başlayan programa Baro Başkanı Av. Enver 
Han, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Şerafettin 
YILMAZ, İl Emiyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Yeşi-
lyurt Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat, Fırat 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksil-
mez, İl Müftüsü Ümit Çimen,  Hz. İmam Zeynel 
Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan 
Karaduman, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı 
Eşref Doğan, Hacı Bektaş Veli Kültür Merke-
zi Vakfı Genel Merkezi Başkanı Hasan Meşeli, 
Vakıf ve Dernek Yöneticileri, Esnaf ve Sanatkar-
lar Odası Birliği Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kef. Koop. Başkanı Ali Evren 
STK. Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vak-
fı Başkanı Doğan Karaduman, Cem Vakfı Malat-
ya Şube Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaş Veli 
Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi Başkanı 
Hasan Meşeli, İl Müftüsü Ümit Çimen katılım-
cılara hitaben birer konuşma gerçekleştirdiler. 

Vali Kaban yaptığı konuşmada, “biraz önce 
buraya gelirken buradaki türbeyi gördüm. Tür-
kiye'nin değişik yerlerinde benzer değişik tür-
beler gördük. Sadece buralara özgü bir durum-
da değil Türkiye'nin her yerinde bu tip türbeler 
bir şekilde hayatımızı renklendiren gerçekten 

bizi biz yapan, bize değer katan, renk veren 
yapılar. Bu bir şeyi 

gösteriyor ki Türkiye Müslümanlığı, Anad-
olu Müslümanlığı bu geçtiğimiz bin küsür yılın 
içerisinde ortalama herkesin kabul edebileceği, 
herkesin içine sindirebileceği bir şekil almış bir 
yapıdır. Burada Camileri, Türbeleri yıkan katı 
bir din düşüncesine rastlayamazsınız. Olsa da 
çok fazla tutunamaz. İşte biz bu geçtiğimiz 
bin küsür yıl içerisinde öyle insanlara uygun, 
insanlığa uygun gayet güzel bir din anlayışını 
yerleştirmişiz. Geçmişin bizi ayıran tartışma-
lara sebep olan bir kısım tartışmalı hususlarını 
aşıp ortak bir noktada buluşabilmişiz. Oysa 
önümüzde bir yeni yüzyıl, yeni bir bin yıl yatıyor. 
Bizler nesiller olarak bir bin yılın bitişini kendis-
ine görmek nasip olan bir nesiliz. Yeni bir bin 
yıl önümüzde uzanırken burada bizden bekle-
nilen şey alabildiğine uç, alabildiğine kavgacı, 
alabildiğine tartışmacı, alabildiğine birbirinden 
uzaklaşan, hurafelerin gölgesine sığınan bir in-
san bir topluluğu olmak değil. Bizden beklenilen 
eğer 21'inci yüzyılda devam edeceksek bilimin 
ve tekniğin aydınlığında geleceğimiz bir zaman 
dilimidir. Aksi takdirde hayallerin, hurafeler-
in karanlığıyla çok fazla ileri gitme şansımız 
gözükmüyor. Toplum olarak da birbirimizden 
nefret eden aramızdaki ayrılıkları körükleyen 
bir toplum yapısı olarak gene uzaklara gitme 
şansımız gözüküyor. Mecburuz toplum olarak 
bizi bir araya getirecek, bizi bir arada tutacak, 
bir arada askeri olarak barış içinde birlikte 

yaşama kıstaslarımız oluşturacak hususları 
öne çıkartmak zorundayız. Bireyler olarak da 
çok kolay bir şekilde bir kolaycılığa kaçıp ne-
freti değil sevgiyi, birbirine saygıyı, hürmeti 
öne çıkartacak konuları hem yaşamak ve hem 
yaşatmakla mükellefiz. Elbette geçmiş sadece 
güzel bir şeylerle dolu değildir, geçmişte çok 
sıkıntılı şeyler var. Eğer tarihimizi çok ucuzcu 
bir şekilde ele alırsak şairin dediği gibi “eğer 
tarih tamahkar bir tüccara dönerse birbirimi-
zi boğazlama sebebimiz olur” bu böyle olursa 
da toplum olarak barış içerisinde, müreffeh, 
huzurlu bir yaşam sürdürme şansımız ortadan 
kalkar. Ben bu zeminlerde şunu görüyorum ve 
bundan dolayı da bir idareci olarak çok büyük 
mutluluk duyuyorum. İnsanların gözlerinde bu 
zeminlerde, bu zamanlarda geleceğe dair bir 
umut, bir birlikte yaşama aşkı ve 

şevki var, Allah bunu bizden almasın, biz 
bununla gidelim. Aksi takdirde biraz önce 
dedelerimiz de ifade ettiler, müftümüz de ifade 
ettiler ne dinimizi ayakta tutma, ne devletimizi 
ayakta tutma nede bu toprakları elimizde tut-
ma şansımız yok. Ben burada ki bu temennil-
erini hep bir ağızdan hep bir gönülden hep bir 
yürekten İşte bu birlikte devam etme arzusuy-
la geleceğe doğru umutla gittiğini düşünüyor, 
görüyor ve bundan da büyük mutluluk duyu-
rum. Muharrem münasebetiyle tutulan 
oruçların, bu dökülen aşların Allah nezdinde 
kabul edilmesini temenni ediyorum, hepinizi 
Saygıyla sevgiyle selamlıyorum” dedi. 

Aşure ikramından sonra Vali Kaban, bera-
berindekiler ile birlikte Hz. İmam Zeynel Abidin 
Türbesi’ni ziyaret ederek dua ettikten sonra 
buradan ayrıldı. 
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Gazeteciler Gaziantep’te Buluştular
Haber Merkezi  
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 

13. Başkanlar Kurulu toplantısı, 13-15 Ekim 
tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştiril-
di. Toplantı da ülke ve basın sektörüne dair 
güncel konular konuşulurken yerel basının 
içinde bulunduğu koşullar da masaya 
yatırıldı. Ayrıca uzun yıllar TGF Başkanlığı ya-
pan Nazmi Bilgin Onursal Başkan seçildi 

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun 
13-15 Ekim tarihinde 13. Başkanlar Kurulu to-
plantısı Gaziantep’te gerçekleştirildi. Başkan-
lar Kurulu toplantısında ülke ve sektöre dair 
güncel konular görüşüldü. Ülkedeki gelişme-
ler ve genel olarak medyanın sorunları üze-
rinde görüş alışverişinde bulunulurken yerel 
medyanın içinde bulunduğu koşullar masaya 
yatırıldı.  Başkanlar Kurulu toplantısında, ye-
rel medya için yaşamsal önem taşıyan her 
yılın Ocak Ayı’nda yayımlanıp Şubat Ayı’nda 
yürürlüğe giren Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nin 
2017 yılında kadük kalması ve yayınlan-
maması da detaylarıyla ele alındı. Bu ned-
enle yerel basının uğradığı zarar ve resmi il-
anların çeşitli yollarla kesilmesi – azaltılması 
çabaları konusunda kamuoyunun bilgilendi-
rilmesi kararlaştırıldı.

