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ÇANAKALE ZAFERİ
18 Mart 1915 tarihi size neyi hatırlatıyor diye bir soru 

karşısında her Türk evladı hiç tereddüt etmeden “Çanak-
kale Zaferi” cevabını vermelidir.

Beş bin yıllık geçmişe sahip olan Türk Milleti’nin 
tarih sayfalarında çok sayıda zaferleri mevcuttur. Türk 
Milleti’nin sayısız şeref levhalarından biri olan“Çanakka-
le Zaferi”nin yıldönümünü milletçe anacağız. Hepimize 
kutlu olsun.

Çanakkale demek…
Çanakkale; Türk Milleti’nin Kurtuluş Savaşı’nın 

müjdesidir.
Çanakkale; annesi kadar aziz bildiği vatanına 

“namahrem Eli”nin değmemesi için din, vatan ve namus 
uğruna canlarını, mallarını, kanlarını adamış yiğitlerin 
tarih oldukları yerdir”.

Çanakkale; ayağında postalı, sırtında ceketi, atacak 
mermisi olmayan Türk Milleti’nin, dönemin en teknolojik 
silah ve mühimmatına sahip olan Haçlı milletini toprağın 
ve denizin derinliklerine gömdüğü yerdir.

Çanakkale; anaların körpecik yavrularının saçlarına 
ve ellerine kına yakarak vatana kurban olmaları için cep-
heye gönderdikleri 16, 17, 18, 19, 20 yaşlarındaki “Kınalı 
Kuzuların!” abideleştikleri yerdir.

Çanakkale; Anadolu coğrafyasını “İslam’ın son 
kalesi” olarak tanımlayan M. Akif’in “Çanakkale Aslan-
ları”nı yani Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş gibi cesaret ve 
iman sahibi ecdadımızı, “Bedrin Aslanları” olan Sahabe-i 
Kiram efendilerimize benzettiği yerdir. Çanakkale; kafa, 
göz, gövde, bacak,  kol, çene, parmak, el ve ayakların 
ovalara, sırtlara, denizlere ve vadilere sağanak sağanak 
yağdığı yerdir.

Çanakkale; göklerin ölüm indirdiği, toprağın ölü 
püskürttüğü yerdir.

Çanakkale; Metrekareye 6000 merminin düştüğü ve 
mermilerin havada çarpıştığı yerdir.

Çanakkale; Alçıtepe, Kumtepe, Seddülbahir, Kilidba-
hir, Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Boğazı, Soros Körfe-
zi, Arıburnu ve Anafartalar’da 253 bin genç ve münevver 
bir neslin destanlaştığı yerdir.

Çanakkale; Anadolu’yu ebedi vatan yapan “İstiklal 
Harbi”nin temel harcının oluştuğu yerdir.

Çanakkale;  M. Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşla-
rının “Yedi Düvel” e ders verdikleri yerdir.

Çanakkale; düşmanın Türk milletini “sonsuza dek 
yenemeyeceğini” anladığı yerdir.

Çanakkale; Türk Milleti’nin bütün mahrumiyetler ve 
mühimmat yetersizliğine rağmen yere göğe, dağa taşa, 
denize ovaya “Çanakkale Geçilmez” destanını yazdığı 
yerdir.

Dün milletimizi Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakar-
ya’da, Anafartalar’da yenemeyen düşmanlarımız, bugün 
milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak için “nifak 
tohumu” ekmekte ve  “fitne ateşi” yakmaktadırlar..

Milletimizin birlik ve bekası, ülkemizin bölünmez 
bütünlük ve saadeti, ay yıldızlı bayrağımızın ebediyen 
gönderde dalgalanması için gençlerimize ve gelecek ne-
sillerimize  “Çanakkale ruhu” nu  ilmek ilmek işleyelim…

HÜSEYİN
KARAASLAN

VAHAP KÜÇÜK
AK Parti Doğanşehir

Belediye Başkan Adayı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK’TAN 
BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’E PLAKET

Milli Eğitim Bakanı ZİYA SELÇUK Malat-
ya Ziyaretinde Doğanşehir Belediye Başkanı 
VAHAP KÜÇÜK’ün Yaptırmış Olduğu Okullar 
Ve Her Sene Türkiye Geneli Öğrencilere Kı-
yafet Yardımı Yapan Doğanşehir Belediye 
Başkanı VAHAP KÜÇÜK’e Plaket Takdim 
Ederek Teşekkürlerini İletti.  

