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Vali Kaban’dan TESKOMB Bölge
Başkanı İsmet Bayram’a Ziyaret
Vali Ali Kaban iadeyi ziyaret-
leri kapsamında kısa adı 
TESKOMB olan Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
kooperatifleri Malatya Bölge 
Birliği Başkanı İsmet Bayram 
ı ziyaret ederek istişare etti. 
Vali Kaban ziyaret esnasında 
yaptığı konuşmasında ken-
disinin de bir esnaf çocuğu 
olduğunu belirterek daima 
devletinin yanında olduk-
larından dolayı da esnafları 
kutladı.>>4’te

Şehit Necmettin Öğretmenin
Adı Kütüphanede Yaşayacak

İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu ve Türkçe Öğretmenliği bölümü tarafından Doğanşehir 
Anadolu Lisesinde açılan kütüphaneye şehit Necmettin Yılmaz öğretmenin ismi verildi.>>6’DA

Yılbaşı Kutlamaları
Bizim İnancımızda Yok

Takvimlerimiz 2018’i göstermeye hazırlanırken; Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 
Ülkemiz insanları Batı kültürüne ayak uydurarak günlerdir yılbaşını kutlamak için 
hazırlık yapıyorlar. Kimi günler öncesinden eğlence merkezlerinde ve otellerde ye-
rini ayarladı, kimi de çam ağaçlarını süsleyerek evinde hazırlık yaptı. Ancak onca 
uyarıya rağmen dikkate almadıkları bir şey var ki o da “İslam Medeniyetinde böyle 
bir kutlamanın yerinin olmadığıdır.>>5’TE

2018’in Zamlı Trafik Cezaları 3’te
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünden 
Almış Olduğum Nüfus Cüzdanımı 
Kaybettim. Hükümsüzdür. 

KAYA KURTULMUŞ

KAYIP

Demiri, demirle dövdüler, biri sıcak biri 
soğuktu.
İnsanı, insanla kırdılar, biri aç biri toktu.
Pir Sultan Abdal
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Ali AVŞAR

DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE 
SUYU OLMAYAN HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN 

CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK 
SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

Diyabet’i Kontrol Altında Tutmanın Yolları
HABER MERKEZİ 
Memorial  Hastanesi Endokrinoloji 

Bölümü’nden Uz. Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, di-
yabet hastalarına yaşam kalitesini yükselten 
5 altın kuralı anlattı.

Diyabet genetik geçişli bir hastalıktır. 
Doğru yöntemler ve yaşam tarzı değişik-
likleri ile önlenebilir. Çok su içme, sık idrara 
çıkma, ağızda kuruluk ve cilt yaralarında geç 
iyileşme gibi belirtiler, diyabete işaret ede-
bilir. Bunların erken dönemde fark edilm-
esi ve gerekli önlemler alınarak yaşam tarzı 
değişikliklerinin yapılması önemlidir. Ancak 
buna rağmen diyabetin ortaya çıktığı du-
rumlarda, yaşam kalitesinin düşmemesi için 
hastaların bazı kurallara uyması gerekmek-
tedir.

İdeal kilo, hem diyabetin önlenmesi 
hem de diyabet hastalarının yaşam kalitesi 
açısından oldukça önemlidir. Toplumda Tip 2 
diyabet riski olan kişilerde belirtilerin erken 
dönemde saptanması ve doğru bir şekilde 
yönetilmesi, diyabetin önlenmesi açısından 
gereklidir. Tip 2 diyabet riski taşıyan kişilerin 
vücut ağırlıklarından %5-7 kilo kaybı sağl-
anması, % 56 oranında hastalığın önlenme-
sine yardımcı olacaktır. Kilolu olan diyabet 
hastalarının ise üç aylık bir dönemde %7 
oranında kilo vermesi iyi bir başlangıç kabul 
edilir. Hastaların doğru beslenme ve günlük 
egzersiz düzeni ile kilo kontrolü hedeflenme-
ktedir. Sağlıklı beslenmeye önem verilmeli 
ve özellikle katkı maddeli gıdalardan uzak 
durulmalıdır. Düzenli egzersiz, günlük fizik-
sel aktiviteleri artırmak ve sağlıklı beslenme 

diyabetten korunmak için de önemli faktörl-
erdir.

Diyabet hastalarında kalple ilgili sorun-
ların görülme sıklığı, diyabeti olmayanlara 
göre 2-4 kat daha fazladır. Özellikle kandaki 
şeker yüksekliğine bağlı olarak kalp damar 
yapısı bozulmakta ve damar sertliği ned-
eniyle de damar tıkanıklıkları oluşmaktadır. 
Şeker hastalarının, olası bir kalp hastalığı 
riskine karşı tansiyon ve kolesterol değerler-
ini düzenli olarak kontrol ettirmeleri de ayrı 
bir önem taşımaktadır. Çünkü hipertansiyon 
ve yüksek kolesterol, özellikle diyabetliler 
için sık görülen kardiyak sorunların başın-
da gelmektedir. Sigara kullanımı kalp hast-
alıklarından ölüm riskini en az 4 kat artırmak-
tadır. Bu nedenle sigaraya hiç başlamamak 
eğer içiliyorsa da bırakmak, özellikle diyabet 
hastaları için ayrı bir önem taşımaktadır.

