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HÜSEYİN
KARAASLAN

19 MAYIS 1919

19 Mayıs 1919 Türk milleti için büyük ve 

önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü 19 Ma-

yıs 1919, bağımsızlık savaşımızın başlatıldı-

ğı önemi büyük olan bir gündür. Çünkü 19 

Mayıs 1919, Birinci dünya Savaşı’ndan sonra 

topraklarımızın yabancı işgalinde bulunduğu 

günlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün çözüm 

arayışı içinde Bandırma vapuru ile samsun’a 

çıktığı tarihtir. Çünkü 19 Mayıs 1919 tarihi, 

milletimizin, büyük onur ve asaleti ile Önde-

rimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, 

tarih sahnesinde bir kez daha şahlanarak 

tam bağımsızlığını elde etmek için çıktığı yol-

da kesin zafer kazandığı günlerin başlangıç 

noktasıdır. 

Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk cum-

huriyetimizin savunulması ve korunması gö-

revini yeni kurulan Türk devletinin dinamik 

gücü olarak gördüğü Türk gençliğine emanet 

etmiş ve bu vesileyle de Samsuna çıktığı ve 

Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı’na başladığı 

bu günü tüm içtenliğiyle Türk gençlerine ve 

gençliğine armağan etmiştir. O yüzdendir 

ki her yıl düzenlenen 19 Mayıs törenlerinde 

gençler coşkuyla bayramlarını kutlarlar. Ata-

türk iyi ki Kurtuluş Savaşını başlatıp kazan-

dın diyoruz çünkü Cumhuriyeti de sonsuza 

kadar koruyacağımıza söz veriyoruz... 

 ‘’ Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ah-

val ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstik-

lâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç 

olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda 

mevcuttur! ‘’ 

Arazi Yol Yapım ve Onarım
Çalışmaları Devam Ediyor

Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Durali 
Zelyurt; “Vatan-
daşlarımızın ara-
zilerine rahat bir 
şekilde ulaşım sağ-
laması için çalışı-
yoruz”
Doğanşehir Beledi-
yesi kırsal mahal-
lelerdeki arazi yol-
larında çalışmalara 
devam ediyor. 3’TE

Belediye Başkan Zelyurt; Ramazan Bayramı Mesajı
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Doğanşehirlile-
rin, ülkemizin ve İslam âleminin 
Ramazan Bayramı’nı tebrik ede-
rek; “Rabbim bu mübarek günler 
hürmetine Kudüs’ün, Filistin’in 
özgür olduğu günleri görmeyi 
bizlere nasip etsin.” dedi.2’DE

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
Ramazan Bay-
ramı dolayısıy-
la Doğanşehir 
Kaymakamlı-
ğımızca prog-
ram düzenlen-
di.3’TE

Doğanşehir Belediye
Meclisi’nden İsrail’i Kınama

Doğanşehir Belediyesi Meclisinin, mayıs ayı ola-
ğan toplantısını meclis toplantı salonunda mec-
lis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.2’DE

Doğanşehir'de
Bayramlaşma
Doğanşehir ilçesinde Ra-
mazan Bayramı vesilesiyle 
bayramlaşma yapıldı.2’DE
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Belediye Başkan Zelyurt;
“Ramazan Bayramı Mesajı

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, Doğanşe-
hirlilerin, ülkemizin ve İslam 
âleminin Ramazan Bayramı’nı 
tebrik ederek; “Rabbim bu 
mübarek günler hürmetine 
Kudüs’ün, Filistin’in özgür ol-
duğu günleri görmeyi bizlere 
nasip etsin.” dedi.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt Ramazan 
Bayramı mesajında şu sözlere 
yer verdi;

“Pandemi nedeniyle her ne 
kadar geçmiş Ramazanların 
coşkusunu tam anlamıyla ya-
şayamasak da mübarek ayın 
manevi iklimini evlerimize ta-
şıyıp sabır ve tevekkülle iba-
detlerimizi yerine getirdik.