Doğanşehir Belediye Başkanı VAHAP 
KÜÇÜK Milli Eğitim Bakanı ZİYA SELÇUK’a 
Plaketinden Dolayı Teşekkür Etti.

HABER MERKEZİ

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98.yıl Dönümü
İstiklal 
Marşı'nın 
Kabulü ve 
Mehmet 
Akif Ersoy'u 
Anma Günü 
dolayısıyla 
Doğanşehir 
ilçesinde tö-
ren düzen-
lendi. 2’DE

Doğanşehir’de ’14 Mart Tıp Bayramı’ Etkinliği
14 Mart Tıp 

Bayramı mü-
nasebetiyle 
Doğanşehir 

Şehit Esra 
Köse Başaran 

Devlet Has-
tanesi, İlçe 
Sağlık Mü-
dürlüğü ve 

Vahap Küçük 
Aile Sağlığı 
Merkezinde 
bir kutlama 
yapıldı.3’TE



2 19 MART 2019HABER

Derinliğini bilmediğiniz sulara, balıklama
 dalmayınız boynunuz kırılabilir..

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 14    Sayı: 668

Yayın Türü: Süreli

19 MART 2019 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
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

İLAN
Fındık köyü cami yaptırma ve yaşatma derneği 

olağan genel kurul toplantısı
Tüzüğümüz gereği 3 yılda bir mart ayı içerisin-

de yapılması gereken olağan genel kurul toplan-
tımız yönetim kurulumuzun 29.03.2019 tarihinde 
saat 14:00 da fındık mah. fındık sokak no:6 daki 
dernek merkezinde aşağıdaki gündemle topla-
nacaktır.çoğunluk sağlanmadığı taktirde 1 hafta 
sonra aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır, tüm 
üyelerimize duyrulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1.Açılış ve yoklama
2.Divan teşekkülü
3.Saygı duruşu
4.Yönetim ve denetim kurulu raporlarının 

okunması
5.Dernek yönetim kuruluna menkul ve gayri 

menkul alım satım ve takas,hiberlerin kabulü için 
yetki verilmesi

6.Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
seçimi

7.Dilek ve temenni
8.Kapanış

İLAN
Doğanşehir fındık köyü kurs ve okul talebele-

rine yardım derneği olağan genel kurul toplantısı
Tüzüğümüz gereği 3 yılda bir mart ayı içerisin-

de yapılması gereken olağan genel kurul toplan-
tımız yönetim kurulumuzun(10.03.2019 tarih ve 
2019/7 sayılı kararı ile) 29.03.2019 tarihinde saat 
14:00 da fındık m.h fındık sokak no:6 daki dernek 
merkezinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.
çoğunluk sağlanmadığı taktirde lhafta sonra aynı 
yer ve saatte tekrarlanacaktır.tüm üyelerimize 
duyrulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1.Açılış ve yoklama 
2.Divan teşekkülü
3.Saygı duruşu
4.Yönetim ve denetim kurulu raporlarının 

okunması
5.Dernek yönetim kuruluna menkul ve gayri 

menkul alım satım ve takas,hiberlerin kabulü için 
yetki verilmesi

6.Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
seçimi

7.Dilek ve temenni
8.Kapanış

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98.yıl Dönümü
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma 

Günü dolayısıyla Doğanşehir ilçesinde tören düzenlendi.
Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Çok Programlı Anado-

lu Lisesi Konferans Salonu'ndaki törende, saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Düzenlenen Programa 
Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz,Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Gülhaş, Cumhuriyet Başsavcısı Safa Çe-
vik, İlçe Emniyet Müdür V. Alparslan Güven, İlçe Jandarma 
Komutanı Tolga Coşkun,İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Gü-
ler, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenci-
ler katıldı.