Diyabet, uzun dönemde böbrek sağlığını 
olumsuz etkileyen ve kişiyi böbrek yetme-
zliğine götürebilen önemli bir süreçtir. Di-
yaliz tedavisi gören hastaların % 30-40’ında 
böbrek yetmezliğinin nedeni diyabete bağlı 
böbrek hasarıdır. Uygun ilaç tedavisi, di-
yet ve egzersiz programı, kan şekeri düzeyi 
ile kan basıncı normal sınırlarda tutularak 
böbrekler diyabetin olumsuz etkilerinden 
korunabilmektedir. Diyabet hastaları, böbrek 
fonksiyonlarını düzenli olarak takip ettirmeli 
ve kan şekeri seviyelerinin de uygun sıklıkla 
kontrolünü sağlamalıdır. Ayrıca kilo fazlalığı 
olan, az hareket eden, ailesinde diyabet bu-
lunan gibi diyabet gelişimi riskine sahip kişil-
erin yılda bir kez kan şekeri ölçümü yaptır-

maları, diyabetin erken tanısı ve etkin olarak 
tedavisi için önemlidir.

Diyabet hastalarında ayak bakımı çok 
önemlidir. Diyabetik ayak oluşması, uzuv 
kaybını da beraberinde getirebilir. Bu neden-
le ayak bakımında bazı kurallara dikkat edil-
melidir. Bunlar;

• Ayna yardımıyla her gün ayak parmak 
araları ve tabanı kontrol edilmelidir.

• Ayaklar her gün yıkanmalı ve yu-
muşak bir havlu ile kurulanmalıdır.

• Ayak yıkama suyunun ısısı 
ölçülmelidir. Çünkü ayaklarda olan his kaybı, 
şiddetli yanıklara sebep olabilir.

• Ayak uzun süre sabun gibi kimyasala 
maruz bırakılmamalıdır. Bu durum çatlama-
ya yol açarak enfeksiyon riskini artırır.

• Banyodan sonra kuru ciltlerde krem 
kullanılabilir ancak parmak aralarına krem 
sürülmemelidir.

• Pedikür diyabetik hastalarda çok 
riskli olduğundan yapılmamalıdır. Pedikür 
yapılacaksa da mutlaka deneyimli bir elde ve 
hastanın kendi malzemeleriyle yapılmalıdır.

• Tırnak batığına yol açmamak için tır-
naklar küt bir şekilde kesilmeli, kenar uçları 
törpü ile düzeltilmelidir. Tırnak batık prob-
lemi varsa da kesme işlemini profesyonel bir 
kişinin yapması gerekir.

• Evde bile mutlaka pamuklu çorap 
giyilmelidir. Çorabın çok sıkı olmaması, dik-
işsiz olması gerekir. Dikişler zamanla kronik 
temasla ayakta yaraya yol açabilir.

• Ayakkabıyı giymeden önce içi kontrol 
edilmelidir. Ayakkabı içinde ufak bir cisim 

veya tabanın kalkması gibi durumlar deriye 
hasar verebilir. Ayakkabıların içi ılık bir bezle 
temizlenmeli ve mutlaka kurutulmalıdır.

Diyabetin hasar verdiği organlardan biri 
de gözlerdir. İyi kontrol edilemeyen diyabet, 
gözle ilgili bazı sorunları da beraberinde ge-
tirebilir. Örneğin, katarakt oluşumuna sebep 
olmak veya kataraktın oluşumunu hızlandır-
mak, göz içi basınç artışı, lenste değişik-
liklere sebep vererek kırma kusurların-
da değişiklikler/dalgalanmalar, retinadaki 
görme merkezinde ödem yaratarak görme 
kaybı, retinada yaygın hasar yaparak göz içi 
kanamaları/bant oluşumu ve hatta retina ay-
rışması gibi rahatsızlıklara neden olabilir. Bu 
yüzden hasar görmeden önce göz sağlığını 
denetim altına almak ve düzenli olarak tara-
malara gitmek çok önemlidir.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

GENEL KURUL İLANI 
DOĞANŞEHİR ESNAF VE SANATKÂRLAR

ODASI BAŞKANLIĞINDAN
Odamızın   2018 yılı Olağan Genel Kurulu, 5362  sayılı  Esnaf  ve  Sanatkârlar  Meslek  Kuruluşları  
Kanunu’nun  42’nci  maddesi gereğince; 26.01.2018 tarihinde Cuma günü saat 10.30’ da, Yeni Mah. 
İshak Yağcı Cad. No: 2/16 adresinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 
03.02.2018 tarihinde Cumartesi günü saat 10.30’ da Yeni Mah. İshak Yağcı Cad. No: 2/16 adresinde 
aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. 
GÜNDEM 
1)  Açılış, 
2)  Başkanlık divanının teşekkülü. 
3)  Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması. 
4)  Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi. 
5)  Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 
6)  Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi. 
7)  Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi. 
8)  Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi. 
9)  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası. 
10) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs 
programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi. 
11) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi. 
12) Odamızın 2018 yılı Olağan Genel Kuruluna sunulan, Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki ve-
rilmesi istenilen teklifler. 
13) Dilek ve temenniler. 
14) Seçimler. 
15) Kapanış
                                                                      Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı 
                                                                                                          Yönetim Kurulu

Haber Merkezi 
Malatya ve Malatya dışındaki iş ad-

amlarının, Valilik makamı adına ara-
narak yardım talebinde bulunulduğu-
na dikkat çeken Malatya valiliği, 
vatandaşları bu talebe itibar etmeme-
leri noktasında uyardı

Valilik’ten konuyla ilgili yapılan 
açıklamada; Son günlerde kimliği belir-
lenemeyen kişilerce, İlimizde ve İlimiz 
dışındaki şehirlerde ticari faaliyette bu-
lunan iş adamlarımız, vatandaşlarımız, 
esnafımız Valilik Makamı ve Valilik Özel 
Kalem Müdürlüğü adına arandığı, Tek-

erlekli Sandalye ve değişik sebeplerle 
yardım talep edilerek dolandırıcılık 
yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle İlim-
iz ve İlimiz dışındaki iş adamlarımızın, 
vatandaşlarımızın, esnafımızın, Vali, 
Vali Yardımcıları veya kurum amirl-
erinin adı kullanılarak yapılan yardım 
taleplerine itibar etmemeleri, konuyu 
hemen Valilik makamına veya Emniyet 
birimlerine intikal ettirmeleri hususun-
da gerekli dikkat ve duyarlılığı göster-
meleri önem arz etmektedir.” İfadeler-
ine yer verildi.