Gelişiyle gönüllerimize 
rahmet ve huzur getiren; af ve 
mağfiret kapılarının aralandı-
ğı, on bir ayın sultanı Rama-
zan-ı Şerif’in ardından Rama-
zan Bayramı’na kavuştuk.

Ramazan Bayramı’nın baş-
ta Doğanşehirli hemşerilerim 
olmak üzere kardeşliğimizi, 
birlik ve beraberliğimizi per-
çinlenmesini diliyor; bu müba-
rek günlerin Kudüs’te ve İslam 
coğrafyasında zulümlerin bit-
mesine, dünyanın huzur yurdu 
haline gelmesine vesile olma-
sını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum.

Ramazan Bayramınız Mü-
barek Olsun.” Dedi.

Doğanşehir’de Karlambaç Keyfi
Doğanşehir İlçesinde sıcak yaz ayları-

nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar Dağla-
rın zirvesinden getirdikleri Kar ile pekmez 
üzerine dökerek serinlemeye çalışıyorlar.

Doğanşehir ilçesinde havaların sıcak 
olması ile Çavuşlu Mahallesi'nde vatan-
daşlar dağdan kar getirip üzerine pekmez 
dökerek Karlambaç yaparak yiyorlar.

İlçe halkının özellikle Çavuşlu Mahal-
lesi sakinlerinin yıllardır sürdürdükleri 
gelenek olan Karlambaç yiyeceği büyük 
rağbet görüyor. Çavuşlu mahallesinin 
etrafındaki yüksek rakımlı dağlarda bu-
lunan erimemiş kar ile üzerine Pekmez 
dökmek suretiyle elde edilen Karlambaç 
çok beğenilen bir lezzet olarak yazın vaz-
geçilmez damak tadı olarak yöre halkı ta-
rafından biliniyor.

Doğanşehir ilçesinde Ramazan 
Bayramı vesilesiyle bayramlaşma 
yapıldı.

Doğanşehir Kaymakamlığı tara-
fından yapılan programda Ramazan 
Bayramı vesilesiyle Jandarma, Em-
niyet ve Şehit aileleri ziyaret edile-
rek bayramları kutlandı.

Düzenlenen Bayramlaşma prog-
ramına İlçe Kaymakamı Halil İb-
rahim Köroğlu, Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdür 
V. Faruk Karaca, İlçe Jandarma Ko-
mutanı Onur Kırcaer, Askerlik Şube 
Başkanı Alper İnan,İlçe Müftü V.  
Mustafa Tan ve İlçe Sosyal Hizmet 
Merkezi Müdüresi Aynur Karadan 
katıldı.

Doğanşehir'de şehit aileleri zi-
yaret edilerek bayramları kutlan-
dı ayrıca Şehit kabirlerinde dualar 
okundu.

Doğanşehir'de
Bayramlaşma

Doğanşehir Belediye Meclisi’nden İsrail’i Kınama
Doğanşehir Belediyesi Meclisinin, 

mayıs ayı olağan toplantısını meclis 
toplantı salonunda meclis üyelerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt’un başkanlığında toplanan mec-
lisin gündemine, İsrail’in saldırganlı-
ğının kınanması teklifi de geldi.

Başkan Zelyurt, Filistin davası ve 
kardeş Filistin halkının özgürlük, ada-
let, hukuk ve bağımsızlık mücadelele-
rini savunmak ve İsrail saldırganlığını 
Belediye meclis üyelerinin tamamının 
talebi üzerine kınanması için oy-
lamaya sundu. Mecliste İsrail’in 
saldırganlığının kınanması kararı 
oy birliği ile alındı.