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile 
başlayan programda günün anlam ve öneminin belirtildi-
ği konuşmanın ardından Mehmet Akif’in Hayatı ve İstiklal 
Marşı’nın kabul aşaması ile ilgili sunum yapıldı. Günün an-
lamı ile ilgili şiirlerin okunduğu programda Sürgü Dursun 
Şahin Ortaokulu öğrencileri tarafından işaret dili ile İstiklal 
Marşı okundu. Program öğrenciler tarafından sergilenen 
tiyatro gösterisi ile sona erdi.

Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz İstiklal Marşı'nın 
Kabulü dolasıyla İstiklal Marşımızın yazarı Merhum Meh-
met Akif Ersoy'u rahmetle anarken programın hazırlanma-
sında emeği geçenlere okullara,idarecilere,öğretmenlere 
ve öğrencilere teşekkür etti. •KENAN EREN

DOĞANŞEHİRDE DEPREM VE YANGIN TATBİKATI YAPILDI
28 Şubat Sivil Savunma Günü mü-

nasebetiyle Doğanşehir Vahap Küçük 
Meslek Yüksek Okulunda sivil savunma 
programı düzenlendi. 

Düzenlenen programa Doğanşehir 
Kaymakamı Murtaza ERSÖZ, Doğan-
şehir Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK, 
Meslek Yüksek Okul Müdürü Ünal İSPİR, 
kurum amirleri, okul idaresi ve öğrenci-
ler katıldı. 

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfa-
iye Müdürlüğü Amirleri tarafından kon-
ferans salonunda sivil savunma hak-
kında sunumun ardından deprem ve 
yangın tatbikatının yapıldığı program-
da yapılan eğitim, tatbikat ve etkinlikle-
rin amacının halkımızı bilinçlendirmek, 
afet farkındalığı oluşturmak olduğunun 
önemine değinildi. •DEMET TUNCEL

Doğanşehir Kaymakamlığı 
Yazı İşleri Müdürlüğüne Ku-
luncak Kaymakamlığı Yazı İş-
leri Müdürü Bilal Berk atandı.

Doğanşehir Kaymakamlığı 
resmi wep sitesinden yapılan 
açıklamada; “Kaymakamlığı-
mız Yazı İşleri Müdürü Bilal 
Berk görevine başladı. Kulun-
cak Kaymakamlığı Yazı İşleri 
Müdürü olarak görev yap-
makta iken Valilik Makamının 
onayı ile Kaymakamlığımız 
emrinde 3. Derece Yazı İşle-
ri Müdürlüğüne atanan Bilal 

Berk 04.03.2019 tarihinde 
Doğanşehir Kaymakamlığın-
daki görevine başlamış olup 
kendisine yeni görevinde ba-
şarılar dileriz.”

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMLIĞINA 
YENİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ATANDI
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Soldan sağa
1. Koyunların kürek kemiğine bakarak gelecekten haber 

verdiğini ileri süren kimse... Hakkından kendi isteğiyle vazgeç-

me... 2. Itırlı, kokulu (eski)... Paylar, hisseler (eski)... Belli hafif 

figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe 

dayalı gösteri türü... 3. Arınık... Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının 

ve su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği ve yetiştirildiği 

cam su kabı... 4. Molibden elementinin simgesi... Bırakma, ay-

rılma... Küçük akarsu... 5. Çok ak... Postu olan... Kalıtım (eski)... 

6. Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)... Kuş ka-

natlarının çıkardığı ses... Zirkonyum elementinin simgesi... Bin-

me, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı 

hayvan... 7. Damı olmayan... İnsanların maddeye dayanan ge-

reksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte dene-

yim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat... 8. Çirkin, huysuz... 

Saniyede bir jullük iş yapan bir motorun güç birimi... Tanrı... 9. 