Valilikten
Dolandırıcılık Uyarısı!

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’ÜN YENİ YIL MESAJI
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 

Küçük, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayın-
ladı. Başkan Vahap Küçük, 2018 yılının 
ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik 
ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.  

Doğanşehir Belediye Başkanı vahap 
Küçük, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı me-
sajında, “2017 yılını artık geride bırakıyor, 
yeni bir yıla heyecanla ve ümitle hazır-
lanıyoruz. Öncelikle 2018 yılının, ülkemiz, 
milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir 
yıl olmasını; ülkemizde ve tüm dünyada, 
barışa, kardeşliğe, dostluğa, birlik ve be-
raberliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum. 2017 yılı, Türkiye ve dün-
ya için dengelerin değiştiği bir yıl olmuş-
tur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret 
ettiği muasır medeniyetler seviyesine ul-
aşmak için emin adımlarla yoluna devam 
eden Türkiye, bölgesinde lider, dünyada 
söz sahibi olma noktasında gündemi be-
lirleyen ve dengeleri değiştiren ülke konu-
muna gelmiştir. Ülkemiz, aynı zamanda 
İslam âleminin ve dünya mazlumlarının 

umudu olmuştur. 2017 yılı Malatya’mız 
Doğanşehir’imiz açısından da önemli bir 
yıl olarak tarihe geçmiştir. Doğanşehir Bel-
ediyesi olarak, Türkiye’ye rol model olacak 
hizmetleri 2017 yılı içerisinde hizmete su-
narken, 2018 yılı Doğanşehir Belediyesi 
için gerçekleştirilen hizmetlerin meyveler-
ini verdiği yıl olacaktır. Bizler, göreve geld-
iğimiz ilk günden bugüne kadar, siz değerli 
hemşerilerimizden aldığımız destekleri-
yle, Doğanşehir’imize hizmet etmeye de-
vam ediyoruz. Katılımcı, Sosyal, Kültürel, 
Çevre Dostu ve Alt yapı hizmetleri ile 
2017 yılı içerisinde rekor düzeyde hiz-
metleri hayata geçirdik. 2018 yılında da 
daha yaşanabilir bir Doğanşehir için hiz-
metlerimizi aksatmadan aralıksız devam 
edeceğiz. Bu duygularla, vatanımız, bay-
rağımız ve istikbalimiz için canlarını feda 
eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle 
yâd ediyor, gazilerimize mutlu ve huzurlu 
bir hayat diliyorum. 2018 yılının ülkem-
ize, milletimize ve bütün insanlığa güven, 
huzur, mutluluk ve refah getirmesini te-
menni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

2018’in Zamlı Trafik Cezaları
HABER MERKEZİ 
Trafik cezaları 1 Ocak 2018 

tarihinden itibaren, Maliye 
Bakanlığınca belirlenen yeniden 
değerleme oranına göre yüzde 
14,47 zamlı olacak

Trafik cezaları 1 Ocak 2018 
tarihinden itibaren geçerli olacak 
şekilde yüzde 14,47 artacak. nBu-

na göre, en düşük ceza 85,5 lira ile 
mevcut kapasitesi üzerinde yolcu 
alan ticari araç sürücülerine, en 
yüksek ceza ise 17 bin 65 lira ile 
yetkisi olmamasına rağmen pla-
ka basanlar için kesilecek. Alkol-
metreyi üflemeyi kabul etmeyene 
de 2 bin 858 lira ceza uygulan-
acak.

Yeni yılda trafik işaretlerine 
uymayanlar 235 lira ile cezaland-
ırılacak. Zamlı tarifelere göre 
alkollü araç kullanana bin 2 lira, 
ehliyetsiz araç kullanana 2 bin 18 
lira, seyir halinde cep telefonu 
kullanana 108 lira para cezası ver-
ilecek. Sahte plaka kullanmanın 
cezası ise 5 bin 942 lira olacak.
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Vali Kaban’dan TESKOMB Bölge
Başkanı İsmet Bayram’a Ziyaret
Vali Ali Kaban iadeyi ziyaretleri kapsamında kısa adı TESKOMB olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet kooperatifleri 
Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram ı ziyaret ederek istişare etti. Vali Kaban ziyaret esnasında yaptığı konuşmasın-
da kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu belirterek daima devletinin yanında olduklarından dolayı da esnafları kutladı 

