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AK Parti Gaziantep Mv. Ahmet Uzer Belediye Başkanını Zelyurt’u Ziyaret Etti

‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ Doğanşehir’de 
AK Parti Genel 
Merkezi tarafın-
dan düzenlenen 
“2023’e Doğru Şe-
hir Buluşmaları”  
için Malatya’ya 
gelen Cumhur-
başkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay’ın 
heyetinde yer 
alan AK Parti Ga-
ziantep Milletve-
kili Ahmet Uzer 
Doğanşehir’de bir 
dizi ziyaretlerde 
bulundu.2’DE

MİLLETVEKİLİNDEN GAZETEMİZE ZİYARET
AK Parti  “2023’e Doğru 

Şehir Buluşmaları” kapsa-
mında AK Parti Gaziantep 

Milletvekili Ahmet Uzer, 
beraberindeki heyet ile 

birlikte Yeni Doğanşehir 
Gazetesi Hüseyin Karaas-

lan’ı Ziyaret ettiler.3’TE

Fendoğlu, TBMM’de Doğanşehir’in Sorunlarını Gündeme Getirdi
Milliyetçi Hareket Parti-
si (MHP) Malatya Millet-
vekili ve partinin MYK 
üyesi Mehmet Fendoğ-
lu, meclis genel kurulun-
da Doğanşehir ilçesinde 
köy gezileri sırasında 
vatandaşların iletmiş 
olduğu sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini gün-
deme getirdi. 4’TE
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İLGİLİSİNE:

1864 yılında Vilayet Nizamnamesi ile Malat-

ya’nın idari yapısında değişikliğe gidilmiş ve eyalet-

ler vilayetlere dönüştürülmüştür. 

Bu düzenlemeler sonucunda, konumu sebebiy-

le Malatya’nın idari statüsü de birçok kez değişmiş-

tir. 

1867 yılında yapılan bazı idari düzenlemeler 

ile Mamurat’ül- Aziz, Diyarbakır vilayetine bağlı bir 

sancak haline dönüştürülünce, Malatya sancak ol-

maktan çıkıp Diyarbakır’a bağlı bir kaza durumuna 

getirilmiştir. 1877 yılında ise Mamurat’ ül- Aziz vi-

layet olunca Malatya buradan ayrılıp doğrudan Di-

yarbakır vilayetine bağlı bir sancak halini almıştır. 

1892 tarihinde Malatya tekrar Mamurat’ül-Aziz 

vilayetine bağlı bir sancak haline getirilmiştir. 

Bu dönemde Malatya sancağına bağlı Kahta, 

Hısn-ı Mansur (Adıyaman), Besni Akçadağ, Pütürge, 

Arapkir olmak üzere altı kaza ve toplam 1240 köy 

bulunmaktaydı.

….

1864 Vilayet Nizamnamesi’nden sonra sürekli 

idari yapısında değişiklik yapılan Malatya, 31 Mayıs 

1920’de Mamerat’ül-Aziz vilayetinden ayrı bir san-

cak haline getirilmiştir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ise Malat-

ya 20 Nisan 1924 yılındaki Teşkilat-ı Esasiye Kanu-

nu’nun 89. maddesi ile il olmuştur.

Müstakil bir il haline gelen Malatya Adıyaman, 

Akçadağ, Arapkir, Hekimhan, Kahta, Kemaliye ve 

Pütürge olmak üzere 7 kaza ve toplam 27 nahiye-

den oluşmuştur.

1934 yılında yapılan düzenleme ile Kemaliye il-

çesi Malatya’dan ayrılıp Erzincan’a, Darende ilçesi 

ise Sivas’tan ayrılıp Malatya’ya bağlanmıştır.

1946 yılında ise Doğanşehir ilçe olmuştur.

MUSTAFA
BİRİ

AK Parti Gaziantep 

Mv. Ahmet Uzer 

Belediye Başkanını 

Zelyurt’u Ziyaret Etti

AK Parti Genel Merkezi tara-
fından düzenlenen “2023’e Doğru 
Şehir Buluşmaları”  için Malat-
ya’ya gelen Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay’ın heyetinde 
yer alan AK Parti Gaziantep Mil-
letvekili Ahmet Uzer Doğanşe-
hir’de bir dizi ziyaretlerde bulun-
du.