Kararda, “Mübarek Rama-
zan-ı Şerif ayı boyunca Filistin 
halkına şiddetini artırarak de-
vam ettiren, Devlet terörü uy-
gulayan Kadın, çocuk,genç,yaşlı 
demeden savunmasın Filistin 
halkına havada,karadan son tek-
noloji silahlarla saldırıp katliam 
yapıp zulüm uygulayan vahşi te-
rör Devleti İsrail’i kınıyoruz.” ifa-
delerine yer verildi.
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Soldan sağa
1. Önsezi (eski)... 2. Cermen soyundan olan halk ve bu halk-

tan olan kimse... Ark... Üçü bir arada doğan (çocuk)... 3. Ren-

yum elementinin simgesi... Ağaçsız yerlerde, kuş yakalamak 

için üstüne ökse yerleştirilen ağaç... Çokluk ikinci kişi zamiri... 

Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fii-

lin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği 

noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde 

anlatan bir söz... 4. Kayseri iline bağlı ilçelerden biri... Leçe... 

5. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tah-

ta çubuk... İlla (halk ağzı)... Baskı... 6. Oyma baskı... Yaşlılık, 

hastalık vb. sebeplerle bir suçlunun cezasının kaldırılması... 7. 

Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde 

kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük 

zarar veren bir böcek... Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bö-

lümü, toprak... Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir... 

8. Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine 

bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule... 

Niğde iline bağlı ilçelerden biri... Zirkonyum elementinin sim-

gesi... 9. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki 

yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye... Gür ve 

uzun (bıyık)... Metal olmayan element... 10. Yazarı bilinmeyen, 

anonim (eski)... Bir tür kumar oyunu... 11. Sınır... Üslup, biçem... 

İyi bir nitelikte bilinip tanınmış olma durumu, şöhret, şan, nam, 

ad... 12. Üzerinde çıkarıldığı yılın tarihi bulunan, 7 gram ağırlı-

ğında, cumhuriyet altınına göre daha yayvan ve iri olan altın 

sikke... Bir etme, tek duruma getirme... 13. Titan elementinin 

simgesi... Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Havası alın-

mış... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve 

iş yapmaya yarayan bölümü... 14. Yanan maddelerin veya gaz-

ların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, yalım, yalaz, alaz, şule... 

Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki 

diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü, ilgeç... Ebegü-

mecigillerden, bazı cinslerinin kök ve çiçekleri hekimlikte kulla-

nılan, çok yıllık otsu bir süs bitkisi, ağaçküpesi... 15. Nasiplenme 

imkânı veya olasılığı bulunmak...

Yukarıdan aşağıya
1. Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapı, yıkı... Kabarık 

görüntü vermek için değişik malzemelerle yapılan bir tür iç giy-

sisi... 2. İncirin döllenmesini sağlayan sinek... Voleybol ve tenis-

te topu yukarıdan aşağıya doğru sertçe yere vurma, küt... Yü-

celme (eski)... 3. Samaryum elementinin simgesi... Kotarılmak 

işi... Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı... 

4. Sadıkça (eski)... Aile ile ilgili... 5. İnme işi... Satranç oyununda 

taraflardan birinin yenilgisi... Töre bilimi... 6. Yaylı bir pensle 

tutturulmuş küpe, iğne vb... Paladyum elementinin simgesi... 

Gerçek... 7. Adla ilgili, ad niteliğinde olan... Bazı tüccarların ve 

özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşan-

ların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi altında iş 

yaptıkları yer... Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu... 

8. “Ey, hey” anlamında kullanılan bir seslenme sözü (eski)... Ak-

yuvar... Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerin-

den biri... 9. Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... 

Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir tür deri... 

Barındırma (eski)... 10. Boynun arkası... Rütbesiz asker, nefer... 

Duvar şamdanı, duvar lambası... 11. Bir hücreli canlılarda pro-

toplazmanın merkez bölümü... Ruhsal... 12. Vezirler (eski)... 

Anamal, anapara (eski)... 13. Genellikle uzun bir nesnenin ince-

lerek biten son ve sivri noktası... Teniste topa arkadan öne veya 

yukarıdan aşağıya doğru vurma... Herhangi bir sayıda olan şey, 

adet... Tulyum elementinin simgesi... 14. Bitkilerin kütikülleri-

ni oluşturan, geçirgen olmayan, bal mumu yapısında madde... 