KENAN EREN 
Vali Kaban sözlerine şöyle devam etti, 

"  Devletin hep yanında olacağız dediniz hep 
yanında oldunuz.  Bugüne kadar yaptığınız 
bundan sonrakinin bir güvencesi oldu. Sadece 
cumhuriyetimiz döneminde değil, bundan 
önceki dönemlerde de hep devlet ile birlikte ol-
dunuz. Bu anlamda tarihin kaydettiği olumsuz 
bir örnek yoktur. Zaman, zaman bunu tekrar-
lama ihtiyacı duyuyoruz. Vatanın olabilmesi 
de, milletin bir arada olabilmesi de devletin 
varlığından kaim. Bu anlamda da devleti ayakta 
tutacağız ki, milletimiz, vatanımız, bayrağımız 
inmesin. Siz aynı zamanda vatanın, milletin 
ve bayrağında yanındasınız. Bunu bir esnaf ve 
sanatkar çocuğu olarak söylüyorum. Çünkü be-
nimde babam esnaftı.  Neler çekildiğini de bil-
irim, O sıkıntıların çözümü için değişik dönem-
lerde  mücadeleler verilmiştir. Son dönemde 
esnaflarımız için ciddi bir aşama kat edildi. Çok 
düşük kredi meblağlarından çok yüksek me-
blağlara çıktı. Kredi Faizleri yüzde  47’lerden 
yüzde’ 4’lere kadar düştü.  Esnaf ve Zanaat-
karın ayakta kalması gerekir. Varlığı ve duruşu 
çok önemlidir. Esnaf rahat ederse toplum ra-
hat eder. Zira esnaf ve sanatkarın olmadığı bir 

toplum hakikaten karanlık içinde kalır. Bu gün 
Malatya’nın en büyük sivil toplum kuruluşunu 
ziyaret ettik. Güzel çalışmalara imza atıyorlar 
kendilerini kutluyorum ” dedi.

TESKOMB Bölge Birlik Başkanı İsmet Bay-
ram ise " Sayın valimizin ziyareti bizleri zi-
yadesiyle sevindirmiştir. Hem esnaf çocuğu 
olması bizleri daha da mutlu etmiştir. Kendiler-
ine Bölge birliğimiz adına hoş geldin diyorum.  
Sayın valimiz konuşmalarında çok güzel konu-
lara temas etti. Gerçekten esnafımızın aldığı 
krediler çok az limit içeriyordu. Faizler yükse-
kti… Şimdi ise hükümetimizin esnafımıza ver-
diği kredilerin limitleri yükseldi bir o kadar da 
yüzde 47’lerde olan faizler yüzde 4’lere kadar 
düştü. Esnaflarımız işinde ilerisini görmeye 
işlerini büyütmeye başladı. En düşük kredi 
esnaflarımızın kullandığı kredilerdir. 5 bin TL’ 
den 500 bin TL’ ye çıkarılan kredilerden bah-
sediyoruz.   Gerçekten Esnafımız lehine güzel 
işler gerçekleştirildi. Sayın valimizin dediği gibi 
esnafımız her daim devletimizin ve milletimiz-
in yanında olmuştur. Bir ülkenin kalkınmasında 
Zanaatkar ne kadar çok olursa ülke daha fazla 
kalkınır. Esnafımız ekonomimizin bel direğidir. 
Bizler en büyük sivil toplum kuruluşuyuz "dedi.

HABER MERKEZİ 
Malatya İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Levent İskenderoğlu, 
yaptığı yazılı açıklamada, Doğanşe-
hir ilçesinin Küçüklü Mahlesinde 
bahçesini sulayan bir vatandaşın 
toprağa gömülü büyük bir küp old-
uğunu fark ettiğini belirtti.

Levent İskenderoğlu, bahçe sa-
hibinin ihbarı üzerine Malatya Arke-
oloji Müzesi ile İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ekiplerinin, yaklaşık 2 
bin yıllık olduğu değerlendirilen 
küpü büyük bir özenle topraktan çık-
ardıklarını belirterek, küpün ahşap 
kızak yardımıyla araca taşınarak, 
müzeye götürüldüğünü kaydetti.

Bulunan küpün pişmiş topraktan 

ve çark yapımı olduğuna dikkati çek-
en Levent İskenderoğlu, küpün for-
munun "sivri dipli, geniş gövdeli, kısa 
boyunlu, kalın cidarlı, dışa taşkın, 
kalın dudaklı" olduğunu aktardı.

İskenderoğlu, 135 santimetre yük-
sekliğinde ve 92 santimetre çapındaki 
küpün, bu zamana kadar yapılan ka-
zılarda elde edilen eserler içerisinde, 
kendi kategorisinde bu büyüklükte 
ve bu sağlamlıkta ele geçirilen tek 
eser olarak önem kazandığını anlattı.

Küpün gövdesi üzerinde dört ka-
bartma kuşak ve bu kuşaklar üzer-
inde çizgisel motifler bulunduğunu 
belirten İskenderoğlu, eserin Roma 
dönemine tarihlendirildiğini sözler-
ine ekledi.

Doğanşehir ilçesindeki bir bahçede yaklaşık 2 bin 
yıllık olduğu değerlendirilen küp (pithos) bulundu

Doğanşehir de 2 Bin Yıllık Küp Bulundu
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YENİ BİR YIL!
“Yeni Bir Yıl” demek, yeni beklentil-

er, yeni ümitler demektir aslında… Mutlu 
olmak için yeni bir şanstır… Ben bu yeni 
yılın hepimize yenilik getirmesini ve yap-
mak istediğimiz fakat çeşitli olumlu olum-
suz nedenlerle bir türlü gerçekleştire-
mediğimiz tüm güzellik dolu hayallerimizi 
gerçekleştirebileceğimiz bir yıl olmasını 
diliyorum…

Yeni bir yıl, yeni olan her şey güzel-
likleri hatırlatır insana… Yeni bir ev, yeni 
bir araba, yeni kıyafetler gibi… Yeni hep 
güzeldir, taze ve enerji doludur. İnsanı 
mutlu eder. 