GÜÇLÜ DEMOKRASİ GÜÇLÜ 
BİR YEREL BASININ VARLIĞI 

İLE OLUŞABİLİR”
Gaziantep Basın Cemiyeti’nin ev sahip-

liğinde gerçekleşen ve 8 gazeteciler feder-
asyonu ile 78 gazeteciler cemiyeti başkanı 
ve temsilcisinin katıldığı toplantıdan son-
ra açıklanan Türkiye Gazeteciler Konfed-
erasyonu’nun 13. Başkanlar Kurulu Sonuç 
Bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesinde 
şunlara yer verildi: “Türkiye genelindeki 
binlerce yerel gazete, televizyon, radyo 
ve internet sitesi adına diyoruz ki;  Güçlü 
demokrasi, güçlü bir yerel basının varlığıyla 
oluşabilir. Özellikle yerelde, yani mahallem-
izde, köyümüzde, ilçemizde yaşanan sorunlar 
yerel basında yer bulursa halkın sesi olabili-
yor ve çözüme kavuşuyor. Ancak gelinen nok-
tada yönetilenin sesi, yönetenin sağduyusu 
konumundaki yerel basınımız, basın ilanları 
başta olmak üzere üst üste yığılmış bir dizi so-
runla boğuşuyor. Yerel basın kuruluşlarımız 
ve çalışanları ağır ekonomik sorunlarla 
karşı karşıya. Öncelikle merkezi hükümette, 
bürokrasinin merkez teşkilatlarında ve yay-

gın basında, yerel basına karşı olan bakış 
açısının değişmesine ve ekonomik sorunların 
çözülmesine ihtiyaç var. Yerel basının Türkiye 
genelindeki binlerce kuruluşu ve yüz binlerce 
çalışanı adına hatırlatmak isteriz: Gazeteci-
lik Anayasa’da teminat altına alınmış, tıpkı, 
ulaştırma, haberleşme, eğitim gibi bir kamu 
görevidir. Haber verme temel işlevinin yanı 
sıra; bilgilendirme, eğitme, kültür aktarımı, 
hoşça vakit geçirme, denetleme, karar 
verme süreçlerine katkı, fikir üretme ve yol 
gösterme gibi son derece önemli görevleri 
yerine getirmektedir. Buna ilaveten; yerel 
demokrasinin hayata geçişi, yerel kahraman-
ların üretilmesi, sivil toplumun işlerlik kazan-
ması, üniversite ve bürokrasinin toplumla 
buluşması, yerel markalar üretilmesi, şehirl-
erin haklarının savunulması, genç kalemlerin 
yetişmesi, yetişmiş kalemlerin kendini ifade 
alanı bulması ve halk edebiyatının gelişimi 
gibi vazgeçilmez değerdeki hizmetler de ye-
rel basın tarafından yerine getirilmektedir.”

“BİK’TE SON DÖNEMDE 
OLUMLU DEĞİŞİMLER 

YAŞANMIŞTIR”
Sonuç bildirgesinde şunlara da yer ver-

ildi: “Özellikle yerel basın için büyük önem 
taşıyan Basın İlan Kurumu’nda son dönem-
de olumlu değişimler yaşanmıştır. BİK'in 
mevzuatından kaynaklı, İstanbul, Ankara, 
İzmir’in gazetesine, gazetecisine ve meslek 
örgütüne öncelik veren, Anadolu basınını 
öteleyen yaklaşım değişmiştir. Genel Kurul 
kararıyla, BİK yardımlarının hakça dağıtımı 
sağlanmıştır.  Basın İlan Kurumu’ndaki bu 
olumlu değişiklikler devam etmelidir. BİK 
Genel Kurul delege yapısında ve BYEGM Basın 
Kartları yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, 
temsilde eşitlik sağlanmalıdır.  Bürokrasinin, 
resmi ilanları kamuya yük olarak algılaması, 
son dönemde “resmi ilandan 
kaçınma” eğilimini arttırmıştır. 
Tahtaya asma, İşleri birleştirerek 
tek ilan verme, İşleri parçalayar-
ak ilandan kaçınma, doğrudan 
temin yöntemini seçme, acil alım 
yöntemine başvurma, Kamu ihale 
mevzuatına aykırı olarak ilanları 
özet olarak yayınlama gibi yöntem-
lerle ilanlardan kaçınılmaktadır. 
İcra ilanlarında ise çoğunlukla 
icralık kişilerin de aleyhine olmak 
üzere yerel gazeteler yerine yaygın 
gazetelerde yayın yolu seçilmekte 
veya hiç ilana çıkılmamaktadır. 195 
Sayılı Basın İlan Kurumu Kanunu, 
Kamu İhale Kanunu ve İcra İflas 
Kanunu’na aykırı olmak üzere ilan-
dan kaçınma, hem yasa hükümler-
ini yerine getirmemek bağlamında 

suç, hem serbest rekabeti sağlama konu-
sunda eksiklik, hem de yerel gazetelerin 
hayatiyetlerini tehdit eden bir sorun olarak 
dikkat çekmektedir. Girdilerdeki olağanüstü 
artış, gazete yayıncılığını özellikle mahalli 
gazeteler için sürdürülebilir olmaktan çıkar-
maktadır. 15 Haziran 2016-15 Haziran 2017 
döneminde gazete kalıbı yüzde 23, gazete 
kâğıdı yüzde 27, gazete mürekkebi yüzde 22 
oranında artmıştır. BİK Genel Kurulu’nun tek-
lifi yaygın gazeteler için yüzde 4, yerel gaze-
teler için yüzde 15’lik bir artıştır. Ortalaması 
itibari ile enflasyon altında kalan bir artış söz 
konusu olacaktır. Yerel gazeteler için 10.40 
TL olan sütun/santim fiyatı 12 lira olarak tek-
lif edilmiştir. Kasım Ayı’nda BİK Genel Kurulu 
yeni tarife için hükümete teklif sunacaktır.”

“SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ 
BEKLİYORUZ”

Sonuç bildirgesinde şunlar sıralandı: 
“Bilindiği gibi basın özgürlüğünün haya-
ta geçebilmesinin temel şartı ekonomik 
özgürlüktür. Yerel basınımızın ekonomik 
özgürlüğü sağlamada en önemli kamu ku-
ruluşu ise Basın İlan Kurumu’dur. Basın İlan 
Kurumu (BİK) Mevzuatı çerçevesinde veril-
mekte olan resmi ilan ve reklamlar özellikle 
mahalli basının ekonomik özgürlüğünde 
vazgeçilmez kaynakların hemen başında yer 
almakta en basitinden can suyu görevini ye-
rine getirmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl 
itibari ile halen Bakanlar Kurulu’nca Resmi 
İlan Fiyat Tarifesinin sütun/cm birim fiyat-
larının değiştirilmemiş olması özellikle ma-
halli gazetelerimiz açısından ciddi bir kayıp 
olarak gözükmektedir. Basın İlan Kurumu 
şubesi bulunan yerlerde resmi ilanların tah-
silatları kurum tarafından yapılarak, ertesi 
ayın 15 ve 30’unda iki taksit halinde gaze-
telere ödenmektedir. Tahsilatta gecikme 

olsa dahi kurum bu gecikmeyi gazetelere 
yansıtmamaktadır. Ancak kurum şubesi 
olmayan yerlerde tahsilatta bizzat gaze-
teler tarafından yapılmaya çalışılmaktadır. 
Mevzuatın emrettiği şekilde peşin olarak 
ilan ücretlerini ödeyen kurumlar olduğu 
gibi geciktiren kurumlar da söz konusudur. 
Gazeteler tahsil etmedikleri KDV ve doğmuş 
bulunan kurumlar/gelir vergisini zamanında 
ödemek durumunda kalmaktadırlar. Ağırlıklı 
olarak mahalli idareler ilan ücretlerini gecik-
tirmektedir. Yukarıda detayları ile açıklanan 
ekonomik sıkıntıların biraz olsun telafisinin 
yanı sıra, yayımlanacak yeni Resmi İlân Fiyat 
Tarifesi, gelecek yılın tarifesine de esas teşkil 
edeceğinden, medya sektörü için önemi daha 
da artmaktadır. Defalarca dile getirdiğimiz, 
rapor halinde ilgili bakanlara, milletvekill-
erine, basınla ilişkili kamu kurumlarına sun-
duğumuz sorunların; yerel basının Türkiye 
genelindeki binlerce kuruluşu ve on binlerce 
çalışanı adına çözülmesini bekliyoruz. Kamu-
oyuna saygıyla duyurulur.”