Uzak Doğu’da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk... Azer-

baycan Türkçesi... 10. Arap alfabesinin on sekizinci harfinin adı 

(eski)... Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak 

geri dönmesi, yansıma, yankı... Lambada, kandilde ve mumda 

yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimler-

de bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ 

çekici madde... 11. Müzikal ses dizilerinde mi ile sol arasındaki 

ses... Duraksama, kararsızlık, tereddüt... Birine saldırmak için 

saklanarak beklenilen yer... 12. Akümülatör... Gam dizisinde 

“sol” ile “si” arasındaki ses... Disk atmada kullanılan, erkekler 

için 2, kadınlar için 1 kilogram ağırlığında, genellikle metal bir 

çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak... Türkiye’nin Doğu Ana-

dolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... 13. Lohusa otu... Yan-

gın bombalarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya 

sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde... 14. Paylama... Ço-

ğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim 

duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı... 15. Eksik, 

tamamlanmamış, bitmemiş (eski)... Yöneltme, çevirme... Kar, 

süt vb.nin rengi, beyaz...

Yukarıdan aşağıya
1. Kısaltması yapılacak kelime veya kelimelerin ünlü ve ün-

süzlerinden yararlanarak gerektiğinde bir ünlü ekleyerek akıl-

da kalabilecek bir söz oluşturma, kısaltmalı kelime, akronim... 

Yumuşak, kırmızı ve özlü toprak... 2. Yumuşak, kırmızı ve özlü 

toprak (halk ağzı)... Uyanıklık (eski)... 3. “Ey, hey” anlamında 

kullanılan bir seslenme sözü (eski)... Asması olan... Sidik asidi 

tuzu... 4. Alt (eski)... Kıskanma huyunda olan (kimse), günücü, 

haset, hasetçi, hasetli, hasut... İki şeyi birbirinden ayıran uzak-

lık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe... 5. Köpek... “Birdenbire dur-

mak” anlamındaki “.... diye durmak” deyiminde geçer... Gözde 

sarıya çalan kestane rengi... 6. Koyun, keçi, sığır vb. kesilecek 

hayvanların ticaretini yapan kimse (eski)... Türk alfabesinin yir-

mi dokuzuncu harfinin adı, okunuşu... Düğün çiçeğigillerden, 

beyaz çiçek veren, bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen, sar-

maşık özelliği gösteren bir bitki, yaban asması, orman sarma-

şığı, meryemana asması... 7. Dumanın değdiği yerde bıraktığı 

kara leke... Çoğu tek parça kadın giysisi... Akdeniz dolaylarında 

yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü... Arap 

alfabesinin yirmi dördüncü harfinin adı (eski)... 8. Hak ve adale-

te uygun olmayan... Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu 

kapalı yer... 9. Tuzak, kapan (eski)... Kadın gibi giyinip süslenen 

eşcinsel... “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme sözü... 10. Mal-

lar, para ile alınan şeyler (eski)... Yaprakları karşılıklı, çiçekleri 

büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç... Bir düşünceyi, bir 

konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme... 

11. Belirtme durumu... Sert... 12. Dara (halk ağzı)... Radyum 

elementinin simgesi... Her türlü arazide kullanılabilen motor-

lu taşıt... Bir ateşi 

söndürmek veya 

canlandırmak için 

dudakları hafifçe 

büzerek dışarı ve-

rilen soluğun çıkar-

dığı ses... 13. Artık, 

bundan böyle (halk 

ağzı)... Yaya kaldı-

rımı... 14. Giresun 

iline bağlı ilçeler-

den biri... Ulaştır-

ma (eski)... 15. Gö-

rüşüp konuşmak...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞAYI KORUMA DERNEĞİ KURULUYOR
Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesinde Sal-

man Topal tarafından "Erkenek Doğayı ve Doğal Hayatı Ko-
ruma Derneği" kuruldu.