“2023’e Doğru Şehir Buluş-
maları” kapsamında AK Parti Ga-
ziantep Milletvekili Ahmet Uzer 
öncelikle Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt’u maka-
mında ziyaret etti. Milletvekili 
Ahmet Uzer, Başkan Zelyurt’tan 
Belediye çalışmaları hakkında bil-
giler aldı.

AK Parti Gaziantep Milletve-
kili Ahmet Uzer daha sonra be-
raberinde Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti 
İl Başkan Yardımcısı Mustafa Du-
yar, AK Parti İlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu, Belediye Meclis 
üyeleri ve Teskilat üyeleri ile  İlçe 
merkezinde esnaf ziyareti yapa-
rak esnaflar ile sohbet ettikten 
sonra AK Parti Doğanşehir İlçe 
Başkanlığı tarafından düzenle-
nen “2023’e Doğru Şehir Buluş-
maları Doğanşehir” toplantısına 
katılarak, teşkilat üyeleri ile bir 
araya gelen AK Parti Gaziantep 
Milletvekili Ahmet Uzer teşkilat 
üyelerine “Cumhurbaşkanı Yar-
dımcımız Sayın Fuat Oktay’ın 
Başkanlığında MKYK Üyelerimiz 
ve Milletvekillerimizle birlikte 
‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ 
kapsamında Doğanşehir ilçemize 
geldim. Burada sizlerle, dava ar-

kadaşlarımızla bir arada olmak-
tan mutluluk duymaktayız. Bizler 
buraya dava arkadaşlarımızla 
sohbet etmeye, istişare etmeye 
ve değerli fikirlerinizi öğrenmeye 
geldik. 2023 seçimlerinin ne ka-
dar önemli olduğunu hepimiz ya-
kından biliyoruz.” diye konuştu.

Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt konuşmasında; 
“2023 için çalmadık kapı, sıkıl-
madık el bırakmayacağız” diye-
rek sözlerine şöyle devam etti.  
Başkan Zelyurt; “2023’e giden 
bu süreçte, Bizim boşa geçirecek 
vaktimiz yok, birlik beraberlik 
içerisinde, kavgalılar kavgalarını 
unutup, hesabı olanlar hesapla-

rını 2023 seçimleri sonrasında 
yapmak üzere çalmadık kapı, 
sıkılmadık el bırakmayacağız. 
Memleketimizin kazanımları için, 
Ülkemiz için, Ümmetin, Türk 
dünyasının umudu olan Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ı Allah’ın izni ile tekrar 
seçeceğiz.” Dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu ise konuşmasında, 
“Doğanşehir ilçemiz, AK Parti ku-
rulduğu günden bu zamana kadar 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlı-
ğı yaparak, her zaman yanında 
olmuştur. 2023 seçimlerinde de 
yine Cumhurbaşkanımıza en bü-

yük destekleri verecek ilçelerin 
başında yer alacaktır. Rabbim bir-
liğimizi ve dirliğimizi daim etsin.” 
ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Millet-
vekili Ahmet Uzer parti binasın-
da teşkilat üyeleri ile bir araya 
geldikten sonra İlçe Kaymakamı 
Mehmet Kılıç’ı makamında ziya-
ret etti. AK Parti Gaziantep Mil-
letvekili Ahmet Uzer Kaymakam 
Kılıç’ı ziyaretinden sonra Cumhur 
ittifakı MHP İlçe Başkanı Saffet 
Yağcı, Doğanşehir ilçesinde Med-
ya Mensupları, Esnaf Odası ve 
Şoförler Cemiyeti yetkilileri ile bir 
araya gelerek görüş alışverişinde 
bulundu.