Bazılarımız çok lüks yerlerde, belki 
ülkemizden uzakta yurtdışında merhaba 
diyecek yeni yıla… Bazılarımız evlerinde, 
çalışanlarımız olacak yeni yıla girerken, 
yarının endişesiyle yaşayanlarımız, has-
tanelerde acı çekenler de olacak, yakınını 
kaybedip gözyaşı dökenler de...  Ya da 
2017’e merhaba diyen yeni bir bebek 
olacak, anne ve babası ise mutlu bir 
heyecanla gülümseyecek yeni yıla… Ama 
dilekler, istekler bir önceki yıldan daha iyi 
ve daha güzel için olacak.

İşte yeni bir yıl derken, geçtiğimiz yılı 
acı tatlısıyla anılarla içimizde saklaya-
cağız. Eskimiş koca bir yılı daha geride 
bırakırken, yepyeni tazecik güzellikler 
umut ettiğimiz içerisinde birçoğumuzun 
beklentileri olan yeni bir yılı kucakla-
manın heyecanıyla yeni yılı karşılayacağız. 

Ve seneye bu yılında eski bir yıl ol-
acağını bilerek… Evet, işte burada bir 
gülümseme dudaklarıma yapışıyor… Eski-
yen yıllar mı, bizler mi? İçimizdeki güzel 
yeni beklenti ve dilekler eskimedikçe, yen-
inin heyecanı içimizi sardıkça nice mutlu 
yıllara!

Ben bu yeni yılın hepimize yenilik 
getirmesini ve yapmak istediğimiz fakat 
çeşitli olumlu olumsuz nedenlerle bir türlü 
gerçekleştiremediğimiz tüm güzellik dolu 
hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir 
yıl olmasını diliyorum…

SEVGİ DOLU YENİ YILINIZ KUTLU 
OLSUN…….

HÜSEYİN
KARAASLAN

TESKOMB BAŞKAN İSMET
BAYRAM’DAN YENİ YIL MESAJI

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koop-

eratifi ve Esnaf ve Sanatkârlar kredi ve Kefalet Kooperatifi 
Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram Yeni yıl nedeniyle 
bir mesaj yayınladı.

Doğanşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooper-
atifi ve Esnaf ve Sanatkârlar kredi ve Kefalet Kooperatifi Malat-
ya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram Yeni yıl nedeniyle bir 
mesaj yayınladığı mesajında;” Yeni yılın Ülkemiz ve Milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni yılda birlik ve 
beraberlik kardeşlik anlayışının daha da pekişmesini temenni 
ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Tüm Esnaf ve sanatkâr-
larımızın, Kamu Kurum ve kuruluşlarımızın, Sivil toplum ku-
ruluşlarımızın, Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.

Üzüntü ve sevinçleriyle, bir yılı daha geride bıraktık. 
Büyük coşku ve beklentilerle yeni bir yıla merhaba diyoruz.. 
2018 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar 
getirmesini, sağlık, bereket, hoşgörü ve sevgi getirmesini dil-
iyorum.dedi.

Takvimlerimiz 2018’i göster¬meye hazır-
lanırken; Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 
Ülkemiz insanları Batı kültürüne ayak uydur-
arak günlerdir yılbaşını kutlamak için hazırlık 
yapıyorlar. Kimi günler öncesinden eğlence 
merkezlerinde ve otellerde yerini ayarladı, 
kimi de çam ağaçlarını süsleyerek evinde 
hazırlık yaptı. Ancak onca uyarıya rağmen 
dikkate almadıkları bir şey var ki o da “İslam 
Medeniyetinde böyle bir kutlamanın yerinin 
olmadığıdır. Malatyalıları uyaran İl Müftüsü 
Ümit Çimen, “Kültürel dokularımızın tahrib-
ine dur dememiz lazım. Yılbaşı, Noel kut-
lamaları kesinlikle masum bir eğlenceden 
ibaret değildir. Özellikle Noel figürlerinin bu-
lunması sessiz ve sinsice Hristiyan kalıbına 
sokma eylemidir.” dedi. Toplumların eğlence-
lerinin, acılarının, üzüntülerinin inanç ve 
kültürleriyle örtüşmesi gerektiğine dikkat 
çeken İl Müftüsü Çimen şunları dile getirdi: 
“ Yılbaşı ve Noel birbiriyle ayrı gibi gösteriler 
kimileri tarafından. Kimi ikisi aynı der ama. İç 
içe girmiş yılbaşı ve Noel. Toplumların acıları, 
üzüntüleri, sevinçleri eğlenmeleri kendi in-
anç ve kültürel değerleriyle örtüşmeli. Bir 
kimliktir Müslümanlık. Bu kimliğe uygun ol-
malı. Noel, yılbaşı Müslümanlar arasında yer 
bulması bir problem bir sıkıntıdır. Noel dini 
içerikli ve Hz. İsa’nın doğumu anısına hem 
dini içerikli hem de onun peygamber olarak 
Hz. İsa’nın doğumu anısına kutlanan dini bir 
bayramdır. Eskiden Pagan Putperest adet ge-
lenek ve figürler Hz. İsa’nın doğumu altında 
Hristiyanlığa girmiş. Bütün bu altı boş hay-
ali Hristiyan kültür ve kimliği yılbaşı paket-
iyle de Müslümanın hayatına sokulmuştur. 
Noel baba, hindi, çam ağacı ve buna benzer 
figürler. Noel’in Müslümanalar arasında yer 
bulması inanç, ahlak, kültürel zafiyet ve yo-
zlaşmanın ifadesidir.  Müslümanlar için yıl-
başı bir takvim değişikliğinden başka bir şey 
olmamalı.  Bu vesileyle içki, kumar haramlar-
da işin cabası.”