Dernek Kurucusu Salman Topal yaptığı açıklamada;"Er-
kenek’in doğasını ve doğal hayatını korumak, mevcut su 
kaynaklarını hayvanların kullanabileceği şekilde dizayn et-
mek, endemik bitki türlerinin korunmasını sağlamak, dağ-
larımızdaki hayvan popülasyonunu arttırmak, gençlerimi-
ze dağlarımızdaki bitki ve çiçek türlerinin tanıtılmasına 
olanak sağlamak, dağ yürüyüşleri, kış kampları ve bahar 
şenlikleri düzenleyerek insanların doğada zaman geçirme-
lerini sağlamak adına “ERKENEK DOĞAYI VE DOĞAL HAYA-
TI KORUMA DERNEĞİ”ni kuruyoruz. Bir hafta içersinde üye 
kayıtlarına başlayacağız. Derneğimizin kuruluş faaliyeti 
olarak 20 Nisan Cumartesi günü Kazıklıyurt Yaylasında bir 
bahar şenliği düzenlemeyi planlıyoruz. Şenliğin detayları-
nı daha sonra paylaşacağız."dedi. •KENAN EREN

Doğu Mahallesi 
Muhtar Adayı

Ahmet Miraç Tuncel
Dogansehir îlçe merkezine bağlı Doğu 

Mahallesi muhtar adayı Ahmet Miraç Tuncel 
1998 yılında Dogansehir de doğdu lise ög-
reniminden sonra Noterde ise başladı doğu 
mahallesi için tüm sorunlarını üst makam-
lara ulaştıracak bilgi ve yeteneğe sahibim 
içinizden biri olarak sizlere hizmet etmek-
ten onur duyacağım sizlerde beni bu göreve 
layık görürseniz hizmetinize hazırım Halka 
Hizmet Hakka hizmettir

Doğanşehir’de ’14 Mart Tıp Bayramı’ Etkinliği

14 Mart Tıp Bayramı münasebetiy-
le Doğanşehir Şehit Esra Köse Başa-
ran Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Mü-
dürlüğü ve Vahap Küçük Aile Sağlığı 
Merkezinde bir kutlama yapıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Murtaza 
Ersöz, Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
sağlık personelleri ve kurum çalışan-
larının katıldığı programda personel 
ile birlikte pasta kesilerek ikram edil-

di. 
Daha sonra İlçe Kaymakamı Mur-

taza Ersöz ve Belediye Başkanı Küçük 
tarafından çalışanlara karanfil dağı-
tıldı.
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Bu tür haksız uygulamalar her devlette görülmüş, so-