NAZMİ BİLGİN ONURSAL 
BAŞKAN SEÇİLDİ

Gaziantep’te yapılan 13. Başkanlar to-
plantısında Türkiye Gazeteciler Konfeder-
asyonu Genel Nuri Kolaylı, Nazmi Bilgin’i 
başkanlar kurulunda onursal başkan olarak 
teklif etti. Salonda bulunan cemiyet başkan-
larının alkışlarıyla ve oy birliği ile onursal 
başkan seçilen Nazmi Bilgin duygulandı. 
Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Sarı 
Basın Kartları Komisyon Başkanı, Basın İlan 
Kurumunda görev alan Nazmi Bilgin onursal 
başkan olarak seçilmesinden dolayı teşekkür 
etti. Bilgin, yaptığı konuşmada Gaziantep’in 
tarihteki önemine değindi. Kendisine verilen 
onursal başkanlık unvanından dolayı mutlu-
luğunu dile getirdi.
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Tanıtım Günleri Sona Erdi
HABER MERKEZİ 
Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir 

Belediyesi organizasyonunda Malatya’daki 
tüm kamu kurum ve kuruluş, Oda ve STK’ların 
katılımıyla 12 Ekim Perşembe günü Ankara’da 
başlayan ‘Malatya Tanıtım Günleri’ sona erdi

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
‘Malatya Tanıtım Günleri’ etkinliğine başta 
Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Beledi-
yesi olmak üzere İnönü Üniversitesi, ilçe bel-
ediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlar, Oda ve 
STK temsilcileri ile özel sektör temsilcileri 50 
dolayında stantla katıldı. Malatya’nın bütün 
değerleriyle tanıtıldığı programda, adeta 
Ankara’da Malatya rüzgârı esti. Ziyaretçi iz-
dihamının yaşandığı programa vatandaşların 
yanı sıra siyasetçi ve bürokratlar da yoğun 
ilgi gösterdi.

BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NDEN ETKİN 

TANITIM
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. 

tarafından organize edilen etkinlikte, Malat-
ya Büyükşehir Belediyesi etkin bir tanıtım 
yaptı. Büyükşehir Belediyesi standının yanı 
sıra, MASKİ, MABESEM, Kent Konseyi için 
ayrı ayrı stant açan Büyükşehir Belediyesi, 
bu stantlarda Malatya’nın yanı sıra Büyükşe-
hir Belediyesi ile yan kuruluşları tarafından 
yapılan yatırım ve hizmetler çeşitli matery-
allerle tanıtıldı. MABESEM ve Kent Konseyi 
stantlarında ise burada yapılan çalışmalar zi-
yaretçilerin beğenisine sunuldu. Büyükşehir 
Belediyesi standında ziyaretçilere başta kuru 
kayısı olmak üzere kayısı ürünleri ile tandır 
ekmeği ve diğer kuruyemişlerden ikram 
edildi. Malatya ile ilçelerdeki tarihi ve doğal 
güzelliklerin yanı sıra kendine özgü değerleri 

açık alanda yapılan giydirmelerle ziyaretçil-
erin hizmetine sunulurken, kurulan ayrı bir 
çadırda ise Malatya yöresine ait yemek ve 
gıdaların satışı yapıldı.

YOĞUN İLGİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 

Betül Sayan Kaya, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci’nin de katılımıyla görkem-
li bir törenle açılışı yapılan Malatya Tanıtım 
Günleri’ni 4 gün boyunca önemli isimler de 
ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Cevdet Yılmaz, TBMM eski meclis başkan 
vekili Nevzat Pakdil, Malatya eski milletvekili 
H.Cemal Akın, Malatya eski valilerinden Ulvi 

Saran, Halil İbrahim Daşöz, büyükelçiler, 
yazarlar ve daha birçok devlet, siyaset ve 
spor adamının ziyaret ettiği Tanıtım Gün-
leri’nde Malatya’ya övgüler yağdı.

Malatya’yı tekrar yaşıyoruz
Malatya Tanıtım Günleri’nin artık An-

kara’nın klasiklerinden birisi olduğunu be-
lirten Malatya eski Valisi Halil İbrahim Daşöz, 
tüm Malatyalılara selam gönderdi. Malat-
ya Tanıtım Günleri’ne heyecanla ve koşar-
ak geldiklerini belirten Daşöz, Malatya’da 
büyük değişimler olduğunu da belirterek, 
başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 
tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Daşöz, 

“Malatya’yı tekrar yaşamak ve Malatyalı 
dostları tekrar görmek için bu etkinliğe geli-
yoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Burada çok 
güzel görseller var. Bunlara bakarak Malat-
ya’yı tekrar yaşıyoruz. Malatya’da çok büyük 
değişimler var. Başta Büyükşehir Belediyem-
iz olmak üzere herkesi kutluyorum. Malatya 
ülkemizin en güzel illerinden birisi oldu. Her 
türlü değerleriyle de ülkemizin kalkınması-
na büyük katkı sağlıyor. Tüm Malatyalılara 
selam ve sevgilerimi gönderiyorum” dedi. 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır 2 gün boyunca ‘Malatya Tanıtım Gün-
leri’ etkinliğine katılarak, gelen misafirleri 
karşılarken, ayrıca stantları gezerek, katılım-
cılar ve ziyaretçilerle sohbet etti.

DOĞANŞEHİR AVCILAR DERNEĞİNDEN AV SEZONU AÇIKLAMALAR
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği 

Başkanı Memet Sandal, 2017-2018 Av sezonu 
ile ilgili gerekli açıklamalarda bulundu. 

Başkan Memet Sandal;''Bilindiği gibi il-
imiz av haritasına göre Güneydoğu Anado-
lu Av Bölgesi içerisinde değerlendirilmekte 
olup, 2017-2018 Av sezonu,Merkez Av Komi-
syonu Kararları ile belirlenmiştir.Buna göre 
1.Grup kuş avı olan Bıldırcın ve Üveyik için 26 
Ağustos 2017 günü başlamış olup 19 Kasım 

2017tarihinde sona erecektir.Yine Kınalı Kek-
lik, Çil Keklik,Kum Kekliği ve memeliler içer-
isinde yer alan Tavşan avı ise 21 Ekim 2017 
tarihinde başlayıp 14 Ocak 2018 tarihinde 
sona erecektir.Tüm avcılarımızın avlanma 
başlangıç ve bitiş tarihlerini dikkate alarak 
avlanmaları gerekmektedir.Sürdürülebilir 
avcılık için yasak avlanma ve belirlenen av 
limitlerine uymak büyük önem taşır.Av bir 
doğa sporudur.Bizde bu sporu en güzel ve en 
sağlıklı yapanlardanız. Amaç av hayvanlarını 
öldürmek değil,sürdürülebilir avı da sağlam-
aktadır.Bilindiği gibi sezonundan önce ve 
sonra avlanmak hem suç,hem de sürdürüle-
bilir av hayvanının neslini tehlikeye düşüren 
olumsuz bir davranıştır.Unutulmamalıdır 
ki,avlanmak sadece bizim değil gelecek ne-
sillerinde hakkıdır.Eğer bir avcı,yasaklı old-
uğu halde avlanma yapar,buda tespit edilirse 
çok ağır ceza ödemek durumunda kalır.Biz 
avcı arkadaşlarımızın bu tür cezalı duruma 
düşmemeleri için yasaklar konusunda daha 
dikkatli olmalarını istiyoruz. 

Avlanmak için avcının yasal prosedürl-
ere uyması  gerekmektedir. Yasal avcılık 
için avcının, avcılık belgelerine sahip olması 
gerekmektedir. Bunun için avcılarımızın, 
tüfek ruhsatlarının yanı sıra avcı eğitimi son-
rası aldıkları avcı belgelerine sahip olmaları 
ve avcı belgelerini her yıl vize ettirmeleri, 
avlanma izin kartlarını almaları gerekmekte-
dir. Yasal olmayan kaçak avcılık suç olup, ağır 
cezai müeyyideleri bulunmaktadır. Özellikle 

gece yapılan far avları son derecede tehlike-
li, yanlış ve yasa dışı bir davranıştır. Unutul-
mamalıdır ki yasal olmayan bu avlanma şekli 
ile yasal olmayan süre,zaman ve şekillerde 
yapılan avlanma büyük suç teşkil etmektedir.
Bununla ilgili Merkez Av Komisyonu Kararları 
ile 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun çok dik-
katli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

Bununla beraber yasal avcıların avl-
anmaları için her yıl yayımlanan Merkez 
Av Komisyonu Kararları doğrultusunda ve 
hazırlanan av har-
itaları ile ava çık ve 
yasak bölgeler be-
lirtilmiştir. Bu ned-
enle avcılarımızın 
bu kurala uyma-
larının yanı sıra yöre 
halkının da bu kurala 
uymaları gerekmek-
tedir. Zira yasal olan 
bir sahada avlanan 
avcıları taciz ederek 
''burada avlanmak 
yasaktır,biz karar 
aldık yasakladık,si-
zleri bırakmıyoruz'' 
gibi söylemleri de 
suç teşkil etmekte-
dir. 