Serbest bırakma 

(eski)... Yavrularını 

emzirmek için, me-

melilerin göğsünde 

türlü biçim ve sayı-

da bulunan, meme 

başı denilen çıkıntı-

ları olan organ, bi-

cik, emcek, emcik... 

15. Uzak yerden... 

Osmanlı seramik ve 

cam sanatının gü-

zel örneklerinden 

olan ve içine lale 

konulan vazo...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞRUYA
DOĞRU

İlim varsa uzak durma kapın,

Usta ol odalara kapı yapın,

Bülbül olun o dallara ötün,

İlim gönülden gönle gitsin.

Okuyun sis çökmesin kapıya,

Öğrenin gün doğmasın kötüye,

Hakkı Hak koysun doğru tartıya,

Doğru gönülden gönle gitsin.

Sarın sardırın bakın yaraya,

Taş üstü topraklayın dönsün 

karaya,

O derman olsun acı yaraya,

Derman gönülden gönle gitsin.

Garip gezer hep doğrudan yana,

İlim irfan rehber olsun cana,

Akıl mantıkla gider izana,

Akıl gönülden gönle gitsin.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Arazi Yol Yapım ve Onarım
Çalışmaları Devam Ediyor

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt; “Vatandaşlarımı-
zın arazilerine rahat bir şekilde 
ulaşım sağlaması için çalışıyoruz”

Arazi Yol Yapım ve Onarım Ça-
lışmaları Devam Ediyor

Doğanşehir Belediyesi kırsal 
mahallelerdeki arazi yollarında 
çalışmalara devam ediyor.

Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt beraberinde AK 
Parti Doğanşehir İlçe Başkan Yar-

dımcısı Münür Akbaş ve Söğüt Ma-
halle Muhtarı Osman İlhan ile Sö-
ğüt mahallesinde arazi yol yapım 
çalışmalarını yerinde incelediler.

Söğüt Mahalle Muhtarı Osman 
İlhan yaptığı konuşmada, Mahal-
lerinde arazi yol yapımında Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt’a ve 
emeği geçenlere teşekkürlerini 
belirtti.

AK Parti Doğanşehir İlçe Baş-
kan Yardımcısı Münür Akbaş, “Be-
lediye Başkanımız ve muhtarımız 
ile birlikte Söğüt mahallemizde 
yapılan arazi yol çalışmasını ye-
rinde inceledik. Yapılan arazi yol 
çalışmasından dolayı Başkanımıza 
ve ekibine teşekkür ederim.” dedi.

Arazilerine gitmek isteyen va-
tandaşların zorluk çekmemeleri 
adına yol düzenlemesi yapan Do-

ğanşehir Belediyesi takdir topladı.
Belediye ekiplerinin Doğanşe-

hir’in dört bir yanında özveri ile 
çalıştığını belirten Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt, "Vatandaşları-
mızın arazilerine rahat bir şekilde 
ulaşım sağlaması için çalışmala-
rımıza devam ediyoruz. Söğüt ve 
diğer mahallelerimizde arazi yol-
larımızda bazı yerlerde bozulan 
yolları onarıyoruz. Bozulan yol-
larımıza dolgu malzeme dökerek 
greyder ve kepçe ile tesviye edi-
yoruz. Ayrıca Arazi yollarının yapı-
mına diğer mahallerimizde devam 
ediyoruz. Çalışmalarımıza eşlik 
eden AK Parti İlçe Başkan Yardım-
cımıza, Mahalle Muhtarımıza ve 
yol çalışması yapan ekip arkadaş-
lara teşekkür ederim." dedi.