Bu kutlamaların kültürel yozlaşmanın 
işareti olduğunu dile getiren Müftü Çimen: 
“ En önemlisi kimlik ve kültürel erozyonun 
belgesidir bunlar. Noel baba kendi evlatları-
na merhameti, insanı değerleri öğretememiş 
ki bu gün İslam dünyasına kan ve gözyaşı to-
humu ekiyor. Bizim Noel Baba’dan öğrenecek 
hiçbir değerimiz yok, Müslüman çocukların. 
Noel baba önce İslam coğrafyasına kan ve 
gözyaşı tohumları eken kendi evlatlarına 

merhameti ve insanlığı öğretsin. Ben bir 
Müslüman olarak bunu söylerim. Müslüman-
ların bulunduğu yerlerde, yaşadıkları bir 
toplumda çam ağacı ve Noel figürlerini ben 
hiç yakıştıramıyorum. Büyük büyük mağazal-
ara, alışveriş merkezlerine çam ağaçlarını ve 
Noel Baba figürlerini ben bir müftü olarak hiç 
yakıştıramıyorum. Bize ait olmayan, İslam 
kültür ve medeniyeti ile hiç alakası olmayan 
bu figürler yakışmıyor.” dedi.

Müftü Çimen: “Bunu yapanlar oralara 
koyanların iki kere düşünmesi lazım. Kültürel 
dokularımızın tahribine dur dememiz lazım. 
Yılbaşı, Noel kutlamaları kesinlikle masum 
bir eğlenceden ibaret değildir. Özellikle 
Noel figürlerinin bulunması sessiz ve sinsice 
Hristiyan kalıbına sokma eylemidir. Kültürel 
fikirlerle, faaliyetlerle bu işler başlar. 
Müslümanlar yılbaşı geldiğinde bakıyor-
sunuz Kurban Bayramının gelişinden daha 
tantanalı hissediyorsunuz.  ‘Bunun Noel’le, 
Hristiyanlıkla ne alakası var. Bu yılbaşı kut-
lamaları.’ diyorlar bazıları. Onlara sormak 
lazım madem öyle de bu Noel baba figürünün 
ne işi var orada. Onlara sormak lazım; ‘ Çam 

süslemelerin ne isi var orada!’ madem 
Noel Babayla alakası yokta. Ağaç ke-
silmesi. Ağaçlara önem verdiklerini 
söyleyenler her yeri ağaç keserek 
süslüyorlar.  Bunlar önemli hadiseler. 
Müslümanlar bu tür şeylerin kaygısını 
çekmelidirler bence. Mensubu olduğu 
milletin tarihin kültür ve medeniye-
tin kaygısını çekmeyen milletler bir gün her 
şeylerini kaybederler. Zehri teneke kutuda 
sunmazlar. Allayıp pullayıp size verirler.  Ve 
ekmeğin arasına dürüp te verirler derler An-
adolu tabiriyle. Her yozlaşma daha büyük 
değerlerimizin kaybının göstergesidir. Bu 
kültürel yozlaşma ahlak erozyonuna oradan 
da inanç ve tüm değerlerimizin kaybına seb-
ep olabilir. Müslümanlar bu konularda her 
zaman dikkatli olmak mecburiyetinde.” şek-
linde konuştu. 

Müftü Çimen son olarak şunları dile ge-
tirdi: “Bizim amacımız toplumu din konu-
sunda aydınlatmaktır.  Toplumun huzuruna, 
barışına, birliğine, bütünlüğüne, milletimizin 
ve ülkemizin huzur ve bekasına, kardeşliğine 
katkı sağlamaktır. Bu gün dünden daha çok 

ihtiyacımız var. Ülkemiz önemli bir dönemden 
geçiyor. Bu gün birliğe, bütünlüğe, kardeşliğe 
bir birimize sarılmaya dayanışmaya daha çok 
ihtiyacımız var. İslam coğrafyası kan gölüne 
dönmüş, İslam coğrafyası can pazarına 
dönüşmüş, Müslümanların bugününü daha 
çok değerlendirmesi kendine gelmesi aklını 
başına alması önem arz etmektedir. Bizi biz 
yapan değerlerden koparsak savruluruz. O 
yüzden biz kendi özümüze, kendi ruh kökler-
imize dönmemiz önem arz etmektedir. Bu 
ay yıldızlı bayrağın altında, bu ezanların 
gölgesinde bin yıldır yaşadığımız bu toprak-
larda kardeş olarak yaşamaya ve İslam âlem-
ine önder olmaya, onlara rehber olmaya, on-
ların yarasını sarmaya inşallah daha nice bin 
yıllar devam ederiz.”

Yılbaşı Kutlamaları Bizim İnancımızda Yok
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Gel de Gör Beni
Ben özü neyleyim, közü neyleyim
Yakan ataşımda, külde gör beni
Ben sözü neyleyim, gözü neyleyim
Akan göz yaşımda, selde gör beni.

Gök ile özleşip,akan olsan da
Güneşle sözleşip, yakan olsan da
İstemem şimşekle, çakan olsan da
Akan göz yaşımda, yelde gör beni.

Sen beni çoğumda, azımda değil
Sen beni coşumda, haz’ımda değil
Mızrabımda değil, sazımda değil
Akan göz yaşımda, telde gör beni.