D e r n e ğ i m i z -
in aracılığı ile Halk 
Eğitim Merkezinde 

yeterli katılımcı sayısı bulunduğu zamanlar-
da ''avcı eğitim kursları'' açılmakta ve yas-
al avcılık için ana yapı oluşturulmaktadır. 
Bunun için avcı belgesi sahibi olmak istey-
enlerin Derneğimize müracaat etmelerini 
bekliyoruz. 

Bilinçli avcılarımızın doğaya katkı sun-
duğunu doğayı koruduğunu biliyoruz. Çünkü 
doğayla iç içeler. Bu vesile ile yeni sezonda 
avcılarımızın kazasız,belasız ve iyi bir av se-
zonu geçirmelerini diliyorum''dedi.
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Soldan sağa
1. Sulu (kahve)... 2. Avı kendine iş edinen kimse... Sıcak 

iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin 

kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un... Bir 
eserin hazırlanmasında kolaylık sağlamak veya bir işe kılavu-

zluk etmek için yazılıp sınıflandırılan küçük kâğıt yaprak-

larından her biri... 3. Lorentiyum elementinin simgesi... Kekeme 

(halk ağzı)... Koyu renkli, sert bir çeşit yanardağ kültesi... 4. 
Sert, katı (halk ağzı)... Yatık durmayan, sert... Boru içindeki bir 

akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan 
alet, valf... Germanyum elementinin simgesi... 5. Osmanlı Dev-

leti’nde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik 

görevlisi (eski)... Ön dişleri uzun ve dışarı doğru çıkık olan kim-
se... 6. Çağırma, bağırma, seslenme (eski)... Bir aygıtın gerek-

en işi yapabilmesi durumu... Şaşkın, dağınık, ne yapacağını 
bilmez... 7. Ne işi var?... Kitapların giriş kısmına konulan, o es-

erin konusunu, amacını, işleniş biçimini anlatan yazı, sunuş, 

söz başı, ön deyi, mukaddime... Bir kimseyi kötüleme, yerme, 

yergi (eski)... 8. Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, 

toprak... Yıkıntı, döküntü, çöküntü... Bu kelimesine göre yerde, 

zamanda veya söz zincirinde biraz uzak olanı niteleyen söz... 

9. Ödünçleme (eski)... Zamanın bölünemeyecek kadar kısa 

parçası, lahza... Beğenilmeyen bir olay, bir durum karşısında 

şaşkınlığı anlatan bir söz... 10. Ek (eski)... Anıtlaşmak durumu, 

abideleşme... 11. Tanrıtanımaz... Gözün saydam tabakasının 

üzerine doğrudan uygulanan, görmeyi düzeltici mercek, kon-

tak lens... Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, her hâlde, 

ille, illaki... 12. Neodim elementinin simgesi... Sertelmek duru-

mu... “Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak 

anlamak” anlamındaki “....demeden leblebiyi anlamak” deyi-

minde geçen bir söz... 13. Mihenk taşı... Rastlamak işi... 14. Tele-

fon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü... Oğul 

otu... Mehil... 15. Fiil çekimlerinde kullanılan ve kişiyi gösteren 

ek, şahıs eki... Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel...

Yukarıdan aşağıya
1. İnce bir davranış veya güzel bir sözle birinin sevgis-

ini kazanmak, ilgisini çekmek... 2. Bir olayda birbiri ardınca 

görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durum-

ların her biri, aşama, safha, merhale... İşitme engellilerin kendi 

aralarında iletişim kurarken el ve yüz hareketlerini kullanarak 

oluşturdukları görsel dil... 3. Skandiyum elementinin simgesi... 

Kadirilik... Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren... 4. İnce 

ve küçük bir nesne ile sert bir yere vurulduğunda çıkan ses... 

Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kul-

lanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, endüstri... Se-

lenyum elementinin simgesi... 5. Büyük erkek kardeş, ağabey 

(halk ağzı)... Ellenmek işi... 6. Eksiklik, kusur (eski)... İnsanlar-

da, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan 

tabaka... İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten 

olanı... 7. Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen 

şey, amaç, gaye, maksat, hedef... Belli bir noktaya göre olan yer, 

taraf... Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göster-

erek bir olayı doğrulama, yemin... Lityum elementinin simgesi... 

8. Baş derisini kaplayan kıllar... Kanda akyuvarların olağanüstü 

çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi... 9. Hücrelerin aşırı 

çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan ve 

büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör, neoplazma... Sanrı... 

Kement... 10. Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına 

baskı yapmaya yönelen (kimse)... Bir kimsenin benliği, kendi 

manevi varlığı, iç, nefis, derun, varoluş karşıtı... Simge (eski)... 

11. Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız... Hastalık (eski)... 

12. Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama... 

Karı, eş (eski)... En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve 

kum karışımı, sarı renkli verimli balçık... 13. Bir işi yapma, yer-

ine getirme (eski)... 

Dazlak (halk ağzı)... 

Çalışılacak, kazanç 

sağlanacak dal... 

14. Kuruluşlar, şir-

ketler arasında bil-

gi satma, bilsat... 

Gerçekleşt ir i lm-

esi zamana bağlı 

istek... 15. İşte or-

tak olanlardan her 

biri... Muşambası 

olan...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI
Bir günüm olsun sevgiden kopmayan, sevgi dağıtan, 

bağları bahçeleri okşayan, onlara onlarla gülen bir günüm. 
Toprağında gülün çiçeği kokan, arısı peteği, rüzgârı, dalı 
olan bir günüm. Ormanı, pınarı, bülbülü, deresi, nehri, 
ırmağı, dağı, yamacı olan bir günüm. Ovası harmanı, gö-
çeni kokanı, yaylası çimeni olan bir günüm. İnsanı çocuğu, 
bebesi koşanı, gülleri seveni, aşkı hayali olan bir günüm. 
Canlısı olan, o canlıları bağrına basan, onları hep okşayan, 
zarar vermeyen bir günüm. Gözleri gülen, aydınlık güneşi 
doğan, yağmuru bulutu sevdası olan bir günüm. Yolu yolcu-
su, kervanı kervancısı, koşanı yarışanı, bilgisi olan bir gü-

nüm. Sokağı, o sokakta çocukları oynayan bir günüm. Oku-
lu, ilmi irfanı, öğrencisi öğretmeni olan bir günüm. Bilen, 
öğreten, araştıran, koşan, üreten faydalı olan bir günüm. 
Ufku penceresi, perdesi odası, salonu kütüphanesi, okuya-
nı olan bir günüm. Koyunu kuzusu, çobanı berivanı olan bir 
günüm. Gözleri özleyen, elleri okşayan, dili konuşan, kulağı 
duyan, ayakları yürüyen, düşünen, düşündüğünü bilen, 
sevilen, sevgi dağıtan, inancı olan bir günüm. Çalışanı üre-
teni, biçeni harmanı olan bir günüm. Yabası, tırmığı, çekici, 
tırpanı, orağı, örsü olan bir günüm olsun isterim. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ (9)