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
Ramazan Bayramı dolayısıyla Do-

ğanşehir Kaymakamlığımızca program 
düzenlendi. Doğanşehir Kaymakamı Ha-
lil İbrahim KÖROĞLU,  Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali ZELYURT, Doğanşe-
hir Emniyet Müdür V. Faruk KARACA, 
Doğanşehir Jandarma Komutanı Onur 
KIRCAER, Doğanşehir Askerlik Şube 
Başkanı Alper İNAN, Doğanşehir Müftü 

V. Mustafa TAN ve Doğanşehir Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdüresi Aynur KARA-
DAN nın katıldığı program kapsamında 
Doğanşehir deki Şehit Ailelerimiz ziya-
ret edilerek bayramları kutlandı. Şehit 
Ailelerimiz ile bayramlaşma ve sohbe-
tin ardından Şehitlerimizin mezarları 
ziyaret edilerek ebediyete intikal eden 
tüm Şehitlerimiz için dualar okundu.
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MEMLEKETİMDEN
İNSAN ÖRNEKLERİ-6

En  son  dünyaya  gelen  çocuğun  
erkek  olması,  ailede  büyük  bir  sevinç  
ve  coşku  ile  karşılanmıştı.  Gerek  anne  
ve  babası  ve  gerekse  ablaların  se-vinç  
ve  mutluluklarına  diyecek  yoktu.  Yaşar, 
ailede  yarattığı  sevgi  ve  sinerji  nedeniyle  
adeta  paylaşılamıyor,  el  bebek  gül  bebek  
el  üstünde  tutuluyor-du.  Onun  beslen-
me,  güçlenme  ve  büyüyüp  gelişmesinde   
herkes  adeta  ya-rış  halinde  idiler.  Ona  
yemiyor  yediriyorlar,  içmiyor  içiriyorlar-
dı… Böylesine  sevgi  ve  ilgi  ortamında  
asla  şımarmadan  gelişen  ve  gürbüz-
leşen  Yaşar,  ne-rede  ise  okul  çağına  
gelmiş  bulunuyordu. O dönemler,  küçük 
bir  kasaba  gö-rünümünde  olan  Viran-
şehir’de,  Cumhuriyetle   birlikte,  üç  yıl  
süren  ilkokul  sisteminin  devreye  sokul-
ması  ile  yetinilmiş,  bilahare  beş  yıllık  ilk 
okul  süre-cinin  başlatılması  ile  birlikte  
de,  seri  halde,  il,  ilçe  ve  büyük  kasaba-
larda  bu  sistem  uygulamaya  geçirilmişti 
…  O  dönemler  küçük  bir  kasaba  görü-
nü-münde  olan  Viranşehir’de,  ilk  okul  
sadece  üç  yıllık  hizmet  vermekte  idi.  
Beş  yıllık  ilkokul  tahsilini  tamamlatmak  
isteyen  aileler,  çocuklarını,  beş  yıllık  ilk 
okulların  faaliyette  olduğu  civar  Polat  ve  
Sürgü  Kasabalarına  göndermek  zorun-
da  kalıyorlardı.  Bu  da  oldukça  sıkıntı  
yaratıyordu.  Kız  çocukların  oku-masını  
pek  de  önemsemeyen  aileler,  onların  üç  
yıllık  ilkokul  tahsilleriyle  yetinirlerken,  
oğlan  çocuğu  olanların  maddi  durumları  
yerinde  olanlar,  ço-cuklarını,  eğitimlerini  
tamamlasınlar  diye  bu  kasabalara  gön-
deriyorlardı… 

       Ailenin  el  üstünde  tuttuğu  evin 
tek  oğlan  evladı  Yaşar’ın  üç  yıllık  tah-
sil  süresi  tamamlanmış,  devamının 
sağlanması  için  de  planlar yapılmaya  
başlan-mıştı  ki  Viranşehir’ de  geçen bu  
zaman zarfında  büyük  gelişmeler  olmuş,  
Vi-ranşehir   ismi,  İnönü’nün  ziyareti  sı-
rasında  onun  talebi  üzerine Doğanşehir’e 
dönüştürülmüş,  başta  Esat  Doğan  olmak  
üzere  kasabanın  ileri  gelenlerinin  özverili  
çalışmaları sayesinde  üç  yıllık ilk  öğretim  

de  beş  yıllık  programa  da-hil  edilmişti. 
Böylece  çocuklarının  civar  kasabalara  
gitmelerine  de  gerek  kal-mamıştı.  Do-
layısı  ile  de  ailenin  biricik  evladı  artık  
başka  bir  yerlere  gitme-yecek,  ailenin  
gözü  önünde  olacaktı.  Bu  gelişme  aile  
içinde,  büyük  bir  se-vinç  ve  memnunluk-
la  karşılanıyordu … 

