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Belediye Başkan Zelyurt’tan Malatya
ESKKK Başkanı Ali Evren’e Ziyaret

Doğanşe-
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Evren'i ma-
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yaret ederek 
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Ziraat Odaları Başkanları Malatya Gazeteciler Cemiyetinde Ortak Açıklama Yaptı:

Tarım Politikası Çöktü, Gıda Krizi Kapıda
Malatya’da 11 Ziraat Odası Başkanı Ma-
latya Gazeteciler Cemiyetinde ortak 
basın açıklaması yaparak artan Gübre, 
Mazot, Yem fiyatlarına tepki göstere-
rek verilen desteklerin yetersiz oldu-
ğunu belirterek hükümetin acilen so-
runlarına çözüm bulmaları istedi.2’DE
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Alışveriş merkezinin birinde kasada sıra bekler-

ken iki sıra önümdeki çocuğun parasının aldığı şeye 

yetmediğini duydum. 

Kasada ki kız” içlerinden birini seçmek zorunda-

sın” dedi.

Çocuk bir elindeki çikolataya bir de ucuz kolaya 

baktı, çikolatayı bıraktı kolayı alıp göğsüne bastırdı. 

Çikolatası belki 50 krş bile değildi. Hiç seslenmedim. 

Kasadan geçtim dışarda çocuğu yakaladım. 

“ Bu kola öyle kuru kuru içilir mi gel bir şeyler 

alalım yanına dedim. Tuttum elinden daldık tekrar-

dan alışveriş merkezine. 

Kucağına doldurabildiğin kadar çikolata alabilir-

sin dedim. 

-Kucağım küçük koynuma koyuyum mu dedi. 

-İyi fikir neden olmasın dedim.

Gördüğü ne varsa aklına düşenden ikişer tane 

aldı. Kasaya gittik...Yürüyen bandın üzerine oturt-

tum.. .Kasadaki kıza bandı yürütmesini istedim. 

Elinde kola ile bandın sonuna kadar gülerek geldi. 

Ayağa kalktı karnını açtı çikolataları tezgâha düştü. 

Kız güldü çocuk güldü dünya güldü. Neyse hesabı 

ödedik, poşet alıp ne aldıysak koyduk içine. Dışarı 

çıkınca bana boynunu geriye atarak baktı...

“Keşke iki tanede bardak olsaydı” dedi.

- Ne yapacaksın kolayı beraber mi içeceğiz, sağ 

ol ben içmem kola dedim.

Hadi şimdi doğru evine dedim.

- Yok, sana değil. Her şeyden iki tane ama kola 

bir tane, Kız kardeşim ağlar dedi.

Bir daha daldık markete. Bir kola daha aldık. Bir 

daha güldük. Bir daha mutlu olduk... Çocuk arkasına 

bakmadan koşarak eve gitti. Market kapısının önün-

de, arkasından bakarken kasadaki kız yanıma geldi.

- Tanımıyorsunuz dimi bu çocuğu dedi.

- Yoo dedim.

- Neden böyle bir şey yaptınız o zaman dedi.

- Çünkü çok zenginim ben dedim.

- Haa o zaman tamam dedi. Size dokunmaz. Ne 

iş yapıyorsunuz dedi.

- Çocukların gülüşlerini satın alıyorum dedim..

( Alıntı )

KUDRET
ERDEM

1840’lı
Yıllarda Sürgü
Doç. Dr. Naim Ürkmez
1840-1841 yıllarında Sürgü; Harput (Ela-

zığ) eyaletinin, Besni kazasına bağlı Subadra 
(Doğanşehir) nahiyesinin üçüncü büyük 
köyüdür. Köyün vergisi malikâne usulüyle 
açık artırma yapılarak toplanmaktaydı. Bu 
işi üzerine alan kişiler ise şunlardı: Malatya 
sakinlerinden Vanlızade Ali Bey ve ortakları 
Abdullah Bey, Hacı Mahmud Efendi, Topçu 
Bekir Ağa, Darende sakinlerinden Hasan 
Efendi ve Çakallı Aşireti Boy Beyi Hasan Ağa.

Aynı yıllarda yapılan ve Osmanlı Arşi-
vi’nde yer alan nüfus sayımı kayıtlarına göre 
Sürgü köyünde toplam 64 hane bulun-
maktaydı. Nüfus sayımı, vergi gelirlerini 
netleştirmek ve askere alma işlemlerine bir 
düzen vermek amacıyla yapıldığı için sadece 
erkek nüfus kayda geçirilmişti. Buna göre 64 
hanede toplam 141 erkek nüfus yaşamaktay-
dı. Seferberlik ve savaş dönemleri haricin-
de genellikle nüfusun %50’sini kadınların 
oluşturduğu varsayılırsa Sürgü’nün 141 olan 
erkek nüfusuna, 141 nüfus kadının eklenmesi 
durumunda, köyün 282 nüfustan oluştu-
ğu söylenebilir. Bu sayıya, nüfus sayımına 
katılmayan, kayıt dışı kişilerin dâhil edilmesi 
durumunda köyün bu yıllardaki nüfusu yak-
laşık olarak 400 ila 500 arasında bir nüfus-
tan ibaret olduğu iddia edilebilir.