Ayrılığa inat, tutsam elinden
Sevdaya kol kanat, sarsam belinden
Senle ölsem bile, duygu selinden
Akan göz yaşımda, belde gör beni

Özün aksa yere, özde görüngün
Gözün taksa fere, sözde görüngün
Yosun yeşiliyle, gözde görüngün
Akan göz yaşımda, fel’de gör beni

Toprağı örtsem de, kıraçlarımla
Dünyayı dövsem de, kırbaçlarımla
Ekin eksem ekin, kır saçlarımla
Akan göz yaşımda, kelde gör beni

İster kazak gibi, bel de ör desem
İster sazak gibi, yelde gör desem
Hatta desem bile, göz de kör desem
Akan göz yaşımda, gel de gör beni.

Abdullah
Tüzün

Soldan sağa
1. Et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak 

yapılan yemek... Moleküle ilişkin, molekülle ilgili... 2. Bir jeolo-

ji döneminde meydana gelmiş katmanlar dizisi... Toplu bir du-

rumda, birlikte, toplu olarak... 3. Tellerden oluşan ve kasılarak 

vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, 

adale... Başarısız... İdrar torbasında biriken sidiği dışarı atmak, 

çiş yapmak... 4. Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil 

olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi... Duralamak işi... 

“Ey, hey” anlamında kullanılan bir seslenme sözü (eski)... 5. Boş, 

içinde kimse bulunmayan... Çekinmez, sakınmaz, korkusuz, 

gözü pek (eski)... 6. Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde 

ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza... Uyanık, gözü 

açık, müteyakkız (eski)... Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği 

olmayan... 7. Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini 

kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, latife... Antlaş-

ma... Haremlerde hizmet gören hadım ağalarının beyaz ırktan 
olanı... 8. Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbir-
ine bağlayan bir söz... Ark... İpi andıran, ipe benzeyen, ip gibi... 
Küriyum elementinin simgesi... 9. Genellikle iplik durumuna 
getirilebilir lifli madde... Spor toto... Üçlü... 10. Umutsuzluktan 
doğan karamsarlık, üzüntü... Bir cins güvercin... Saçma, saçma 
sapan söz (eski)... 11. Yıkanmak işi... Caymak işi... 12. Birbiriyle 
iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan “.... ile Büdü, 
Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz (halk ağzı)... Astar olma-
ya elverişli (kumaş vb.)... Alüminyum elementinin simgesi... 13. 
Verimli... Öğretim ve eğitim kurum veya kuruluşlarında çalışan 
kimse (eski)... 14. Lamacılık yanlısı olan (kimse)... Bazı bitkiler-
in genellikle süt görünüşünde olan öz suyu... 15. Klişe durumu-
na gelmek, kalıplaşmak... Bir yapıda iki döşeme arasında yer 
alan daire veya odaların bütünü...

Yukarıdan aşağıya
1. Hızla vurmak... 2. Ekleme, ulama... Evlilik ve kan bağına 

dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin 
oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik... İki... 3. Rusya Fed-
erasyonu’nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan 
olan kimse... Futa... Zevkle yenen... 4. Bir sonuç elde etmek, 
herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan et-
kinlik, çalışma... Bir dilin veya ağzın yayıldığı alanda farklı bir dil 
veya ağız özelliği bulunan küçük bölge... İnsan ve hayvanlarda 
beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun 
üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser... 5. Turunçgillerden, 
bütün Akdeniz ülkelerinde yetişen, kışın yaprağını dökmey-
en bir ağaç, narenç... Kurçatovyum elementinin Amerikalılar 
tarafından adlandırılan Rutherfordyum biçiminin simgesi... 
Buyruk, resmî kâğıt, ferman (eski)... 6. Havada beyaz ve hafif 
billurlar biçiminde donarak yağan su buharı... Delici kılıçla 
oynanan, hedef bölgesi bütün vücut olan bir tür kılıç oyunu... 

Tütün yaprağı dizisi (halk ağzı)... 7. Mizaç, huy, tabiat, karakter 
(eski)... Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat... Kucak çocuk-
larını, bebekleri eğlendirmek için çıkarılan ses... 8. Dikili taş... 
Olgunlaşmamış, ham... 9. Lityum elementinin simgesi... Doğa-
da, kemik dokusunda bulunan, içinde flor veya klor olan doğal 
kalsiyum fosfat... İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, 
aralık, boşluk, mesafe... 10. Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı 
durumuna geçmek... Tohumları kırmızıbibere benzeyen, 10-50 
santimetre yüksekliğinde, karabiberle karıştırılarak pastırma 
çemeninde kullanılan bir bitki... Zambakgillerden, yaprakları 
uzun ve sivri, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bit-
kisi... 11. Koyun sütünden yapılan, genellikle tekerlek biçiminde, 
sarımtırak, yağlı bir peynir... İskambil kâğıtlarında birli... Az acı, 
acımtırak... 12. Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, er-
imiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde... Belli olma-
yan zamanlarda, ara sıra, zaman zaman... 13. Güney Amerika’da 
yapılan bir dans... Oy (eski)... Bozma, feshetme, kesme, ayırma, 
koparma (eski)... 14. Fiyat, paha, değer.. İğ kullanan, yapan 
veya satan kimse... 
Trabzon iline bağlı 
ilçelerden biri... 15. 
Masa tenisi, tenis 
vb. oyunlarda topa 
vurmak için kul-
lanılan, oval tahta 
bir kasnağa ger-
ilmiş bir ağla veya 
lastikle kaplanmış 
saplı araç, vuraç... 
Töre dışıcı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DEMET TUNCEL 
İnönü Üniversitesi Türkçe Toplu-

luğu ve Türkçe Öğretmenliği bölümü 
tarafından Doğanşehir Anadolu Lise-
sinde açılan kütüphaneye şehit Nec-
mettin Yılmaz öğretmenin ismi verildi.