nuçta da, hak edilen mua-meleye maruz kalınmıştır. Baş-

larında bulunan zalim diktatörlerce  Totaliter bir rejimle 

idare olunan  ülkeler, ihtirasları uğruna milyonlarca insa-

nın ölümüne se-bebiyet vermişler ve insanlara asla acıma-

mışlardır. Ancak Türkleri önceki konu-munda, birazcık bu 

işlerin dışında tutmak gerek diye düşünmekteyim. Her ne 

kadar bazı dönemler bu çizginin dışına çıkılmışsa da genel-

de Türk insanı, taşı-makta olduğu asalet ve aynı zamanda 

merhameti daima önde tutan dininin ön-görüsü ile, zayıf 

ve çaresiz durumdaki insanlara merhamet etmiş ve yardım 

elini uzatmıştır … Amerikalıların kızıl derililere, Franko’nun 

İspanyol halkına, Mus-sonili’nin İtalyan halkına, Hitler’in 

Alman halkına ve özellikle Yahudilere, Mi-loçoviç’in  ülkede 

yaşamakta olan Müslüman halka, Dağlık Karabağ’da Erme-

ni-lerin Azeri halkına ( Ki şimdilerde kendilerinin, 1915 yı-

lında Osmanlıya arka-dan vurmaya çalışmaları üzerine  bir 

tedbir olarak tehcire tabi tutulmuşlar ve bu durum istismar 

edilerek dünyayı ayağa kaldırmaya çalışmış hala da çalış-

mak-tadırlar.) Rusların Afgan halkına, Çinlilerin azınlıktaki 

Türk ve Müslüman halk-lara, Amerika’nın kıtanın esas yerli 

sahibi olan Kızılderililere, çeşitli bahanelerle Irak ve Suriye 

halklarına, Arakanda zavallı durumda bulunan Müslüman 

halk-lara yapılmış olunan zulümler, asla, unutulacak gibi 

değildir. Diğer taraftan, Osmanlı’nın II. Beyazıt zamanında 

İspanyada zulümden kaçmaya çalışan Yahu-dilere, II. Dün-

ya Savaşı sırasında Hitler tarafından zulme uğrayan Yahu-

di asıllı akademisyenlere, Birinci Körfez Savaşını takiben 

Saddam’ın Kürt halkına, Rus zulmümden kaçıp ülkemize 

sığınan Afgan halkına, Suriye Savaşı sırasında ülke-mize 

sığınan 3,5 milyon Suriyeliye kucak açılması, onlara her 

türlü yardımda bulunulmasını, Afrika’nın açlıktan ve gıda-

sızlıktan can çekiştirmekte olan insan-larına diğer süper ve 

Müslüman ve zengin devletler kıllarını dahi kıpırdat-maz-

ken, ulaştırılmaya çalışılan ayni ve nakdi yardımlar  asla 

göz ardı edilme-melidir …

                               

İ S T İ K L A L   v e    C U M H U R İ Y E T  
     Şimdi de içinde umutla, gururla ve özgürce yaşamak-

ta olduğumuz Türkiye Cumhuriyetinde meydana gelen, 

olumlu ve olumsuz olayları mercek altına al-maya çalışa-

lım. 93(1877) Harbi, arkasından Balkan Harbi, arkasından I. 

Cihan Harbi ve de sonrasında Kurtuluş savaşında ülkemize 

leş yiyici akbabalar gibi saldıran yedi düvele karşı;  Atatürk 

ve silah arkadaşlarının mücadelesi, Türk halkının seceati 

ve de Yüce Allah’ın inayeti ile küllerinden yeniden doğan 

Türk Ulusu, özgürlüğüne kavuşuyordu. Bu mücadele kolay-

ca verilmiyordu tabii ki. Askerlerinin çoğu telef olmuş, silah 

ve cephane bitmiş,Türk insanının ayakta duracak mecali 

kalmamıştı. İşte bu arada mucizevi bir olay yaşanıyordu. 

Doğu-dan Ermenilerle birlikte bizlere saldıran koca Rus or-

dusu, ülkesinde çıkan Bol-şevik İhtilalı nedeni ile tüm silah 

ve mühimmatlarını ülke topraklarımızda bıra-karak çekili-

yordu. Bu durum Türk insanının nefes  almasını sağlamış, 

bütün gü-cünü diğer bölgelere sevk etmesine vesile olmuş 

ve İstiklal Harbinin kazanıl-masında etken rol oynamıştır. 

Rusya, bununla da kalmamış  bu mücadelede biz-lere pa-

rasal ve silah yardımı yaparak da bu mücadeleye destek 

olmuştur. Bu bizlere, Allah’ın bir inayeti değil de ne idi? 