Köyde kullanılan erkek isimlerinin sıklığı 
aşağıdaki şekildedir: 29 kişinin ismi Meh-
med, 18 kişinin ismi ise Mustafa’dır, 14’ünün 
Ahmed, 14’ünün ise Hasan’dır. “Mehmed” 
ismi, Muhammed isminin Türkler tarafından 
kısaltılarak kullanılan şeklidir. Mustafa ve 
Ahmed de Hz. Muhammed’in ismi olup top-
lamda 61 erkek, Hz. Muhammed’in ismiyle 
isimlendirilmiştir. Köyde kullanılan isimlerin 
çok büyük bir kısmı sahabe ve peygamber 
isimleridir. Dört Halife isimlerinden Bekir 1, 
Ömer 7, Osman 11, Ali ise 6 kişiye verilmiştir.

33 hane reisi çiftçi, 22 hane reisi renç-
ber. 3 hane reisi gece bekçisi, 1 hane reisi 
demirciydi. 6 kişi ise redif (askerlik vazifesini 

yerine getirdikten sonra yedeğe ayrılan er), 
olarak yazılmıştı. Köyün gayri resmi imamlı-
ğını yapan 25 yaşındaki Demirci Mehmed’in 
oğlu Molla Ali’ydi. 13 yaşında olan Hırta Ha-
san oğlu Ömer küçük yaşta yetim kaldığı için 
olsa gerek hane reisi olarak kaydedilmişti. 
Bu tarihlerde Sürgü, Malatya-Halep ticarî gü-
zergâhında kalan bir yerleşim yeri olmasına 
rağmen, burada hancılık, kiracılık ve benzeri 
meslekleri icra eden kişilerin kayıtlara geç-
memiş olması dikkat çekicidir.

Nüfus sayımında lakabıyla kayda geçi-
rilen kişilerin lakapları ve isimleri şöyledir: 
Karaca Mehmed, Kizir Osman, Karamoz Me-
miş, Kör Ali, Kör Molla Mustafa, Çolak Ömer, 
Kara Mustafa, Kına Mustafa, Ayıcı Ömer, 
Dayo Hasan, Kel Ahmed, Keçeli Hüseyin, 
Boz Gedik, Demirci Ahmed, Tul Kadı Ahmed, 
Çam Ali, Dureye Mustafa, Cengci Mustafa, 
Keşf Osman, Molla Hasan, Hüsne Ali, Çunha 
Osman, Kartal Ömer, Kürd Mustafa, Harab-
şehirli Mustafa,

Kara Köse Bedir, Demirci İbiş, Dikici Ali, 
Hırta Hasan, Harabşehirli Cero, Gözeneli 
Ömer, Köse Ahmed.

Sürgü köyünün erkeklerinin fiziki özel-

likleri ise şu şekildedir: Erkeklerin 68’i orta 
boylu, 10’u ise uzun boylu ve 4’ü ise kısa 
boyludur. 19’u siyah sakallı, 17’si kır sakallı, 
15’i ak sakallı, 3’ü köse sakallı ve 2’si ise sarı 
sakallıdır. Erkeklerin 15’i siyah bıyıklı, 10’u 
ise kumral bıyıklıdır. Köydeki erkeklerden 1’i 
görme engelli, 1’i ise zihinsel engellidir.

Köyün yaş ortalaması 31 olup 80 yaşın 
üzerinde sadece bir kişi bulunmaktadır. 
Karaca Mehmed oğlu Mehmed 95 yaşında 
kayıtlara geçmiştir.

Köyde kullanılan unvanlar ise şöyledir: 
Karaca, Kizir, Karamoz, Kel, Kör, Çolak, Kara, 
Kına, Ayıcı, Dayo, Keçeli, Boz, Demirci, Garib, 
Bulamlı, Çam, Cengci, Abdülharablı, Molla, 
Çunha, Harabşehirli, Kurucaovalı, Hırta, 
Gözeneli,

NAİM
ÜRKMEZ

Ziraat Odaları Başkanları Malatya Gazeteciler Cemiyetinde Ortak Açıklama Yaptı:

Malatya’da 11 Ziraat Odası 
Başkanı Malatya Gazeteciler Ce-
miyetinde ortak basın açıklaması 
yaparak artan Gübre, Mazot, Yem 
fiyatlarına tepki göstererek veri-
len desteklerin yetersiz olduğunu 
belirterek hükümetin acilen so-
runlarına çözüm bulmaları istedi.