       Çocuğun  ilkokul  tahsilinin  tamam-
lanması  hususunda,  herkes  büyük  bir   
özveri  ile  üzerlerine  düşen  görevi  fazlası 
ile  yaparlarken,  onun,  hiçbir  şeyi-nin   
eksik  olmaması  için  ellerinden  geldiğince  
gayret  sarf  ediliyor, o  da  ü-zerine   düşen  
görevi  yerine  getirerek  okuldan  mezun  
olmayı  başarıyordu. Artık  bundan  son-
rasının  ne  ve  nasıl  olacağı  düşünülür  
olmuştu. Tahsilin  de-vamı  için  mutlaka  
İl’e  gönderilmesi  gerekmekteydi  ki, şansı  
bu  sefer  de  ya-ver  gidiyor,  Atatürk’ün  
aydınlanma  yolunda  okur  yazarlığın ve  
okullaşmanın    şart  olduğunu  ileri  sür-
mesi  ve  bu  hamlenin köylerden  başlama-
sının  gerekli-liğine  olan  inancı  üzerine,  
1936  yılında  Milli  Eğitim  Bakanı  Saffet  
Arıkan  ve  İlköğretim  Genel  Müdürü  İs-
mail  Hakkı  Tonguç  tarafından,  askerlikte  
çavuş  ve  onbaşı  olarak  görev  yapıp  az  
çok  okur  yazar  olanların  kurstan  geçi-
rile-rek  bulundukları  yerlerde  eğitmen  
olarak  görev  yapmaları  sağlanıyor  ve  
böylece  okuma  ve  yazma  seferberliği  
resmen  başlatılmış  oluyordu.  Atatür-  kün  
ölümünden  sonra  da  bu  seferberlik  bir  
yandan   büyük  bir  hızla  devam  ederken  
bir  yandan  da  bu  kutsal  görevin  daha  
rantabl  olması  için  çalışma-lar  sürdürül-
mekte  idi.  Bu  amaçla  1939  da  üç yıllık  
Köy  Öğretmen  Okulları  faaliyete  geçirili-
yordu.  

     Bütün  bu  faaliyetler  halkın  bü-
yük  bir  kısmının  okur  yazar  olmasına  
yet-miyordu.  Yeterli  oranda  öğretmen  
olmadan  bu  başarının  sağlanması  pek  
olası  görülmüyordu. Görülen  ihtiyaç  ve  
zaruret  üzerine  II.  Dünya  Savaşı  ko-şul-
larına  rağmen,  İsmet  İnönü  tarafından  
bir  ilköğretim  seferberliğinin  baş-latılma-
sı  öngörüsü  üzerine,  Milli  Eğitim  Bakanı  
Hasan  Ali  Yücel  ve  İlk öğre-tim  Genel  
Müdürü  İsmail  Hakkı Tonguç’ un  çaba-
ları  ile  Köy  Enstitüleri  1942  de  resmen  

kurulmuş  oluyordu.  Açılan  bu  okulların  
temel  amaçları;  üretici  olması,  okulların  
her  türlü  ihtiyaçlarının  hükümetin  maddi 
ve  öğrencilerin  bedensel  emekleri  ile  
hayata  geçirilmesi, köylerdeki  genel haya-
tın  gelişmesi-ne  hizmet  edecek  nitelikte  
mesleki  işlevlerin  öğrenciler  tarafından  
tam  an-lamı ile  kavranıp, hizmet  edecek-
leri  köy  halkına  aktarılması amaçlanmak-
ta  idi.  Bu  vesile  ile,  bu  amaçla  kurulan  
Köy Enstitüleri  seri  bir  şekilde,  yurdun  
değişik  yörelerinde  hizmete  sokuluyor-
lardı. 