Yıllarca bizlere kan kusturan Rusya, en zor anımızda, top-

raklarımızdan elini eteğini çekip bütün harp ağırlıklarını 

da bırakıp geçip giderken, üstelik de bizlere Kurtuluş Harbi 

esnasında hem para ve hem de silah yardımı yapıyordu …

     Yapılan insan üstü mücadeleler sonucunda, ülke 

nihayet özgürlüğüne kavu-şuyordu ama, ülkede, insanları 

ayakta tutacak hiçbir şey kalmamıştı. İnsanlar aç ve sefil 

durumda idi. Bu durumda ayakta durmak ve yaşamı ida-

me ettirmek pek mümkün görülmüyordu. Yine bir mucize 

gerekmekteydi. Ve o mucize, kurtarı-cımız Mustafa Kemal 

Atatürk tarafından gerçekleştiriliyor, bir ulus, küllerinden 

yeniden doğuyordu ... Cumhuriyetin ilanı ile birlikte insan-

larımız kulluk süre-cinden kurtulup millet olma şuuruna 

erişiyordu. Bütün yokluklara rağmen, bir yandan yaralar 

sarılmaya çalışılırken, bir yandan Osmanlı’nın miras bırak-

tığı borçlar ödeniyor, bir yandan fabrikalar kurularak istih-

dam yaratılıyor, bir yan-dan ülkenin dört bir yanı kara ve 

demir yolları ile örülüyor ve bir yandan da okur yazar ora-

nının çok düşük olduğu bir ortamda büyük bir güçle eğitim 

ham-lesine girişiliyordu. İnsanların eğitilmesi için de, ön-

celikle öğreticilere ihtiyaç vardı. İlk hamlede az çok okur 

yazar konumunda olan eğitmenler ve millet mek-tepleri 

ile işe başlandı. Bilahare Köy Enstitüleri devreye sokularak 

büyük bir eğitim hamlesine girişildi. Yurdun çeşitli yörele-

rinde kurulan bu enstitüler ve bu okullardan mezun olan 

öğretmenlerle çok etkin  bir eğitim seferberliği başla-tılmış 

oluyordu. Uygulamalı ve karma eğitim verilen bu kurum-

larda; laikliğe, ulusalcılığa, eleştirel düşünceye öncelik ve-

rilerek, özgüveni yüksek, sorunları çözebilen, Cumhuriyet 

için fedakarlıkta bulunabilecek bir gençliğin yetiştiril-mesi 

hedefleniyordu. Kemal Atatürk’ün sağlığında başlatılan bu 

hamle, onun ölümünden sonra Cumhur Başkanı olan İsmet 

İnönü’nün ısrarlı tutumu ve teş-vikleri, Milli Eğitim Baka-

nı Hasan Ali Yücel ve Genel Müdür İsmail Hakkı Tonguç’un 

özverili çalışmaları sonucunda Köy Enstitüleri 1942 yılında 

faaliyete geçirtiliyordu. Ülke insanlarına ışık tutarak pırıl 

pırıl gençlerin yetişmesine ola-nak sağlayan Köy Enstitüle-

ri, ne yazık ki Mareşal Çakmak, Kazım Karabekir gibi döne-

min kuvvet komutanları, Peyami Safa, Ahmet Emin Yalman 

gibi dö-nemin önemli yazarları, iktidar ve muhalefetin bazı 

Milletvekillerince ve biraz da dış güçlerin etkisi ile, güçle-

nen Rus tehlikesine karşı komünizm bahanesi güdülerek 

1946 yılında, Hasan Ali Yücel’in ve İsmail Hakkı Tonguç’un 

görev-lerinden alınıp Reşat Şemsettin Sirer’in Milli Eğitim 

Bakanlığına getirilmesi ile birlikte kapatılmasına karar ve-

riliyor ve 1947 yılı sonunda da klasik okullara dönüştürülü-

yorlardı. Çok partili döneme geçilmesi ile birlikte iktidara 

gelen Demokrat Parti döneminde ise tamamen tarihten 

siliniyordu. Yalnız bu kadar mı? Toprak reformuna karar 

verilmişti. Topraksız her köylüye ellişer dönüm arazi ve-

rilmesi kararlaştırılmıştı. Bundaki amaç hem insanlarımızı 

ezilmişlik duygusundan kurtarmak, kendine olan güvenini 

kazandırmak, çalışma ve bunun sonucunda kazanma istek 

ve arzusunu kamçılamak ve de üretilenlerle ülke eko-no-

misine katkı sağlamaktı … Ne yazık ki bu güzel ve sonuç-

larının kuşkusuz çok iyi olacağı bilinen bu olumlu çaba da 

yine aynı zihniyetle toprak sahibi olan ağa konumundaki 

milletvekillerinin karşı çıkısı üzerine kanunlaşamıyor ve 

yürür-lüğe konulamıyordu. 