Düzenlenen Ortak Basın açık-
lamasına Yazıhan Ziraat Odası 
Başkanı Yunus Kılınç, Arapgir Zi-
raat Odası Başkanı Hüseyin Şa-
fak, Akçadağ Ziraat Odası Başkan  
yardımcısı Mehmet İnal, Arguvan 
Ziraat Odası Başkanı Turan As-
lantürk, Doğanşehir Ziraat Odası 
Başkanı Burhan Tanışık, Battal-
gazi Ziraat Odası Başkanı Meh-
met Başar, Darende Ziraat Odası 
Başkanı Orhan Karaca, Kuluncak 
Ziraat Odası Başkanı Hasan Yıldı-
rım, Pütürge Ziraat Odası Başkanı 
Kürşat Ayaydın katıldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
yönetim kurulu üyesi Orta Doğu 
Anadolu Bölge başkanı Yazıhan 
Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç 
yaptığı ortak basın açıklamasında 
“Gübreleme dönemine girdiğimiz 
bu günlerde  gübre fiyatında ge-
çen yıl bu mevsimde Üre 2 bin 
800 TL., Can bin 200 TL. iken, 
bugün Üre 13 bin TL, Can 8 bin 
600 TL. olarak satılıyor. Yoğun 
gübre kullanımının başlayacağı 
önümüzdeki günleri düşünerek, 
üretimin aksamaması için artan 

gübre fiyatlarına acilen müdaha-
le edilmelidir.          Tarım sektörü 
açısından yüksek girdi maliyetle-
rine yönelik sorunlar 2022 yılında 
da çiftçinin en büyük sıkıntısı ola-
cak. Önceden gübre fiyatlarında-
ki artışların da kur bahane edil-
mekteydi. Kur yükselirken aynı 
hızda artan girdi fiyatları, kur 
gerilerken bırakın aynı oranda 
düşmeyi, yakın bir oranda dahi 
gerilemiyor. Fiyatların halen artış 
göstereceği söylentileri bizleri te-
dirgin ediyor” diye konuştu.

“TARIM HER 
YÖNÜYLE CAN 

ÇEKİŞİYOR”
Yerli üretimin daha çok önem 

kazandığı pandemi döneminde 
tarımsal üretim sekteye uğratıl-
mamasını isteyen Yunus Kılınç 
şöyle devam etti:

“Hükümet acilen bu artışların 
önüne geçilmelidir. Maliyetlerde-
ki artış çiftçiye verilen destek-
lere yansıtılarak aynı oranında 
destekler de artırılmalıdır. Ülke-
mizde üretimin devam edilmesi-
ni istiyorsak çiftçilerimizi bu zor 
durum da kurtarmak zorundayız.

Şekerin çuvalı birkaç ay önce 
210 civarında iken şu an 300 kü-
surlarda. Pancar Üreticisine ve-
rilen destek ortada. 1 büyükbaş 
hayvan günlük 100 TL. yem yiyor 
Eti ise 60 TL. den kestiriyor. Ka-
saplarda 100-120 civarında satı-
lıyor.

13 TL. den çiftçi mazotu nasıl 
alacak üretim yapacak, tarlasını 
sürecek. Çiftçiler arpayı 2.50 TL. 
den TMO ya sattılar. Şimdi ise 
nasıl üretim yapacaklar. Çiftçi, 
gübre, mazot gibi temel girdi-
lerdeki yüksek zamlar nedeniyle 
sonbahar ve kış ekimlerini yeterli 
düzeyde yapamadı. Bazı çiftçi-

ler, "ilkbaharda ekim yaparım" 
diye kışlık ekim hiç yapmadı. 
Bazıları ekim alanlarını daralttı. 
Ekim yapanlar gübre kullana-
madı veya çok az kullanabildi. 
Hepsinin umudu ilk bahardaydı. 
Fakat daha yılın ilk günü mazot, 
doğalgaz, elektriğe gelen zamlar 
o umutları da tüketti. Yapılan bu 
yeni zamlar gübre, ilaç, tohum 
başta olmak üzere birçok girdinin 
fiyatını artıracak. Üretim yapmak 
daha da zorlaşacak. Litresi 13 li-
raya mazot, kilosu 14-15 liraya 
gübre alacaksınız, bunun üzerine 
tohumu, ilacı, işçiliği ekleyecek-
siniz ve bu fiyatlarla ürünü kaça 
mal edip kaçtan satacaksınız?

Hükümetten istediğimiz bir 
an önce yeni destek paketleriyle 
Çiftçilerin önünü görebilmesini 
sağlamaktır. Aksi takdirde Dün-
yada olduğu gibi Ülkemizde de 
Gıda Kriziyle karşı karşıya kalma-
mız kaçınılmazdır.

Tarım Politikası Çöktü, Gıda Krizi Kapıda
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Soldan sağa
1. O yer... At yarışlarında üzerine bahis konulan koşuda 

ilk dört sırayı paylaşan atları sıralı veya sırasız olarak doğru 

tahmin etme biçiminde oynanan oyun... 2. Dostça, arkadaşça 

konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yârenlik, hasbihâl... 

Toplu bir durumda, birlikte, toplu olarak... 3. Karşılıklı birbirini 

tanıma, tanışma, tanışıklık (eski)... Son zamanlarda, son gün-

lerde, son olarak, yakınlarda (eski)... 4. Baryum elementinin 

simgesi... Şaşalamak işi... Rüzgâr (eski)... 5. Yıkıntı, döküntü, 

çöküntü... Aralarında aykırılık bulunan cümleleri bağlamaya 

yarayan bir söz, ama, fakat, lakin, gelgelelim... 6. Etkilenme, 

çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, 

ilham... Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulu-

nan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü... Oyulmuş, içi boş 

ve çukur olan yer... 7. Tepi... Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, 

sıhhatli, salim... Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritil-

miş madenî boyalarla resim yapma yöntemi... 8. Berilyum ele-

mentinin simgesi... Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde 

oluşturulan görüntü... Kamu... Lütesyum elementinin simge-

si... 9. Kuşatma (eski)... Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi 

veya şey üzerindeki gücü, tesir... Gereğinden çok yemek yiyen, 

doymak bilmeyen (kimse)... 10. Tırpana... İki şeyi birbirinden 

ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... İmlek... 11. İn-

san, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan 

ilgilerini inceleyen bilim, teşrih... Dizleri bükmeksizin bacakları 

hızla hareket ettirerek kulaçla yüzme... 12. Tren, tramvay vb. 

taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol... 