      Aile,  gözlerinden  bile  sakındıkları  
evlatlarını,  onun  ısrarlı  isteği  üzerine,  
yakınlarında  hizmete  giren  Akçadağ  Köy  
Enstitüsüne  göndermek  mecburi-yetin-
de  kalıyordu.  Yöre  halkı  için  bu  okullar  
büyük  bir  fırsattı.  Öğrencilerin  her  türlü  
ihtiyaçları  devletçe  karşılanıyordu.  Okul-
dan  mezun  olunca  da  gö-revleri  hazır  
demekti.  Böylece  ekonomik  özgürlükle-
rine  de  kavuşmuş  ola-caklardı.  Bundan  
iyisi  Şam’da  kayısıydı … Civar  köy  ve  
kasabalardaki  öğren-ciler  büyük  bir  iş-

tahla  hazırlıklar  yaparlarken,  Doğanşehir  
merkezden  sade-ce  iki  öğrenci  bu  yarışa  
katılıyordu.  Biri  kendi  evlatları, diğeri  de  
tanıdık  bir  ailenin  çocuğu  Yusuf  Taş-
tan’dı …  Ve  nihayet  aileler  biricik  evlatla-
rını,  oku-lun  yakınlarda  olmasına  rağ-
men  gözyaşları  arasında  yeni  hayatlarına  
yolcu  ediyorlardı. Bu  iki  delikanlı,  civar  
köy  ve  kasabalardan  özellikle  de Polat  
Ka-sabasından  katılan  Hasan  Mumcu,  
Hasan  Sönmez,  Hasan  Yılmaz,  Hüseyin  
Kurt,  Ahmet  Küpeli,  Mehmet  Erol,  Talat  
Yıldırım  v.s.  ile  çabucak  kaynaşmış   ve  
okulun  havasına  kendilerini  kaptırmışlar-
dı …  

MÜNİR
TAŞTAN

Doğanşehir’de Yol Çalışmaları Hız Kesmiyor
Doğanşehir Belediye Başkanı 

Durali Zelyurt; “2 yıl içerisinde ara-
zi yollarının bir kısmını alt yapısı 
bitmiş yerlerin kilitli taşını bitirme-
yi hedefliyoruz”

Doğanşehir Belediyesi mahalle-
lerde yol yapım çalışmalarına ara-
lıksız devam ediyor. Bu kapsamda 
Doğanşehir ilçesine bağlı Kadılı Ma-
hallesinde stabilize serim çalışması 
yapılıyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt beraberinde Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Hakan Ürk-
mez, AK Parti Doğanşehir İlçe Baş-
kan Yardımcısı Münür Akbaş,Şirket 
Müdürü Mehmet Ormancı ve Kadılı 
Mahalle Muhtarı Hasan Torun ile 
Kadılı mahallesinde stabilize serim 
ve yol bakım onarım çalışmalarını 
yerinde incelediler.

Doğanşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından Kadılı Mahallesi yolla-
rında yapılan çalışmalar, mahalle 
sakinleri tarafından memnuniyetle 
karşılandı.

Kadılı Mahalle Muhtarı Hasan 

Torun yapılan yol çalışması ile il-
gili yaptığı açıklamada; “Yapmış 
olduğunuz hizmetlerden dolayı ma-
hallemizi çamur deryasından kur-
tardınız, her şey için çok teşekkür 
ederim.” Dedi.