‘2023’e Doğru Şehir
Buluşmaları’ Doğanşehir’de 

Doğanşehirli Üretici Soğuk Hava Deposu İstiyor

Doğanşehir Ziraat Odası Baş-
kanı Burhan Tanışık, yaklaşık 30 
bin ton elma hasadı yapıldığını 
ancak Soğuk hava deposunun ol-
mayışından ötürü elmaların hiç 
fiyatına satıldığını söyledi. “Yine 
Üretici değil de tüccar kazandı” 
diyen Tanışık, Defalarca talep 
etmemize rağmen Soğuk hava 
Deposu yapılmadı, Doğanşehir 
Sahipsiz mi? Tarım İl Müdürlüğü 

neden Doğanşehirli üreticiye sa-
hip çıkmıyor. Tütün olmadı bari 
elmaya sahip çıkın.” İfadeleriyle 
sitem etti 

Doğanşehirli üretici elmala-
rının hasadını yaptı. Ancak her 
zamanki gibi emeğinin karşılı-
ğını alamadı. Bu yıl için yaklaşık 
30 bin ton elma hasadı yapıldı-
ğını,  İlçede yetişen elmaların, 
kalibre ve aroması nedeniyle 

bölgede yetişen elmalar içerisin-
de en fazla tercih edilen elma-
lar arasında olduğunu kaydeden 
Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı 
Burhan Tanışık, veryansın etti. 
“Yine üretici değil de tüccar ka-
zandı” dedi.    Yetişen elmaların 
soğuk hava deposu bulunmaması 
nedeniyle uzun süre muhafaza 
edilemediğinden yakınan Tanışık, 
“Bu konuda devletimizden destek 
bekliyoruz. Elma yetiştiricilerimiz 
gücü soğuk hava yapmaya yetmi-
yor.  Yetiştiricilerimiz ise elmayı 

dalında pazarlamayı tercih edi-
yorlar. Bu da fiyatların düşmesine 
neden oluyor.  Yetiştiricilerimiz-
den düşük fiyata alınan elmalar,   
tezgâhlara indiğinde değer ka-
zanıyor. Bu para da yetiştiricinin 
cebine girmiyor. Şayet elmaları-
mızı muhafaza edeceğimiz yeterli 
soğuk hava depolarımız olsa ilçe-
deki hem elma üretimi artar. Hem 
de yetiştiricilerimiz para kazanır. 
Bu konuda da yetiştiricilerimiz 
devlet desteği bekliyor” şeklinde 
konuştu. A.Vahap Kaygusuz
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Soldan sağa
1. Boyundaki troit bezinin aşırı büyümesiyle beliren hasta-

lık, guşa, cedre... Vücuttan çıkan kan, irin, ter vb. şeyler, salgı-

lar (eski)... 2. Harf... Yılaşırı... İzmir iline bağlı ilçelerden biri... 3. 

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

ad... Sınırdaş (eski)... Kolayca yutulabilmesi için toparlak duru-

ma getirilmiş ilaç... 4. Alın veya boynuzla vuruş... “Ey, hey” an-

lamında kullanılan bir seslenme sözü (eski)... Etek ucuna doğru 

genişleyen (giysi)... 5. Tutturgaç... Helyum elementinin simge-

si... Mikroskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu 

dar, uzun cam parçası... Filgillerin hortumlular takımından, 

Afrika ve Asya’nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın de-

rili hayvan... 6. III-XIII. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde 

kullanılan alfabenin harflerinin her biri... Harfi harfine... Titan 

elementinin simgesi... 7. Petrol, yağ vb. maddeleri arıtma işi, 

rafinaj... Zehirlemek, ağılamak (halk ağzı)... 8. Balıkesir iline 

bağlı ilçelerden biri... Atom numarası 17 olan, normal sıcaklıkta 

gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir element (simgesi 

Cl)... 9. Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi... Kartal-

gillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş, akkuş... Yu-

muşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan ses... 10. Sazcı (eski)... 

Haklamak işi... 11. İndiyum elementinin simgesi... Başkasının 

kötülüğünü isteyen, kötü yürekli (eski)... Ayaklar veya bir des-

tek üzerine oturtulmuş tabladan oluşan mobilya... 12. Yengi 

(eski)... Açma, açılış (eski)... Silisyum elementinin simgesi... 

13. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde 

olan... Göbeğin üstünde kalan karın bölgesi... 14. Sayıların ilki... 

Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan 

karışım... Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... 

15. Tren, troleybüs, tramvay vb. elektrikle işleyen taşıtlarda 

telden elektrik akımı almaya yarayan, yukarıya doğru uzanmış 

demir yay... Çıplak resim... İslam inancına göre, ölümden sonra 

yeniden dirilip ayağa kalkma (eski)...

Yukarıdan aşağıya
1. Çok yavaş... 2. Dokuzdan sonra gelen sayının adı... Dolaş-

ma... Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için 

kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, endüstri... 

3. Gadolinyum elementinin simgesi... Tanımayan... Yüz kuruş 

değerinde Türk para birimi, teklik... 4. Beğenilen, duyguları ok-

şayan, zevk veren... Öğrenci... 5. Gereksiz, yersiz, boş... Kavga, 

dalaş... Mezar soyguncusu (eski)... 6. Silahlı kuvvetlerde, be-

lirli bir iş veya hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birlik... 

Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip 

elde edilmesinden önceki durumu... Selenyum elementinin 

simgesi... 7. Kılavuz... Bunama (eski)... Sıkıntı, bezginlik, usanç, 

acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz... 8. Aydınlık, ışık, 

parıltı, ziya... Biçim, şekil... Yaş, meslek, toplumsal durum vb. 

bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, boydaş, taydaş, 

öğür... 9. Alıcıya imza karşılığı teslim edilen, teslim edilemediği 

durumlarda göndericiye geri gönderilen (mektup, paket), iade-

li... 10. Tam olarak belli olmayan... Elin parmak dipleriyle bilek 

arasındaki iç bölümü, avuç içi... Kalsiyum elementinin simgesi... 

Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit 

tekne... 11. Bulunduğu yerden kolay kolay ayrılacak gibi olma-

mak... 12. Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, 

tek tırnaklı hayvan... At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tır-

naklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası... Latası 

olan... 13. Aruzla yazılmış şiirlerde uzun bir ünlünün ölçü gere-

ğince kısa okunması, imale karşıtı... Karbonatlı kum taşı... Oy 

(eski)... 14. Güvenlik güçlerinin belli bir bölgede tehlike oluştu-

rabilecek patlayıcı 

vb. maddeleri özel 

araçlarla arama-

sı... 15. Bir yapının 

veya bir mobilya-

nın en yukarısına 

süs olarak yapılan 

bölüm... Protaktin-

yum elementinin 

simgesi... Emanet, 

vedia (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GÖRÜNÜRSÜN

Öğrendiğinle yetinme

Öğrenince öğretirsin

Sevilirken sevinme

Severken görünürsün

Gönülsün sınıfla dostsun

Bir resimsin sözle sessin

Taca taçsın saça sessin

Resim ile görünürsün

Öğren öğret var sabaha

Kalbin ile koş Allah’a

Bir gönül ol bu dünyaya

Kalbin ile görünürsün

Sevgi verdim Garip derler

Dört mevsime eser yeller

Kucak kucak açar güller

Bir gül ile görünürsün

Garip der ki o adalet

Doğa vermiş sana cennet

Emek ile gelen servet

Emek ile görünürsün

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

MİLLETVEKİLİNDEN GAZETEMİZE ZİYARET
AK Parti  “2023’e Doğru Şehir Buluşma-

ları” kapsamında AK Parti Gaziantep Millet-
vekili Ahmet Uzer, beraberindeki heyet ile 
birlikte Yeni Doğanşehir Gazetesi Hüseyin 
Karaaslan’ı Ziyaret ettiler,         

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt,AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa 
Duyar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavun-
cuoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve Teskilat 
üyeleri ile  İlçe merkezinde esnaf ziyareti 
yaparak esnaflar ile sohbet ettikten sonra 
AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen “2023’e Doğru Şehir Buluş-
maları Doğanşehir” toplantısına katılacak-
larını belirttiler.  