Bütünü, olup olacağı... Altın elementinin simgesi... 13. Kendi-

sinden başka diller veya lehçeler türemiş olan dil... Konuk... 14. 

Yalnızca... İşaret... Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan 

ses... 15. Birini bir göreve sürekli olarak atamak...

Yukarıdan aşağıya
1. Osmiyum elementinin simgesi... Beşibirlik... 2. Çingene... 

Boş (eski)... Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... 

3. Ceylan... Ana maddeleri yumurta, un ve şeker olan, içerisine 

kuru üzüm, kakao, fındık vb. konularak fırında pişirilen tatlı çö-

rek... Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, 

yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşla-

rın kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi... 4. En kı-

demli asistan... Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri... 

5. Bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartı, mizan... Pro-

taktinyum elementinin simgesi... İnanç... 6. Yanıcı cisimlerin 

tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr... Ne var, ne oluyor?... 

Tembellik (eski)... 7. Havalandırma aracı, pervane, pervane ka-

nadı, vantilatör... Hayvanlarda, bitkilerde ve D vitamininde bu-

lunan, genellikle karbon atomlarından oluşan, alkol niteliğinde 

organik bir madde... Kucak çocuklarını, bebekleri eğlendirmek 

için çıkarılan ses... 8. Ebelemek işi... Bütün olarak, büsbütün... 

9. Lityum elementinin simgesi... Kolaylıkla kandırılabilen veya 

aldatılabilen, aptal, bön... Birden sonra gelen sayının ad... 10. 

Üretimde gerekli malı elde etmek için kullanılan yarı işlenmiş 

mal... Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış 

kum ve toprak karışımı... Turnusolün mavi rengini kırmızıya 

çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine 

maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız... 11. İlk-

bahar... Fermiyum elementinin simgesi... Hedef noktaları daire-

sel olarak belirlenmiş nişan tahtasına küçük okların atılmasıyla 

oynanan bir tür oyun... 12. İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a 

yerleşen halk veya bu halktan olan kimse... Baleyi oluşturan 

adım ve figürleri düzenleyen sanatçı... 13. Harp okulu... Boa 

yılanı... -den -e ka-

dar (eski)... 14. Dü-

şünce... Toplumu, 

çevresini rahatsız 

etmeyen, edepli, 

müeddep, yara-

maz karşıtı (eski)... 

Yaprak (eski)... 

15. Seçimlerde bir 

sandık çevresinde 

oy verme işleminin 

düzenli yapılmasını 

sağlayan görevli-

ler...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

YORMA BENİ

Bahar gelmiş bırak gezeyim,

Yağmurlarla aşkı yazayım,

Gözle deryaları süzeyim,

Bırak seveyim, yorma beni.

Ay geceyle gözüm kamaşır,

Söz yıldızla gökte dolaşır,

Elden ele sesin ulaşır,

Bırak seveyim, yorma beni.

Aşk zamanı çiçekler açar,

Şarkın aşkla içinden çıkar,

His var olsun ömürle biter,

Bırak seveyim, yorma beni.

Nehir akar gider denize,

Garip canla kalır yüz yüze,

Ses ol dünya yeter hepimize,

Bırak seveyim, yorma beni.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Belediye Başkan Zelyurt’tan Malatya
ESKKK Başkanı Ali Evren’e Ziyaret

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Malatya Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi ve Kefalet Koopera-
tifi  Başkanı Ali Evren'i makamında 
ziyaret ederek başarılı çalışmaların-
dan dolayı tebrik etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı, 
TESKOMB Bölge Birliği Başkan vekili 
Ali Evren ve Malatya ESKKK Başkan 
vekili Orhan Özbek tarafından misa-
fir edilen Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt’a ziyaret anısına 
Ahilik Kalemi takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti belirten Başkan Ali Evren”  
Esnaf teşkilatında uzun bir süre es-
naflarımıza hizmet eden kardeşim 
Durali Zelyurt, Belediye başkanlığı 
görevini de başarılı şekilde yapmak-
tadır.

Her zaman esnaf ve sanatkârla-

rımızın yanında olan, sorunları çöz-
mede üstün gayret gösteren Sayın 
Belediye Başkanımız, bundan sonra 
da aynı azim ve kararlılıkla yapacağı 
daha güzel çalışmalara ahilik kalemi 
ile imza atmasını dilerim.”

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt ise” Sayın Ali Başka-
nımız bizlerin büyüğü olarak her 
daim bizlere yol göstermiş, Esnaf 
camiasına büyük hizmetleri olmuş-
tur. Yıllardır Başarılı çalışmalarıyla 
Türkiye de örnek gösterilen çalışma-
lara imza atarak Esnafların yanında 
hizmet etmeye devam etmektedir. 