OTOBİYOGRAFİ 
06.03.1948 yılında Malatya’nın Doğanşehir ilçesi-

ne bağlı Şatıroba köyünde doğdum. İlkokulu (Cezvero-
ba) Çömlekoba’da, ortaokulu Doğanşehir’de daha sonra 
Malatya Turan Emeksiz Lisesi’ni bitirdim. On yaşından beri 
şiir yazmaktayım. Çocukluğumda çobanlık yaptım ve taş 
ocaklarında işçi olarak çalıştım. Bazen de yarıcılığa çiftçi-
lik yaptım. Çocukluğum yokluk ve yoksulluk içinde geçti. 
01.03.1977 yılında Akçadağ Mal Müdürlüğü’nde muhasebe 
memuru olarak çalışmaya başladım. 15.10.1979 tarihine 
kadar Akçadağ’da, 15.10.1979 tarihinden 29.11.1990 ta-
rihine kadar Doğanşehir Mal Müdürlüğü’nde Vergi Memuru 
olarak çalıştım. 29.11.1990 tarihinden 15.10.1996 tarihine 
kadar Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Vergi Dairesi’nde görev 
yaptım. 15.10.1996 tarihinden sonra Adana Ziyapaşa Vergi 
Dairesi’nde çalışmaya başladım. 2005 yılına kadar Ziya-
paşa Vergi Dairesi’nde görev yaptım. 2005 yılında emekli 
oldum. Evli ve üç çocuk babasıyım. Emekli olduktan sonra 
şiir yazmaya devam ettim. Bunun yanı sıra çocukluğumda 
çalıştığım işçilikte, çobanlıkta ve memuriyette geçen anıla-
rımı yazmaya başladım. Yeni Doğanşehir Gazetesi’nde bir 
müddet şiir yazdım. 2015 yılında “Sevdalıyım Yaşadığım 
Toprağa” adlı şiir kitabımı yayımladım. Daha sonra 2016 
yılında “Barışı Olan Bir Dünya İsterim” adlı ikinci şiir kitabım 
çıktı. Halen Doğanşehir’de çıkan Yeni Doğanşehir Gazete-
si’nde şiir ve “Bir Yolculuğun Hikâyesi” adı altında yazı ve 
şiir yazmaktayım. En çok etkilendiğim şair, ozan ve yazarlar: 
Nazım Hikmet, Karacaoğlan, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, 
Şah Hatayi, Âşık Veysel, Âşık Mahzuni, Nesimi, Yaşar Kemal, 
Dostoyevski, Marlo Morgan, Zülfi Livaneli, Yüce Mevla-
na, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’dir. Bu yazar ve şairlerin en 
sevdiğim eserleri ise: Yaşar Kemal’in İnce Memed’i, Marlo 
Morgan’ın Bir Çift Yürek’i, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sı, 
Zülfi Livaneli’nin Mutluluk adındaki kitapları beni çok etkile-
miştir. Şair ve ozanların her hecesi her kelimesi ve her cüm-
lesi benim için ayrı bir değer taşır. Ne mutlu ki böyle eserler 
bırakan ozanlarımız, şairlerimiz ve yazarlarımız var. 

DOĞANŞEHİR ANAOKULU
KAHVALTI PROGRAMI...

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir Kaymakamı Mu-

hammed Üsame Soysal Doğanşehir 
Anaokulunda Çocuklar tarafından 
düzenlenen kahvaltı programına 

katıldı. Anaokulu öğrencilerine kah-
valtının öneminden bahsedilen pro-
gramda Doğanşehir Kaymakamı Mu-
hammed Üsame Soysal öğrencilerle 
birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltı pro-

gramına Kaymakamımız Muhammed 
Üsame Soysal’ın yanı sıra Doğanşe-
hir Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, 
Şube Müdürleri ve anaokulu öğrencil-
eri katıldı. 
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Pakize hala onlarla sohbet ederken, bir yandan da 
Emine teyze ile göz göze    gelmeye çalışarak, gizlice pay-
tondaki durumdan bahsetmemesi hususunda işa-  retlerle 
uyarıda bulunur. Emine hala ise durumu çocuklara anlat-
mamak husu-       sunda kendini zor tutmaktadır. Böylesi 
bir durum anlatılmaz mı hiç?...Ne ise,     bir ara Pakize 
hala abdest almak için lavaboya girince, fırsattan istifade 
olanları   bir bir anlatır kızlara, torunlara… Bunun üzerine 
kızılca kıyamet kopar evde. Herkes gülmekten yerlerde 
yuvarlanmaktadır adeta… Gürültü patırdıyı merak edip 
içeri giren Pakize hala, odadaki manzarayı görünce sert 
bir şekilde Emine halaya  doğru dönerek “ Gız yoğolma-
yasıca!.. Çocuklara anlattın değül mi?.....        

Anne Zöhre’nin, Doğanşehir muhacirlerinden “Begi” 
ailesine mensup olduğunu,   İbrahim ve Adile’den doğma 
olduğunu, Memet Ali( Begi Yusuf’un babası) ile      Gülefer( 
İshak Özcan’ın analığı) adlarında kardeşleri bulunduğunu 
vurgulamak     gerekir. Besniden gelen sadece baba Ah-
met’tir. Ahmet bekar olarak gelmiş, burada evlilik yap-
mıştır. Kendisi ayakkabı tamirciliği ile iştigal etmiştir.

  Keçeci hafız Mehmet Nafi ile Emine evliliğinden; 
1)Asya(1920-2008)- 2)Hedi- ye(1922-…)-3)Zekiye(Zeli-
ha)1924-…)-4)Zemzem(1927-…)-5)Kifaye(1929-…)  6)Hal-
ime (1935-…)- 7) Naime(Şükran)1937-….) olmuştur.

1)ASYA – Esmer, ince uzun boylu idi. Tip ve konuşma 
tarzı ile teyzesi  Pakize halayı andırırdı. Evlerine her zi-
yarete gittiğimizde kendisini görürdük. Hiç ev- lenmedi 
ve ölünceye kadar annesinin yanından ayrılmadı ve ona 
hizmet etti. Annesinin ölümünden sonra, yeğenlerinin ve 
bacılarının yanında, onların bakım- larına muhtaç oldu. 
Ankarada vefat etti.

2)HEDİYE- Kendisini tanıma fırsatım hiç olmadı. Ken-
disinin akıllı, zeki ve olgun bir insan olduğu söylenir. 1947 
yılında Malatyalı Hamdi Kabasakal ile olan evliliğinden; 
Nezihe- Necla- Mustafa- Mahmut oldu.

Nezihe- Mustafa Atıcı ile evliliğinden; Yusuf- Ahsen   
olmuştur.

Necla – Ferit Yıldırım ile olan evliliğinden;( Her ikisi 
de birbirleriyle  uyumlu, anlayışlı, hoşgörülü ve örnek bir 
aile olarak bilirim.) Necla; olgun, sağlam karakterli, say-
gılı ve insani ilişkileri düzgün olan biridir. Çocuklarından 
Miraç Tolga + Mine= Henüz yok. Ve Melda+İlker Algan=İdil 
ve Tuna

Mustafa(  Esnaf )   + Zeynep = Hamdi
Mahmut( Öğret.İdareci  )  + Hatice =Seray
Mahmut’u çok sonraları, kaynım Doğan Durak’ın ve-

fatı nedeniyle Mersinde     tanıdım. Eşi ile birlikte bizlere 
çok yakınlık gösterdi. Nazik, kibar, saygılı ve gü-   zel in-
sanlar olarak tarafımızdan hatırlanacaklardır.

3)ZEKİYE(Zeliha)- Güler yüzlü, misafirperver, çocuk-
larına karşı müşfik bir an- ne idi. Memet Yıldırım ile 
olan evliliğinden; Fuat- Ferit- Hakkı ve Hamdi dünyaya 
gelmiştir.(Geniş bilgi “Yıldırım “ ailesinde.)

4)ZEMZEM- Benimle birlikte Erzurum Atatürk Üniver-
sitesinde tahsil  görmek- te olan kızı Özgül’ün talebi üze-
rine, kendisini Malatyadaki evlerinde ziyaret etmiştim. 
Böylece kendisini tanıma fırsatı buldum. Çok cana yakın, 
konuşkan ve sevecen bir insandı. O dönemler, ilk yada 
ortaokulda okumakta olan Emel’in varlığından haberim 
oldu. Oğulları Vedat’ı çok daha önceden, Doğanşehirde 
teyzesinin çocukları ile bir araya gelmesinden dolayı 
tanıyordum.