Yeni Doğanşehir Gazetesi imtiyaz Sahi-
bi Hüseyin Karaaslan, Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirterek AK Parti Gaziantep 
Millevekili Ahmet Uzer’e ve Beraberindeki 
heyete Teşekkür etti.
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MÜNİR
TAŞTAN

Vefat ve Başsağlığı 

Malatya eski AFAD İl Müdürü
Hamza DEMİRALP'in oğlu

Yasin Kürşad 
DEMİRALP 

Elim bir trafik kazası sonucu
vefat etmiştir.

Merhuma Allah'tan 
Rahmet Yakınlarına ve 

Sevenlerine 
Başsağlığı dileriz. Mekânı Cennet Olsun 

 YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

DÜŞÜNDÜKLERİM 

ve

DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

     Hemen  herkesin,  her  hangi  bir  konu  

üzerinde  düşünceleri  mutlaka  var-dır  ve  ol-

ması  da  doğaldır.  Bu  düşüncelerin  bir  değer  

taşıyabilir  olması  için, hem  kendisinin  ve  hem  

de  başkalarının  önemsediği  bir  özellik  taşıma-

sı  ge-rek …  Herhangi  bir  konu  üzerinde  ileri  

sürülen  düşünceler  herkes  üzerinde  olumlu  

bir  intiba  bırakmayabilir. Merak  edip  öğrenen-

lerin  bazıları  ilginç  bu-labilir  ve  bunlardan  

ders  çıkarabilir  ama  diğer  yandan,  küçüm-

seyen  ve  du-dak  bükenlerin  de  olabileceğini  

hesaba  katmak  gerek.  Bu  konuda  hiçbir  id-di-

ada  bulunulmaması  gerekir. Ben  kendime özgü 

düşüncelerimi, talep üzerine  ve  de  zamanla  

yıpranmaya  yüz  tutmakta  olan  hafızamı  canlı  

tutmak  adına  ilgilenenlere  ulaştırmak  gayesi  

içindeyim … Hemen  herkesin  düşüncesine   ve  

tavrına  her  zaman  için  saygı  duydum  ve  de  

duymaya   devam  etmekteyim.  Sizler  de  biraz-

cık  olsun  bana  katlanıverin.  Ancak  bu  arada,  

düşüncelerimde   çok  samimi  olduğumu  da  iti-

raf  etmek  isterim …

İlerlemiş  yaşım  ve  şimdiye  dek  edinmiş  

olduğum  bilgiler  doğrultusunda;   insanlarımı-

zın  ve  devlet  erkinin   genelde,  geçmişi  çabuk 

unuttukları  ve  ileri-ye  dönük  belli  bir  plan  ve  

programlarının  olmadığını  gözlemledim.  Oysa  

ki,  geçmişte  olanları  daima  akılda  tutarak  

olumsuz  olanları  yırtıp  atıp,  olumlu  olanlar  

üzerinde  yoğunlaşmak  daha  doğru  olandır  

diye  düşünmekteyim.  Sa-bit   fikirli  olmak,  baş-

kalarının  fikir  ve  düşüncelerine  tahammülsüz-

lük  insan-ları  mutlaka  yanılgıya   düşürür. Bu  

insanlar,  en  doğrunun  kendilerine  ait  ol-du-

ğunu  iddia  edip,  başkalarının  düşüncesinin  

doğru  olabileceğine   ihtimal  dahi  vermezler.  

Ve  düşüncelerinde   ısrarcıdırlar.  Başkalarının  

düşüncelerini  önemsemediklerinden,  onların  

düşünce  ve  görüşlerini,  doğru ve  yanlış  ol-ma-

dığına  bakmaksızın  ret  ederler.  Ne  yazık  ki,  

günümüz  dünyasındaki  gün-cel  ve  siyasi  ya-

şamda  aynı  olumsuz  tavırlar  sergilenmektedir.  

Muhalefet  edenlerin  önerileri,  üzerinde  dahi  

düşünmeye  gerek  duyulmaksızın  çoğun-luk   

kararı  ile  ret  olunmaktadır.  Doğru  olan  ne-

dir?...  Doğru  olan  hayatımız-da  kazanılmış  

tecrübelerden  ve  de  akil  insanların  düşünce  

ve  görüşlerinden   yararlanılarak  kendimize  bir  

yol  çizmek  ve  bunu  çok çok  önemser  olmaktır.    