Esnaf teşkilatında görev yaptı-
ğım süre zarfında bizlere daima yol 
göstermiş bizlerin çalışma gayretle-
rimizin artmasına vesile olmuştur. 
Kendilerini ve yönetim kurulunu 
tebrik ediyor, Bu anlamlı hediye için 
ise teşekkür ediyorum.”

İsrafil Karahan Güven Tazeledi
Doğanşehir İlçesi Şoförler ve Oto-

mobilciler Odası Başkanlığı'na tekrar 
İsrafil Karahan seçildi.

Doğanşehir Şoförler ve Otomobil-
ciler Odası kongre ve seçiminde divan 
başkanlığını Malatya Esnaf Odaları 
Birliği Başkanı Şevket Keskin yaptı.

Tek liste ile seçime gidildi. Mevcut 
Başkan İsrafil Karahan'ın başkanlığın-
daki yönetim, Doğan Birişik, Şaban 
Dede, Hacı Ali Sarıbaş, Ersin Erçık-
tı, Mazlum Çatak ve Metin Alpdoğan 
Denetim Kurulu ise Ahmet Dalkılıç, 
Adem Özcan ve Mecit Sülü den oluştu. 
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Haydar Karaduman Ödülleri Törenle Verildi
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Kuru-

cusu Haydar Karaduman adına düzen-
lenen 1. Haydar Karaduman Gazetecilik, 
Hizmet ve Tanıtım Ödülleri düzenlenen 
bir törenle sahiplerine verildi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Salo-
nunda yapılan ödül törenine, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
AK Parti MKYK Üyesi, Milletvekili Öznur 
Çalık ve Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye 
Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Be-
lediye Başkanı Osman Güder, Türkiye 
Spor Yazarları Derneği As Başkanı Kerim 
Hoşfikirer, Hekimhan Belediye Başkanı 
Turan Karadağ, Arapgir Belediye Başka-
nı Haluk Cömertoğlu, Yazıhan Belediye 
Başkanı Nevzat Öztürk, Kuluncak Bele-
diye Başkanı Erhan Cengiz, Doğanşehir 
Belediye Başkanı Duraali Zelyurt, Ma-
latya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin 
Demirci, Kale Belediye Başkanı Murat 
Koca, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, MHP 
İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Bat-
talgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MHP 
Genel İdare Kurulu üyeleri Ömer Ekici, 
Eyüp Gönültaş, Ticaret Borsası Başka-
nı Ramazan Özcan, ESOB Başkan Vekili 
Orhan Özbek, Esnaf Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Ali Evren, Türk Ocağı Başkanı 
Nadir Günata, Hacı Bektaş Veli Vakfı Baş-
kanı Hasan Meşeli, Fırat Kalkınma Ajansı 
Sekreteri Abdul Vahap Yoğunlu, Kızılay 
Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, 
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal 
Yıldırım, Türkiye Voleybol İl Temsilciliği, 
MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 
Minibüsçüler Ve Servisçiler Odası Başka-
nı Mesut İnce, Damızlık Koyun Keçi Birliği 
Başkanı İhsan Akın, HİMYAÇDER Başkanı 
Ece Budan, Malatya Araştırmaları Der-
neği, Türkiye Gazeteciler Konseyi Tem-
silciliği, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve 
BİMYAT Derneği üyeleri, Gelecek Partisi 
İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan, İYİ Parti 
İlçe Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
Siyasi Parti İl yöneticileri, gazeteci ve 
yazarlar ile çok sayıda davetli topluluğu 
katıldı.

Çeşitli programları nedeniyle ve ge-
çirmiş oldukları rahatsızlıklar nedeniyle 
programa katılamayan Ak Parti Malatya 
Milletvekili Hakan Kahtalı, Gümrük ve 
ticaret Eski Bakanı Ak Parti MKYK Üyesi 
ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, 
Milliyetçi Hareket Partisi MKYK Üyesi ve 
Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fen-
doğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletveki-
li Veli Ağbaba telgraf göndererek Gaze-
tecilerin gecelerini kutladı.

1.Haydar Karaduman Gazetecilik, 
Hizmet ve Tanıtım Ödülleri Töreni ve 
Gazeteciler Gecesinin açılış konuşma-
sını gerçekleştiren Malatya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, yerel 
yöneticilerin, STK’ların ve diğer yatırımcı 
kuruluşların çalışmalarının önce yerel-
de takdir edilmesi gerektiğini söyledi. 
Malatya Gazeteciler Cemiyetinin düzen-
lediği ödül töreninin tarihinden bahse-
den Başkan Güner, ”Malatya Gazeteciler 
Cemiyeti kurucusu Haydar Karaduman 
ile birlikte bir grup arkadaş 1989 yılında 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti’ni kurduk. 
Bunun hemen kabinde ilk ödül törenini 
Ankara’da düzenlememiştik. 1993 yı-
lında düzenlemiş olduğumuz Malatya 
Gazeteciler cemiyeti ödül töreninde dö-
nemin Cumhurbaşkanı merhum Turgut 
Özal’ı yılın devlet adamı seçmiştik. Ma-
latya’da bir tören yapılmasını istemiştik 
ama merhum Cumhurbaşkanımız bunu 
Anakara ’da yapmamızı tavsiye etmişti. 
Ankara’da Çankaya’da yapılan ödül tö-
renine ABD Büyükelçiliği de dahil olmak 
üzere çok sayıda konuk katılmıştı. Orada 
yaptığımız ödül töreninin bundan sonra 
da devam etmesi için çaba sarf etmiştik 
ama ikincisini Haydar beyin ölümünden 
sonra bugün düzenlemek nasip oldu. 