1944 yılında aslen Akçadağlı olan Mehmet Aslangiray 
ile olan beraberliğinden; Özgül- Vedat ve Emel dünyaya 
gelmiştir.

Özgül –Demin ifade ettiğim gibi, kendisiyle Üniversi-
tede tanıştık. Gerçi onu birkaç sene önce Doğanşehir’de 
görmüş ve tanımıştım. Çok değer verdiğim, akıllı ve zeki, 
azimli ve çalışkan bir insan olarak tanıdım.  Çok duygusal 
oldu- ğunu da sonradan, kız kardeşi Emel’e gösterdiği 
ilgi ve sevgiden, vefatı nede- niyle duyduğu derin acıdan 
dolayı anladım. Yakınını kaybeden çok insan bilirim. En fa-
zla bir hafta sonra unutur giderlerdi. Ancak onun bu acıyı 
yıllardır taşıdığını ve hiçbir zaman da unutmayacağından 
eminim. Böylesine bir sevgi ve ilgiye muhatap olduğu için 
eminim Emel’cik yattığı mezarda mutlu ve huzur- ludur. 
Böylesine bir sevgi kimseye nasip olmaz sanırım.

Ağrı’lı, yine aynı Üniversiteden, benim de tanıdığım 
Ömer Polat ile olan bera- berliğinden; Onur, ki o da çocuk 
yaşta vefat etmiş ve Özgül’ü  derin acıya boğ- muştur. Bir 
de Dilan isminde Almanyada tahsil yapan bir kızları vardır. 

Alman- yada öğretim görevlisi olarak görev yapan Özgül, 
oradan emekli olmuş, yılın yarısını orada kızının yanında, 
yarısını da Türkiyede annesinin yanında geçir- mektedir.

Vedat Aslangiray- Kendisini Doğanşehirde teyzesinin 
çocuklarıyle ki onlar be- nim sevdiğim ve değer verdiğim 
ve çoğu zamanlar beraber olduğum insan- lardır, bir 
araya geldikleri zamanlardan bilirim. Yakışıklı, sevecen, 
hoşsohbet, ancak biraz sorumsuz bir kişi olarak tanıdım.

Sevgi ile olan beraberliklerinden; Özge ve Onur dün-
yaya gelmiştir.

Emel Aslangiray – Kendisini ta çocukluğundan tanırım. 
Ancak, bire bir görüş- müşlüğümüz olmamıştı. Çok uzun 
süre kendisinden bihaberdim. Ta ki, ağır bir hastalık so-
nucu ve ağır bir ameliyat geçirdikten sonra, kendisinden 
haberdar olabildim. Cep telefonunu temin edip kendisi 
ile temas kurduğumda, konuş- masından çok büyük bir 
acı çektiği belli oluyordu. O acıyı sanki ben de ruhumda 
hissettim. O zaman, ben bu kızcağız için ne yapabilirim? 
diye düşünmeye başladım. Doktor değilim ki müdahale 
edeyim. Konuşması düzgün ve  etkili biri değilim ki, ona 
moral verip teselli edeyim. Bu durumda yapabileceğim tek 
bir yol kalıyordu. Duygulandığım ve etkilendiğimde şiire 
benzer bir şeyler kara- larım. Bu düşünceden hareketle, 
kendisini onore edecek ve biraz olsun acısını dindirecek 
bir akrostiş şiir yazarak, kendisine postaladım. Şundan 
eminim ki, hangi hastalık olursa olsun moral güç, insan 
yaşamında çok önemli bir yer tutmaktadır…

Birkaç gün ara ile telefonla aradığım Emelcik, benim 
olduğumu anlayınca o acı yansıtan sesinden eser kalmıyor 
ve girişimimin sonuç verdiğini görerek rahat- lıyordum. 
Bu vartayı atlatacağını umuyordum.Ta ki kendisi ile ilgili 
bir rüyayı görünceye kadar. Rüyamda; gülen yüzü ile bi-
zlere el sallıyor, “ Burası cennet gibi, haydi, sizlerde ge-
lin buraya! diyordu. O zaman aramızdan ayrılacağı içime 
doğmuştu. Bir zaman sonra  vefat ettiğini duyunca dün-
yam karardı. Onu hayata bağlayamadığım  için üzüntüye 
garkoldum. Rüyamda onu Cennet’te gördüğüm için de 
sevindim. Vefatı nedeniyle duyduğum üzüntü neticesinde, 
duygulana-  rak şu şiiri kaleme aldım.

                 
                    - 1 -                                                      - 2 -
Hani, söz vermiştin, gitmeyecektin !    Işıl ışıldı dünya, 

sen hayatta iken,
Ölüme inat, direnecektin !...                  Karanlığa 

gömüldü, ışık yayarken.
Ne oldu sana, ne oldu söyle ?                Acılar diniverdi, 

şimdi huzurlu,
Bizleri per perişan bıraktın böyle.         Görür gibiyiz 

seni, neşeli, mutlu,
Birden duruverdi, akan ırmaklar,           Cennet’ten bi-

zlere, el sallarıken…
Şartel indiriverdi, Güneş ve Ay’lar.       Çaresiz bu acıya, 

katlanacağız,
Ne şimdi güzeldir, batarken Güneş,       Unutma, biz 

seni, heep anacağız!..
Ne de, on dördünde, doğarken Ay’lar.           (Ruhun şad, 

mekanın cennet olsun.)
                             ………………………………………..
Kendisi çok iyi bir eğitimci olarak, hayata doymadan 

bekar olarak aramızdan ayrıldı.
4)KİFAYE – Yumuşak huylu, pamuk gibi bir insan. 

Son zamanlarda  kaynanam Makbule Durak ile bir araya 
gelmelerinden dolayı tanıyorum. Tatlı tatlı sohbet eder, 
eskileri yad ederlerdi.

1951 yılında Malatyalı Ethem Albayrak ile olan evlil-
iğinden;

Rıfat Albayrak(M.EĞ.yön.)- Beysun ile olan evliliğin-
den; 1)Neslihan

2)Memet (                ) +
3)Asuman  - Faik İsrafiloğlu ile olan beraberliğinden; 

Ayşegül-Bahar.
6)HALİME – O, benim dünya-ahiret ablamdır. Kendis-

ine olan saygım ve sev- gim  büyüktür. Dünya tatlısı, çok 

iyi ve güzel bir insandır.
1953 de, Balkan göçmenlerinden bir aileye mensup 

Orman Bölge Müdürü  Sıtkı Günaydın ile olan beraber-
liğinden; Beyhan- Aycan ve Mine dünyaya gelmiş- lerdir.

Çocukluklarından itibaren tanıdığım ve çok önem-
sediğim Beyhan ve Aycan devlet memurlukluğundan 
emekli ve bekardırlar. Onların manevi dayıları ol-  maktan 
memnun ve gururluyum. Her ikisi de olgun ve kültürlü, iyi 
kızlardır.

Mine- (Dr.) Hakkı ile olan beraberliğinden, Ilgın adında 
dünya tatlısı bir kızları vardır. Kendisi Halime Ablama en 
çok benzeyendir. Kendisini fazlaca tanıya- madım. Onun 
da çok iyi bir insan olduğundan kuşkum yoktur.

7)NAİME(Şükran)- Muharrem Usta ile olan evliliğin-
den;

1)Hüsniye + Erdoğan = Bilge ve Mehmet
2)Memet Nafi +Sabiha = Mahir
3)Gülsüm + Osman =Sevil
4)Abdullah +
             E S M E – HAYDAR(Hoca) YILDIRIM ile olan 

evliliğinden: Makbule- Ahmet- Mustafa- Fahriye- Nisa ve 
Efrasim oldu. (Geniş bilgi “ Yıldırım” ailesi) 

            

- A B D U R R A H M A N  T U R A N –                                                   
Hamza Hoca Demiralp’ın Tillo’lu eşinden olma Azize 

ile olan evliliğinden; Hatice- Ahmet- Niyazi- Müşerref dün-
yaya gelmiştir. Abdurrahman Hoca Mızgı köyünde cami 
imamlığı yaptı. Fazla konuşmayan ve yüzü gülmeyen biri 
olarak hatırlıyorum.