Ancak,  gerek  halk  olarak  bizler  ve  gerekse  de  

ülke  idare  edenlerce  böyle  bir  düşünce   içinde  

olunmadığı,  herhangi  bir  öngörüde  bulunul-

madığı   ve  hangi  konuda  olursa  olsun  plan  ve 

program  yapılmadığı  bilinen  bir  gerçek-liktir.  

Geçen  zaman  içinde,  ülkede  düzen  sağlama  

adına  çıkarılan  kanun  ve yasalar  bile,  key-

fi  olarak  göz  ardı  edilebiliyor,  hatta  anayasa  

bile hiçe  sayı-labiliyorsa  o  zaman  oturup  biraz  

düşünmek  gerek.  Bu  nedenden  ötürü  hal-kı-

mız  ve  ülkemiz  olarak  bir  türlü  iki  yakamız  

bir  araya  gelmiyor  ve  bunun  acı  ve  sancılarını  

da  hep  birlikte  çekmeye  devam  etmekteyiz.  

Oysa,  ilim  ve akıl  yolunda  ilerleme   kayde-

derek,  her  bakımdan  güçlü  ve  ileriye  gitmiş  

ül-keler  seviyesine   çıkmak  temel  amacımız  

olmalıdır.  Ve  bizler,  onların  refah  içinde  mutlu  

ve  huzur  dolu  bir  yaşam  süren  insanlarına  

gıpta  ile  bakmak  durumunda   kalmamalıyız … 

Bir  ticaret  erbabı  öncesinde;  bir  kâr  za-

rar  hesabı  yapmadan  işini  sür-dürmeye  de-

vam  ediyorsa,  sonrasında  zarara  uğrayacağı  

kaçınılmazdır.   Bir  aile  ileri  geleni,  ilerisini  

düşünerek  aile  fertlerini  kontrol  altında  tuta-

mıyor-sa,  aile  içinde  huzursuzluğun  baş  göste-

receği  ve  sonunda  da  o  ailenin  da-ğılıp  gide-

ceği  kaçınılmazdır.  Bir  öğretmen,  herhangi  bir  

hazırlık  yapmadan   derslere  giriyorsa,  o  öğret-

menin  öğrencilere  verebileceği  fazla bir  şeyi  

yok  demektir.  Örneğin;  öğretmen ders  anlat-

maya  geçmeden, öğrencilerine “ Ço-cuklar  ne-

rede  kalmıştık?” diyorsa  eğer, hazırlık ve  plan  

yapmadan okula  gel-miş  demektir.  Ne  yazık ki  

bu  türden  örneklere, kendimi  de,  gerek  öğren-

cili-ğim  ve  gerekse  öğretmenliğim  yıllarını  da  

dahil  ederek rastlamamız  müm-kün  olmuştur  

çoğu  seneler … En  önemlisi,  devleti  ve  toplum-

ları  idare  eden-lerce  de;  insanların   huzur  ve  

refahı  için  bir  plan ve  program yapma  gereği  

duyulmuyor  ve  işler  oluruna  bırakılıyorsa,  o  

ülkenin  ve  toplumun  geleceği  hiç  de  parlak  

olmayacak  demektir …  Bir  doktor  hastasının  

durumunu  iyice  anlamadan  onu  tedavi  ede-

bilir  mi?  Önce  şikayetinin  ne  olduğunu  öğre-

ne-  rek  işe  koyulur.   Gerektiğinde  kan  tahlili  

ve  radyasyona  dair  çekimler  ister,  ondan  son-

ra  bir  fikir  edinerek  tedavi  sürecini  başlatır.  

İşte  Osmanlı’nın  son  zamanları  da  yabancıla-

rın  ifadesi  ile  “ Hasta  adam”  konumundadır.  