Şunu söylüyordu. Malatya’da çalışan si-
yasilerimiz, belediye başkanlarımız, oda 
başkanlarımız, yatırımcı kuruluş müdür-
lerinin başarılı hizmetler yaptıklarını ve 
bu hizmetleri yaparken de önce kendi 
illerinde takdir edilmeleri gerektiğini, 
bunun da cemiyetlere, Odalara ve Ga-
zeteciler Cemiyetine düştüğünü ifade 
etmişlerdi. Bu nedenle bizler de genç 
arkadaşlarımızın fikir geliştirmeleri so-
nucunda 1.Haydar Karaduman Hizmet, 
Tanıtım ve Gazetecilik ödülleri olmak 
üzere 3 dalda belirlemiş olduğumuz 
isimleri bundan böyle ödüllendirerek 
takdir etmek istiyoruz. Öncelikle siyasi-
lerimiz başta olmak üzere Belediye Baş-
kanlarımızın, durduk yerde yıpratılması 
değil de yapmış oldukları çalışmaları 
daha takdir edilecek düzeyde yapılması 
için de Malatya Gazeteciler Cemiyeti-
nin de kendisine görev edindiğini ifade 
ediyoruz. Cemiyetçilik oldukça zordur. 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti bugünlere 
gelmişse de bunun en büyük destekçileri 
kamu Belediyelerimiz, sivil toplum kuru-
luşlarımız ve burada bulunan toplumda-
ki değerli bireyler olduğunu ifade etmek 
istiyoruz. Burada bize katılarak bugün 
salonu doldurarak bizlere güç verdiniz. 
Özellikle gelecek yıl yapacağımız ödül tö-
reninde ilçelerimizde yapılan başarılı ça-
lışmaları değerlendirmek suretiyle, sivil 
toplum kuruluşlarının yapmış oldukları 
çalışmaları takip ederek onlara destek 
olarak, yaptıkları iyi

şeyleri gün yüzüne çıkarmak gereki-
yor. Akçadağ’da yapılanlar, Hekimhan’da, 
Kuluncak’ta, Darende’de yapılanların da 
Malatya kamuoyunda değerlendirilme-
sinin önemli olduğunu ifade ediyoruz. 
Bu nedenle hepinize katılımlarınızdan 
dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) As Başkanı Kerim Hoşfikirer ise 
konuşmasında Malatya’nın her geçen yıl 
daha da geliştiğini belirterek, Malatyalı 
olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi. 
TSYD olarak Malatya’da bölge Şubesi 
açacaklarını müjdeleyen Başkan Hoşfi-
kirer,”Öncelikle bu güzel şehirde bulun-
manın keyfini, mutluluğunu, siz değerli 
Malatyalılar ile birlikte olmanın sevincini 
yaşadığımı belirtmek istiyorum. Türki-
ye'de, Malatyalı olmak bir ayrıcalıktır. 
Cumhuriyet tarihinde 2 Cumhurbaşkanı 
çıkaran bir şehir yoktur. Bu onuru da bu-
rada Malatyalı olarak yaşamak sizlerin 
de bu sevincine ortak olmak çok onur 
vericidir. Bugün sizlere bir müjdeyi ver-
mek üzere burada bulunuyorum. YSDY 
Genel Başkanı Oğuz Tongsir ’in sevgi 
ve selamlarını getirdim sizlere. Bugün 
Malatya temsilcilik olarak yürütülüyor-
du. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 
ilk şubesi olma kararı geçtiğimiz Aralık 
ayında alındı. Bu sevinci de bu güzelliği 
de Malatyalılar ile birlikte yaşamak ve 
Vahap Güner kardeşimin güzel davetin-
de sizlerle olmanın keyfini yaşadım. Ma-
latya’ya her gelişimde, Malatya’yı daha 
güzel ve daha gelişmiş görmek beni çok 
mutlu etti. Uzun yıllar Milliyet ve Hürri-
yet gazetelerinde grev aldığım sürelerde 
Malatyaspor ’un Süper Lige yükseldiği 
dönemlerde köşe yazısı yazmaya gel-
miştim. ama her gelişimde bu şehrin bü-
yümesi, gelişmesi beni ziyadesiyle mutlu 
etti. emeği geçen herkese sevgi ve saygı-
larımı sunuyorum.” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Selahattin Gürkan, tebrik konuşması 
için çıktığı kürsüde, Gazeteciliğin Ma-
latya için bir değer olduğunu ve toplu-
mu yönlendiren 5 duyu organından biri 
olduğunu söyledi. Malatya’da yapılan 
yatırımlar ile 7 bin yılık tarihe sahip bu 
şehrin Türkiye ve Dünya’da yıldızının 
parladığını kaydeden Başkan Gürkan, 
”10 Ocak Gazeteciler günü münasebe-
tiyle bizleri burada toplayan Malatya 

Gazeteciler cemiyeti Başkanının şah-
sında bütün cemiyet üyelerinin 10 Ocak 
Gazeteciler gününü kutluyorum, tebrik 
ediyorum. Daha nice güzel zamanlarda 
buluşmak dileğiyle sözlerime başlamak 
istiyorum.