AK Parti Doğanşehir İlçe Başkan 
Yardımcısı Münür Akbaş “Şuanda 
Belediye Başkanımız ve ekibi ile 
Kadılı mahallemizin ara yollarında 
çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan 
bu hizmetten dolayı Belediye Baş-
kanımız Durali Zelyurt’a teşekkür 
ederim. Kadılı mahallesi halkına 
hayırlı olsun” dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt ise Kadılı mahalle-
sinde konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, “Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatları doğrultusun-
da, Belediye Başkanı ve Belediye 
personeli olarak biz mahalleleri-
mize giderek orada vatandaşları-
mızın ve mahallemizin sorunlarını 
yerinde görerek tespit ediyoruz. 
Bu çalışmaları yaparken objektif 

davranmaya ayrım 
yapmamaya her-
kese eşit davran-
maya özen göste-
riyoruz. Ayrıca bu 
çalışmaları yapar-
ken muhtarlarımız 
ile mahalle sakin-
lerimiz ile Belediye 
personelimiz ile ve 
teşkilatımız ile bir 
araya gelerek de-
ğerlendirmelerde 
bulunup, ne yapa-
cağımız konusunda 
istişare yaptıktan 
sonra sahalara ini-
yoruz. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın 
dediği gibi gidilmedik mahalle do-
kunulmadık el bırakmamak şartıy-
la bu felsefe doğrultusunda ve bu 
belirtilen hizmet doğrultusunda 
çalışmalarımıza tüm hızıyla devam 
etmeye çalışıyoruz. Bugün Kadı-
lı mahallesi sakinleriyle beraberiz 
onların yakın ilgisi sıcak samimi

karşılamalarından dolayı ken-
dilerine teşekkür ediyorum. Arazi 
yolları ile mahalle yollarına malze-
me çekerek mahallenin isteklerini 
yerine getirmeye çalışıyoruz. Kadılı 
mahallemizin bir çok sorunu var, 
bu sorunları çözmek için planlama 
çerçevesinde inşallah bu sorunları 

el birliği ile çözeceğiz. Bu planlama 
içerisinde 2 yıl içerisinde arazi yol-
larının bir kısmını alt yapısı bitmiş 
yerlerin kilitli taşını bitirmeyi he-
defliyoruz. Çalışmalarımız tüm hı-
zıyla devam edecek.Arkadaşlarımı-
za çalışmalarından dolayı teşekkür 
ediyorum. “ dedi.

B İ Z L E R  v e   K O R O N A   
K ırlarda çiçek ve toprak kokusu,  Bir kapana kısıldık hepimiz birden,   
Özlemi duyulur ama ne çare!  Kafeste tutulan kuşlar misali.               
Bir virüs kapattı bizi evlere,  Kısa bir sürede son bulur derken,       
Yürekleri sardı ölüm korkusu.  Şaşırıp kalıverdik görüp ahvali.  
           
Kesiverdik herkesten selam sabahı, Bir kimsemiz ölse yanıp dururuz,         
Eş dosttan bile kaçınır olduk.  Günde yüzlercesini kanıksar olduk.   
Başımıza salıverdik koca belayı,  Kendimiz bu durumda yalnız oluruz,  
Kimseler vermedi ki arayıp bulduk. Nicesini kimsesiz mezara koyduk.       

Küçücük bir virüsüm gözle görülmez, Önemseyin gücümü,  akıllı olun!         
Yakarım,  yıkarım,  harap ederim. Sizlere bir defa üflemem yeter.      
Faydasız,  ne roket,  atom bombanız, Benden korkuverin,  uzakta durun,   
Alayınız bile gelse, duman ederim. Salarım bir dert ki beterden beter!  
   
Hesaba almayıp da küçümsemeyin, Adımı koydular Korona Virüs!           
Gözyaşınıza bakmaz, basar geçerim. Dünyayı bir baştan gezer dururum.  
İnsan olun kimseye, zarar vermeyin! Özelliğimde hiç yok başkaca pürüz,  
İstesem kökünüzü hepten biçerim. İnsanı her koşulda arar bulurum.
                                        Dünyanın her yanında durmaz eserim,  
                                        Aşısız,  maskesiz,  vurdumduymazsız,
                                        Gezenlerin biletini hemen keserim.  
                                        Kurallara uyarsanız,  işte o zamaaan,
                                        Terk eder dünyanızı,  basar giderim…