Ancak  onların  tedaviden  ziyade  ülkenin  içine  

düştüğü  bu  konumundan  yararlan-maktır  tek  

amaçları.  Direnç  gösterildiğinde  ise  emellerine  

muvaffak  olama-dan  defolup  gitmişlerdir

“ Geçmişini  bilmeyen  geleceğine  yön  ve-

remez -  Dününü  bilmeyen  bu  günleri  çözemez  

ve  yarınları  ise  göremez! ”  özlü  sözünden  ha-

reketle  Cum-  huriyet  döneminden  başlayarak  

ülkemizde  bu  günlere  kadar  olanları  hatır-la-

maya   çalışalım … Bu  dönemlerle  ilgili  geliş-

meleri,  yaşlı  insanlar,  o  dönem-leri  bir  şe-

kilde  yaşamış  olmaları  münasebetiyle  az  çok  

bilirler.  Genç  nesil  ise  şuradan  buradan  bilgi  

sahibi  olabilirler.  Böylesi  bir  süreci  yaşlıla-

ra  tek-rardan  yaşatmak  ve  hatırlatmak,  genç  

nesli  de  bilgilendirmek  amacı  ile,  şa-hidi  ol-

madığım  kurtuluş  yıllarından  başlayarak  çok 

partili  demokrasiye  geçil-diği  yıllarla  ilgili  ki,  

ilkokul  ve  ortaokul  yıllarım  bu  döneme  denk  

gelmişti  ve  ben  gelişmeleri  hatırlayacak  bir  

seviyede  bulunuyor,  o  dönemleri   daha  açık  

bir  şekilde  gözlemleyebiliyordum.  Buradan  

hareketle   o  dönemlerle  il-gili  olarak  bilgi-

ler  sunmaya  çalışacağım.  Sizlere  aktaracağım  

bilgilerde  eksik-likler,  küçük  de  olsa  hatalar  

ve  en  önemlisi  olayların  sıralamasında  zaman  

açısından  küçücük  kaymalar  olabilir.  Bütün  

bunlar  için  affınıza  ve  anlayışı-nıza  sığınmak  

istiyorum … Ve unutmadan,  sıkıştığım  anlarda  

bilgisine  başvur-duğum  ve  her  ne  durumda  

olursa  olsun  yardımını  benden  esirgemeyen  

ül-kemin  bilge  insanı  Vefa  Erdoğan  olmak  

üzere,  Turan  Karatepe  ve  Nuri  Yıl-maz’a  saygı,  

sevgi  ve  minnet  duygularımı  sunmak  isterim…  

DEVAM EDECEK

Fendoğlu, TBMM’de Doğanşehir’in
Sorunlarını Gündeme Getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Malatya Milletvekili ve 
partinin MYK üyesi Mehmet 
Fendoğlu, meclis genel kuru-
lunda Doğanşehir ilçesinde köy 
gezileri sırasında vatandaşların 
iletmiş olduğu sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini gündeme ge-
tirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda söz 
alan MHP Malatya Milletvekili 
Fendoğlu, Doğanşehir ilçesin-
de köy gezileri sırasında Polat 
Derbent ve Gövdeli Göletleri ile 

Beğre Göletinin yapımı konu-
sunda vatandaşların dile getir-
diği soruları gündeme getirerek, 
Tarım ve Orman Bakanlığından 
çözüm talebinde bulundu. Fen-
doğlu, "Doğanşehir ilçemizin 
Polat, Bıçakçı ve Gövdeli bel-
desindeki köy ziyaretlerimizde, 
hemşerilerimizin, çiftçilerimi-
zin, üreticilerimizin taleplerini 
Gazi Meclisimiz aracılığıyla ilgi-
li Bakanlığımıza iletiyoruz. Bu 
çerçevede Malatya Doğanşehir 
ilçemizde planlama raporları 

onaylanan ve ÇED çalışmaları 
devam eden Polat Derbent ve 
Gövdeli Göletleri ile jeoteknik 
çalışması devam eden Bıçakçı 
Gölet'i ve ön inceleme rapo-
ru onaylanan Beğre Gölet'inin 
planlama ve proje aşamalarının 
Tarım Bakanlığımız tarafından 
bir an önce tamamlanarak 2023 
yılı içerisinde yapımına başlan-
ması ve en kısa sürede bitirilme-
si çiftçilerimizin ve üreticileri-
mizin bize ilettikleri taleplerdir" 
ifadelerini kaydetti.