Ben dünyasını değiştirmiş bütün 
gazetecilere cenabı Allah’tan rahmet 
diliyorum. Hayatta olanlara sağlık ve 
esenlik diliyorum. Rahmetli olanların 
yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Malat-
ya’da gazetecilerin, gazetelerin, internet 
medyacılığının ve Televizyon sayısının 
çok olması Malatya’nın basın anlamında 
zengin olduğunun göstergesidir. TSYD 
As Başkanının Malatya’da bir şube aça-
rak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 
bölge ili hüviyetine kavuşacağını ifade 
ettiler. Ben bu anlamda kendilerine te-
şekkür ediyorum. Ayrıca Malatya için 
de söylediği ifadelerden dolayı teşekkür 
ediyorum. Hakikaten Malatya’mız belki 
içindekiler farkında değil ama Türkiye’de 
ve Dünya’da yıldızı parlayan bir kent hü-
viyetindedir. Altyapısıyla, üstyapısıyla, 
çevre düzenlemesiyle, geçmişiyle, me-
deniyetiyle, kültürüyle, sosyal anlamda-
ki, belediyecilik ve hizmetleriyle, kültü-
rel anlamdaki belediyecilik ve hizmetiyle 
gerekten güzel bir çalışma örneği sergi-
leyen ve bütün arkadaşlarımızın da bu-
rada emeği olan, bu çalışmalara katkıda 
bulunan bütün arkadaşlarıma teşekkür 
ediyoruz.

İnsanın duyu organları insanı nasıl 
yönetirse, yönlendirirse, algı oluşturur-
sa toplumun duyu organları da gazete-
cilerdir. Dolayısıyla gazetecilik mesleği 
toplumdaki olayların tarafsız ve objektif 
aktarılması noktasında önemli bir görev 
ifa etmektedir. Gazetecilik mesleğinin 
niteliğinin, kalitesinin ve saygınlığının 
artırılmasının en temel yolu objektif ve 
tarafsız gazetecilik anlayışından geç-
mektedir. Ben inanıyorum ki Malatya’da-
ki gazetecilerimiz, televizyonlarımız bu 
hassasiyete azami titizliği göstermek-
tedirler. Gazetecilik mesleği aynı za-
manda kamusal bir görevdir. Rahmetli 
Haydar Karaduman bir görüşmemizde 
duyduğum; biz gazeteciyiz sorunlarımız 
büyük ama ülkemize ve toplumumuza 
karşı sorumluluklarımız çok daha büyük 
sözü beni çok etkiledi. Gazeteci arkadaş-
larımızın tabii ki sorunları büyük ama 
sorumlulukları sorunlarından çok daha 
büyüktür. Gazeteci arkadaşlarımızın ne 
zor şartlarda, ne zor koşullarda çalıştık-
larını biliyoruz. Merhum Haydar Karadu-
man adına düzenlenen bu güzel gecede 
bulunmaktan büyük onur duyduğumu 
belirtmek istiyorum. Bütün cemiyet üye-
lerine teşekkür ediyorum” sözlerini kul-
landı.

Ak Parti Malatya Milletvekili Ahmet 
Çakır, medyanın ve gazeteciliğin toplum 
için ne denli öneli olduğunu vurguladı. 

Çakır, ”Bu güzel gecede aramızda olama-
yan hayatını kaybetmiş bütün Gazeteci-
leri rahmetle anarken, bu programda 
bir araya geldiğimiz bütün gazeteci ar-
kadaşlarımızın 10 Ocak Gazeteciler Gü-
nünü kutluyorum. Malatya Gazeteciler 
Cemiyeti’nin merhum Haydar Karadu-
man’ın adına bu güzel geceyi düzenle-
mesi bizleri sevindirdi.

Bizler şehrimizin güzelleşmesi, 
şehrimize yatırımın daha çok gelmesi, 
daha çok tanınması, şehrimizin kültü-
rel ve sosyal anlamda gelişebilmesi, 
medeniyet seviyesinin yükselmesi için 
çalışıyoruz. Basın toplumun her alanını 
etkileyen ve gencinden yaşlısına her ke-
simine dokunan bir yapıdır. Bizlerin bu 
çalışmalarını vatandaşa bir köprü görevi 
görerek ulaştıran bir değerdir. Çok ses-
li, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz 
kalmadan kamuoyunu bilgilendirme 
görevini yerine getirebilen medyanın 
varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun 
olmazsa olmaz koşuludur. Ülkemiz, de-
mokrasimizin kesintiye uğradığı ve ge-
lişme yolunda önüne engeller çıkarılan 
dönemlerden geçmiştir. Basınımızın ve 
tüm toplumumuzun, bu sürecin olum-
suz etkilerinden kurtulması uzun zaman 
almıştır. Medyamızın, yaşanan olumsuz-
luklardan çıkardıkları dersler ışığında, 
toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak, 
karanlık odakların amaçlarına ulaşma-
sına engel olacaklarına, millet iradesini 
hiçe sayan vesayetçi anlayışlara artık iti-
bar etmeyeceklerine ve halkımızı doğru 
ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıy-
la yerine getireceğine inanıyorum.