     Büyük bir özveri ve istekle faaliyete geçirtmeye mu-

vaffak olduğu ancak, tep-kilere karşı fazla direnç göstere-

meyen İnönü’nün, üstelik kendi iktidarlığı döne-minde bu 

okulların kapanmasından ve toprak reformunun hayata 

geçirilememe-sinden büyük üzüntü duyduğu ve yakındığı 

bir gerçektir. Ancak bu konuda, so-nuna kadar ısrarla ayak 

diretmemiş olması da bağışlanamaz. Türk köylüsünü ay-

dınlatmaya, köy çocuklarını okutmaya ve toprağı olmayan 

köylüye toprak ka-zandırmaya yönelik bu önemli çalışma-

ların sekteye uğramasında; parti içinde bazı köy ağası ko-

numunda olan iktidar ve muhalefet parti Milletvekillerinin 

ça-balarının etken olduğunu unutmamak gerek.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-28

Devamı Gelecek Sayıda

EYMS 7 HAFTA SONRA KAZANDI
Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta-

sında Evkur Yeni Malatyaspor, saha-
sında karşılaştığı Ankaragücü’nü 3-1 
mağlup ederek özlenen 3 puanı ha-
nesine yazdırdı. 

17. dakikada ceza sahası dışında 
topla buluşan Sedat Ağçay'ın şutun-
da meşin yuvarlak az farkla auta çık-
tı. 

19. dakikada ceza sahası içine ya-
pılan ortada savunmanın arasından 
iyi yükselen Orgill vuruşunu yaptı an-
cak top üstten dışarıya çıktı. 

26. dakikada Ankaragücü yarı sa-
hasından atılan uzun pasta topla bu-
luşan Orgill, çaprazdan şutunu çekti 
ancak top, kaleye paralel gitti. 

28. dakikada ceza alanı dışında 
topla buluşan Pereira, düzeltip vu-
ruşunu yaptı ancak top yandan auta 
çıktı.

52. dakikada Hector Canteros'un 
savunma arkasına attığı topa hare-
ketlenen Hadi Sacko'nun sert şutun-
da kaleci Farnolle meşin yuvarlağa 

sahip oldu. 
53. dakikada Yeni Malatyaspor 

penaltı kazandı. Topu başına geçen 
Adem Büyük meşin yuvarlağı filelere 
gönderdi. 1-0 

58. dakikada ceza sahasında ya-
şanan karambolde topu önünde bu-
lan Guilherme’nin vuruşunda meşin 
yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0 

71. dakikada savunmanın hatasın-
da topu kapan Dever düzgün vuruşla 
meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1 

79. dakikada Barış'ın ara pasıyla 
topla buluşan Donald'ın yerden şutu 
yandan dışarı çıktı. 

90+4. dakikada sol kanattan ceza 
sahasına yapılan ortada Ahmet'in 
gelişine vuruşu kaleciden döndü. Dö-
nen topla tekrar buluşan Ahmet, me-
şin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1 

Stat: Malatya 
Hakemler: Özgür Yankaya xx, 

Cevdet Kömürcüoğlu xx, Süleyman 
Özay xx 

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle 
xxx, Seth xx (Chebake dk. 78 x), Ro-
bin Yalçın xxx, Mustafa Akbaş xx, Bü-
lent x, Donald xxx, Murat xx, Pereira 
xx (Aleksic dk. 46 x), Adem xxx, Guil-
herme xxx (Ahmed dk. 72 x), Ömer xx 

Yedekler: Abdulsamed, Barış, Er-
kan, Rahman, Dia 

Teknik Direktör: Erol Bulut 
Ankaragücü: Altay Bayındır xx, 

Kitsiou xx, Kulusic xx, Pazdan xx, Pin-
to x, Sedat xx (Moulin dk. 81 ?), Moke 
xx (İlhan dk. 63 x), Sacko x (Zaur dk. 
59 x), Boyd xx, Canteros xxx, Orgill x 

Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, 
Alihan, Mahmut, Cebrail, Ezequiel, 
Aydın, Sadaev 

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan 
Goller: Adem (dk. 53 pen.), Gu-

ilherme (dk .58), Ahmet (dk. 90+4) 
(Evkur Yeni Malatyaspor), Dever (dk. 
71) (Ankaragücü) 

Sarı kartlar: Donald, Chebake 
(Yeni Malatyaspor) Dever, Ante (An-
karagücü)