HATİCE – Zeynel Şahin ile olan evliliğinden; Bülent- 
Memet- Feza ve  Nihat olmuşlardır.( Geniş bilgi “Şahin” 
ailesinde.)

AHMET TURAN- Kendine güvenli, dürüst ve delikanlı 
bir adamdı. Uzun süre- dir İstanbulda yaşam sürmekte-
dir. Onun ile ilgili bir anımı paylaşmak isterim. Hükümet 
konağının bulunduğu yer o zamanlar boştu. Bayram kut-
lama alanı olarak kullanılıyordu. Bazen de güreşler tertip 
olunuyordu. İşte öylesi bir gün Kadılı köyünden cüsseli 
genç bir delikanlı soyunarak meydana fırladı.Meydanda 
dolanıyor ve adeta herkese meydan okuyordu. Bir süre 
sonra Ahmet ağabeyin de soyunduğunu fark edince her-
kes gibi ben de “ Eyvah dedim. Bu genç Ahmet ağabeyi 
perişan edecek !” diye endişe duyduk. Ne ise bunlar tu-
tuştular. En kısa bir süre sonra, Ahmet ağabeyin Kadılılı 
güreşçiyi sırt üstü yere yapıştırdığını şaşkınlıkla izledik. 
Şaşkın olan sadece biz değil orada güreşleri izlemekte 
olan tüm herkes ve bilhassa da Kadılılı güreşçi idi. Şaşkın 
şaşkın meydanda dolaşan Kadılılı genç güreşçi hem 
mahçup hem de sinirli bir eda ile yeniden güreş tutmayı 
teklif ediyordu. Ahmet ağabey galip gelmenin gurur ve 
sarhoşluğu içerisinde giysilerini giymiş sevinç ve mutlu-
luğunu yakınları ile paylaşıyordu. Şayet bir daha tutsa idi, 
tahminim o ki Ahmet abi onun elinden zor kurtulurdu. 
Zira rakibi çok güçlü, deneyimli ve kendisine göre daha 
genç ve enerjikti… Vesile ile olan evliliğinden; 

1)Nuran + Mustafa Eroğlu(Öğret.)=
2)Nuray+Ali Durak =
3)Oktay -  4) Yakup-  5) Gülgün – 6) Memet
NİYAZİ  TURAN- Yakinen tanıdığım değerli arkadaştır. 

Subay olarak çeşitli bölgelerde çalıştıktan sonra emekli 
oldu. Ancak, emekliliğini doyunca yaşaya- madı. Önce bir 
gırtlak ameliyatı geçirdi. Daha sonra bir trafik kazası so-
nucu vefat etti. Amcası kızı Sema ile evliliğinden;

1)Akın 
2)Serkan
MÜŞERREF – İlk evliliğini İbrahim Balkış ile yaptı. 

Onun ölümü üzerine bir zaman sonra Memduh Güney ile 
ikinci bir evlilik yaptı. Çocuk yok.

  - M U S T A F A   T U R A N –
Efendi, dürüst, saygılı ve güler yüzlü bir in- sandı. Dev-

let memurluğundan emeklidir. Edibe ile olan  evliliğinden;
1)Mehmet Ragıp(Bankacı)- Hoş sohbet, cana yakın ve 

girişken bir arkadaştır.
2)İbrahim- Kendine, süsüne düşkün, bakımlı. Ne 

yaptığı bilinmez.
3)Fahri Nurzat(Şoför)+
4)Ferruh(Arkeolog)-Zeki bir öğrencimdi.
5)Kürşat +
6)Sema  + Niyazi Turan = Akın ve Serkan
7)Zafer(şoför)+

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 35
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SÜPER LİG PUAN DURUMU

Malatya, İstanbuldan Eli Boş Döndü

HABER MERKEZİ 
Süper Lig’in sekizinci haftasında deplas-

manda güçlü rakibi Fenerbahçe ile karşı 
karşıya gelen Evkur Yeni Malatyaspor, bu 
maçta sarı lacivertli takıma 3 – 1’lik skor-
la mağlup oldu. Kadro kalitesinin oldukça 
hissedildiği bu maçta, savunması tel tel 
dökülen sarı kırmızılılar rakibin hücum oyun-
cularını durduramayınca, Malatya ekibi İs-
tanbul’dan eli boş döndü

Toplam yedi haftanın geride kaldığı Süper 
Lig’de sekizinci hafta münasebetiyle güçlü 
rakibi Fenerbahçe ile maça çıkan Evkur Yeni 
Malatyaspor, etkisiz bir futbol ortaya koy-
duğu zorlu mücadelede, rakibine 3 – 1’lik 
skorla mağlup olmaktan kurtulamadı. Malat-
ya ekibi bu maçta hücumda yeterince etkili 
olamadığı gibi savunma anlamında da kötü 
bir performans sergiledi. Orta alanda Nijery-
alı oyuncu Okechukwu Azubuike’den yok-
sun bir şekilde maça başlayan sarı kırmızılı 

takım, onun yerine 11’e alınan genç oyun-
cu Sadio Diallo’nun zayıf kalması nedeniyle 
bu noktada da büyük sıkıntı yaşadı. Zorlu 
Fenerbahçe randevusuna; Ertaç Özbir, Seth 
Sincere, Aly Cissokho, Sadık Çiftpınar, Yalçın 
Ayhan, Sadio Diallo, Aytaç Kara, İssiar Dia, 
Adem Büyük, Emanuel Dening, Khalid Bout-
aib 11’i iler başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 
sarı lacivertli takımın oyuna hızlı başlamasıy-
la birlikte kendine gelemeden ardı ardına 
goller yedi. Henüz maçın 4. dakikasında 
sağ kanattan hızlı bir şekilde hücuma çıkan 
Fenerbahçe’de Nabil Dirar içeri doğru bir 
orta açarken, onun topunda kafayla yükselen 
Ozan Tufan karşılaşmanın ilk golünü kaydet-
ti. Malatya ekibi bu golün şokunu üzerinden 
atlatamadan bu kez dakika 6’da Valbuena’nın 
ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan 
Guliano’nun ceza sahası içine girip kaleciyle 
karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin 
yuvarlak ağlarla buluştu. Durum 2 – 0. Bu 

golün ardından İstanbul ekibinin baskısı 
sürerken, dakika 28’de Fenerbahçeli oyun-
cu Nabil Dirar bir kez daha içeri doğru topu 
sürüp, takım arkadaşı Hasan Ali Kaldırım ile 
yaptığı duvar pasının ardından Evkur Yeni 
Malatyaspor kalesine doğru bir şut denemesi 
yapmaya çalıştı. Ancak savunmadan dönen 
top yeniden Hasan Ali Kaldırım’ın önünde 
kalırken onun vuruşunda top ağlarla buluştu. 
Hasan Ali’nin golüyle birlikte ev sahibi takım 
3 – 0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın 
kalan bölümde ise başka gol sesi çıkmayın-
ca zorlu mücadelenin hakemi ilk 45 dakikayı 
bitirdi. İkinci 45 dakikada ise sarı lacivertli 
takım baskılı oyununa devam ederken, Malat-
ya ekibi zaman zaman çeşitli ataklara çıktı. 
Müsabakanın 68. dakikasında sol kanatta to-
pla buluşan başarılı oyunu Adem Büyük rakip 
savunmayı dar alanda teker teker aşark-
en, içeri doğru verdiği pasta takım arkadaşı 
Batuhan Altıntaş Evkur Yeni Malatyaspor’un 
bu maçtaki ilk golünü attı. Bu golün ardından 
sarı kırmızılı takımın gol arayışları sürdü an-
cak kalan dakikalarda skoru etkileyecek baş-
ka gol gelmeyince, Fenerbahçe sahasında 
3 – 1’lik skorla üç puanı alan taraf oldu. Bu 
sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor 
ligde 13. Sıraya gerilerken Marmara ekibi ise 
5. Sıraya yükseldi. Haftanın en dikkat çeken 
karşılaşmalarından bir tanesi olan bu maçı 
hakem olarak Alper Ulusoy idare ederken, 
onun yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Ey-
isoy ve Volkan Ahmet Narinç ikilisi üstlendi. 

MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 4; sağ kanattan hızlı bir şekilde 

hücuma çıkan Fenerbahçe’de Nabil Dirar 
içeri doğru bir orta açarken, onun topunda 
kafayla yükselen Ozan Tufan karşılaşmanın 
ilk golünü kaydetti. 

Dakika 6; Valbuena’nın ara pasında ceza 
yayı üzerinde topla buluşan Guliano’nun ceza 
sahası içine girip kaleciyle karşı karşıya kal-
arak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla 
buluştu. 2 - 0

Dakika 10; Giuliano orta alanda aldığı 
topu içeri ceza sahasına kadar getirdi. Onun 
vurduğu şut üst direkten auta gitti.

Dakika 16; Nabil Dirar sağ kanatta topla 
buluşurken çektiği şutu kaleci Ertaç Uzak-
laştırdı ancak top yeniden Dirar’da kalırken 

onun arkadaşı Ozan Tufan’a verdiği pasta 
Ozan yeniden bir şut denemesi kaydetti an-
cak Evkur Yeni Malatyaspor’lu oyuncu Yalçın 
Ayhan bu topu uzaklaştırdı.

Dakika 28; Fenerbahçeli oyuncu Nabil 
Dirar bir kez daha içeri doğru topu sürerken, 
takım arkadaşı Hasan Ali Kaldırım ile yaptığı 
duvar pasının ardından Evkur Yeni Malat-
yaspor kalesine doğru bir şut denemesi yap-
maya çalıştı. Ancak savunmadan dönen top 
yeniden Hasan Ali Kaldırım’ın önünde kalırk-
en onun vuruşunda top ağlarla buluştu. Du-
rum 3 - 0.

Dakika 30; Evkur Yeni Malatyaspor’da 
Arjantinli oyuncu Emanuel Dening’in yerde 
kalmasının ardından hakem serbest vuruşu 
işaret ederken, bu pozisyonda topun başı-
na Aytaç Kara geçti. Kara’nın şutu direkten 
dönerken, sarı kırmızılı oyuncular 3 kez daha 
şut denemesi yaptı ancak Malatya ekibi bu 
pozisyonlar direk ve kaleci Kameni’ye takıldı.

Dakika 37; Evkur Yeni Malatyapor’da 
sakatlık yaşayan Aytaç Kara oyundan alınırk-
en, yerine Murat Yıldırım dâhil oldu.

Dakika 41; Aly Cissokho’nun sol taraftan 
ortaladığı topa Adem Büyük gelişine vururk-
en top dışarı gitti.

Dakika 49; Evkur Yeni Malatyaspor’da 
sol kanattan içeri doğru uzun bir orta açan 
Cissokho’nun ortasında Fenerbahçeli kale-
ci Kameni kalesinden ayrıldı ancak top onu 
teğet geçerken, bu pozisyonda topla buluşan 
İssiar Dia’nın gönderdiği şut auta çıktı.

Dakika 58; Sağ kanatta topla buluşan Is-
la’nın içeri çevirdiği topu Soldado ceza yayı 
üzerindeki Valbuena’ya bıraktı. Valbuena’nın 
yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Er-
taç’ta kaldı.

Dakika 86; Sol kanatta topla buluşan 
başarılı oyunu Adem Büyük rakip savunmayı 
dar alanda teker teker aşarken, içeri doğru 
verdiği pasta takım arkadaşı Batuhan Altın-
taş Evkur Yeni Malatyaspor’un bu maçtaki ilk 
golünü attı. 3-1

90 + 1; Janssen’in pasında ceza sahası içi 
sol çaprazda topla buluşan Fernandao’nun ka-
leci Ertaç’ı çalımlayarak son çizgiye yakından 
yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla bu-
luşan Janssen'in şutunda meşin yuvarlağı ka-
leci Ertaç oyun alanına çeldi. 

Doğanşehir’de Amatör Spor Haftası Kutlandı
HABER MERKEZİ 
Malatya’nın Doğanşehir İlçesinde 

Amatör Spor Haftası nedeniyle çeşitli 
spor etkinlikleri yapılıyor. Etkinlikler 
kapsamında düzenlenen okçuluk 
gösterisine Doğanşehir Kaymakamı 
Muhammed Üsame Soysal’da katıldı. 
Burada konuşan Soysal, “Ben azda 
olsa okçuluk ile ilgileniyorum. Okçu-
luk içerisinde birçok manevi değeri 
barındırıyor” dedi

Doğanşehir’de çeşitli etkinliklerle 
kutlanan Amatör Spor Haftası kap-
samında okçuluk gösterisi düzenlen-
di. Malatya Seyit Battalgazi Okçular 
Kulübü tarafından gerçekleştirilen 
gösteriye katılan Doğanşehir Kay-
makamı Muhammed Üsame Soysal, 
amatör spor haftasını kutlayarak 
bir Ata sporu olan okçuluğun öğre-
nildikçe öneminin anlaşılacağını 
söyledi. Amaçlarının okçuluk sporu-
na dikkat çekilmesi olduğunu ifade 
eden Soysal, “Ben azda olsa okçuluk 
ile ilgileniyorum. Okçuluk içerisinde 
birçok manevi değeri barındırıyor. 

Hem öğrencilerimizin hem okçuluğu 
yapan kardeşlerimizin, hem bedenen 
terbiyesi hem de fikren terbiyesini 
sağlıyor” dedi. Kaymakam Soysal 
daha sonra, kılıç kuşanarak okçuluk 
gösterisinde ok attı. Hafta boyunca 
da çeşitli etkinliklerin süreceği kut-
lamalara Kaymakam Soysal’ın yanı 
sıra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü 
Osman Şen, öğretmen ve öğrenciler 
katıldı. Her yıl Gençlik Spor Bakanlığı 
ve Amatör Spor Kulüpleri Konfeder-
asyonu işbirliğinde düzenli olarak 
gerçekleştirilen etkinlik ile amatör 

spor ve sporculara katkı sunmak ve 
spor kamuoyunun dikkatini bu yöne 
çekmek hedefleniyor. Aynı şekilde 
topluma sporu sevdirmek ve aşılam-
ak da bir diğer hedef olarak belirlen-
miş durumda. Malatya’da da Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü ve Malatya Am-
atör Spor Kulüpleri Federasyonu 
tarafından gerçekleştirilen kutlama-
larda binlerce sporcu, birbirinden 
farklı branşlarda yarışırken, büyük 
organizasyon renkli görüntülere sah-
ne olmuştu.

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 8 7 1 0 20 6 14 22

2.GÖZTEPE A.Ş. 8 5 1 2 17 12 5 16

3.TM AKHİSARSPOR 8 5 1 2 14 10 4 16

4.M BAŞAKŞEHİR FK 8 5 1 2 13 11 2 16

5.FENERBAHÇE A.Ş. 8 4 2 2 17 12 5 14

6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 8 4 2 2 13 9 4 14

7.KAYSERİSPOR 8 4 2 2 12 9 3 14

8.BURSASPOR 8 4 0 4 16 13 3 12

9.DG SİVASSPOR 8 4 0 4 14 14 0 12

10.A ALANYASPOR 8 3 1 4 16 17 -1 10

11.TRABZONSPOR A.Ş. 8 2 3 3 17 21 -4 9

12.K KARABÜKSPOR 8 2 2 4 11 13 -2 8

13.E YENİ MALATYA 8 2 2 4 14 17 -3 8

14.KASIMPAŞA A.Ş. 8 2 2 4 12 16 -4 8

15.ATİKER KONYASPOR 8 2 1 5 8 11 -3 7

16.GENÇLERBİRLİĞİ 8 2 1 5 9 17 -8 7

17.ANTALYASPOR A.Ş. 8 1 3 4 9 14 -5 6

18.OSMANLISPOR 8 1 1 6 10 20 -10 4