Her mesleğin ilkeleri ve kuralları 
vardır. Onu iyi yapan da kötü yapan da 
vardır. Bunu siyasette de görürsünüz, 
kurumlarda da görürsünüz. Dolayısı ile 
her zaman iyi insanlar gitseler de insan-
ların gönlünde kalıcıdır. Bizler basın ile iç 
içe çalıştık. Görevlerimizin zor olduğunu 
biliyoruz. Basınımızın zaman zaman ger-
çekten yapısal olarak birçok mevzuat 
olarak sorunlarının odluğunu biliyoruz. 
Bu mesleği icra etmek emek istiyor, zah-
met istiyor, gayret istiyor. Bu görevi hak-
kıyla yapan bütün arkadaşlarımıza te-
şekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Merhum Haydar Karaduman adına 
ödül töreninin düzenlenmesinin, büyük 
bir ahde vefa örneği olduğunu belirten 
Ak Parti MKY Üyesi ve Malatya Milletve-
kili Öznur Çalık, konuşmasında şu ifade-
lere yer verdi:

”Bugün hepimizin hayatında ister 
sivil toplum örgütleri olsun, ister siya-
set olsun, ister muhtarlarımızın yapmış 
olduğu çalışmalar olsun, her birimizin 
hayatına dokunan bir ismi anmak üzere 
bir aradayız. Tabi temel amaç 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler gününü kutlamak 
ama ömrünü Gazeteciliğe adamış, evlat-
larını Gazeteci olarak yetiştirmiş ve varı-

nı yoğunu Gazeteciliğe, doğru habercili-
ğe adamış bir ismin anısına düzenlenen 
ödül törenindeyiz. Ben öncelikle ahde 
vefa gösteren ve Haydar Karaduman’ı 
hayırla yâd eden bütün basın emekçi-
lerini canı gönülde kutluyorum. Haydar 
Karaduman’ın eminim ki hepimizin ha-
yatında bir izi var, emeği var. Bu vesile 
ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü-
zü, yıllara mahzar anlının terinin, aklının 
terinin, 7/24 mesai mefhumu gözetmek-
sizin milletimizi doğru haberle buluş-
turmak için mesai harcayan bütün ga-
zetecilerimizin medya mensuplarımızın 
her birini canı gönülden kutluyorum. 10 
Ocak Gazeteciler gününüz kutlu olsun. 
1.Haydar Karaduman Hizmet Ödülleri-
nizin de inşallah 100’üncüsüne kadar da 
devam etmesini diliyorum.”

1.Haydar Karaduman Tanıtım Ödül-
leri Ankara Valisi Vasip Şahin, Samsun 
Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Türkiye 
Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet 
Akif Üstündağ, Bezmialem Vakıf Üniver-
sitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof.Dr. Ramazan Özdemir, Ankara Ma-
latyalılar Derneği Başkanı Battal Yıldız, 
Bursa Malatya Darendeliler Derneği 
Başkanı Ali Bozkurt, Ankara Pütürgeliler 
Derneği Başkanı Güzin Koçak ve Ankara 
Barosu Avukatı Av. İbrahim Kalı’ya veril-
di.

1.Haydar Karaduman Hizmet Ödül-
lerini ise Malatya Valisi Aydın Baruş, 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye 
Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Beledi-
ye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Em-
niyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Turgut 
Özal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aysun 
Bay Karabulut, Karaciğer Nakli Enstitüsü 
Başkanı Prof.Dr. Sezai Yılmaz, Türk Kızı-
layı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, LCW 
Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 
Malatya ESOB Başkan Şevket Keskin ve 
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Rama-
zan Özcan aldı.

1. Haydar Karaduman Gazetecilik 
Ödülleri, Vuslat TV Haber Spikeri Beril 
Dane Çuhacı, Sonsöz Gazetesi Yazı İşleri 
Müdürü Nihal Ağca, İnönü Üniversite-
si İletişim Fak. Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Yatkın, Vuslat TV Yönetim Kur. Baş. Se-
lahattin Bayrak, Sayfa Editörü M.Erol 
Kurhan, Anadolu Ajansı Muhabiri Volkan 
Kaşik, Söz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Onay Ozan, ÇGD Malatya Şube Başkanı 
İbrahim Göçmen, Arapgir Postası Gaze-
tesi Sahibi Kamuran Sezer, Karar/Ufuk 
Tv-Bayram Osmanlıoğlu, Malatya Araş-
tırmaları Derneği Başkanı Kemal Deniz, 
Sonsöz Gazetesi Sahibi Ali Er, Küresel 
Gazeteciler Konseyi Yön.Kur.Ü. M. Duran 
Özkan, Malatya Flaş Haber Sitesi Remzi 
Hayta ve Yeni Malatya Gazetesi Sahibi 
Bektaş Karaduman’a verildi.