 İnönü Üniversitesi Türkçe Toplu-
luğu ve Türkçe Öğretmenliği bölümü 
tarafından Doğanşehir Anadolu Lise-
sinde açılan kütüphaneye şehit Nec-
mettin Yılmaz öğretmenin ismi verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı 
Çifçibaşı köyünde sınıf öğretmeni olar-
ak görev yaptığı sırada, Şanlıurfa'dan 
memleketi Gümüşhane'ye dönerken 
Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haz-
iran 2017 tarihinde bölücü terör örgütü 
mensupları tarafından şehit edilen Nec-
mettin Yılmaz'ın ismi Doğanşehir'de 
bir kütüphaneye verildi. İnönü Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 
Bölümü öğretim üyesi Salim Durukoğ-
lu, Türkçe Topluluğu Başkanı Meltem 
Kaya, bölüm öğrencileri ve topluluk 
üyeleri topluma faydalı olmak için kitap 
toplama kampanyası başlattıklarını, 
bu kampanyayı şehit öğretmenin adını 
verdikleri kütüphane açma çalışmaları 
ile sürekli hale getirmek istediklerini 
belirtti. Topladıkları kitapları Doğanşe-
hir Anadolu Lisesi'ne verdiklerini an-
latan Durukoğlu, "Şehit öğretmenimiz 
Necmettin Yılmaz'ın adını yaşatmak 
için bu kütüphaneyi açalım, bu şekil-
de eğitim şehitlerimizi rahmetle ve 
minnetle yad edelim istedik. Topluma 

özellikle de öğren-
cilere yapılacak en 
iyi hizmet onlara 
okuyabilecekleri 
çeşitlilikte kitap 
kazandırmaktır" 
diye konuştu.

K ü t ü p h a n -
eye kitaplar ye-
r l e ş t i r i l d i k t e n 
sonra Türkçe Top-
luluğu Akademik 
Danışmanı Yardım-
cı Doç. Dr. Salim 
Durukoğlu, okul 
öğrencilerine "Şiir 
Hayat Değiştirir" 
konulu bir konfer-
ans verdi. 

Şehit Necmettin Öğretmenin
Adı Kütüphanede Yaşayacak
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Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Bir bahar mevsimi, gülleri, çiçekleri  olan bir bahar 
mevsimi, Suların  aktığı, beyaz köpüklerin olduğu, hay-
allerin  kurulduğu bir bahar mevsimiydi. Güneş batmak 
üzereydi  bulutlar kızıl kızıldı. Seyrederdim o anlarımı.  
Bir Kuşadası yolculuğu gelir aklıma bir sahile doğru 
yol alırım.  Yürüyen yolcuları,  el ele tutuşan yaşlı ve 
gençleri, kıvırcık saçlıları, saçlarına beyaz yazmalarını 
takanları, kol kola birbirine destek olanları, neşe saçan-
ları, şarkı mırıldananları, dudakları zülüfleri sarkan tel 
tel savrulan saçları,  umut veren gözleri, gülen yüzler-
ine, gülen yanaklarına akan pınarlar,  o pınarlarla gülen 
canlanan, bağıran, ses veren martıları seyrederim. 

Sahilde adım adım yürür, bazen sularından çıkıp  
havaya uçan inci gibi gümüş renginde ki balıklar, onları 
yakalamak için elinde oltalarını suya atan avcılar, olta-
lara takılan canlı balıkların  havadaki çırpınışları acı ver-
ir bana. Bazen dalar düşünür farkında olmadan epey yol 
aldığımın sonradan  farkına varırdım. Sahile,  limanlara 
yanaşan yük ve yolcu gemileri içinde kurulan köşkler, 
o köşklerde  oturan âşıklar, sahil dalgasıyla beraber 
söylenen şarkılar, gülen yüzler, o yüzlerin ve neşe saçan 

uzakları gören o deniz mavisi ile yürüyen, dalgalarına 
kapılan ve onunla beraber yürüyen dalga sesleri öncülük 
yapar ve yol gösterir bana. Sahil kenarında lokantalar-
da oturan yerli ve yabancı turistlerin birbiriyle uyum 
sağlayan insanların  neşe saçan yüzlerini, gülen ve 
birbirine çiçek uzatan ellerini örnek alırdım. Bir bina 
şeklinde, günlerce kat kat derinde yolcularını bekleyen 
gemiler, sahilde küçük küçük sağa sola giden deniz mo-
torları, onlarla dolaşan yolcular, sahilde dolaşan, bazen 
oturduğu yerden şarkı söyleyen, orglarını, sazlarını 
çalan,  müzisyenlerle kol kola tutuşup oynayan sevdalı 
âşıklar, yudum yudum içilen çaylar, kahveler. Ellerinde 
kiminin tost kiminin simit taze taze diye seslenen çocuk-
lar, çalışmayı örnek alan eller bir adım daha yürümemi 
sağladılar. Kendi kendime hayal kurmaya çalışırım ama 
yol engel olur bana. Bu nedenle hayal kurmadan yol 
almaya devam ederim. Yol aldıkça rengârenk ışıklar, 
deniz yolculuğu için gemileri bekleyen yolcular, okulları-
na otobüs bekleyen öğrenciler, işçiler, esnaflar bir an 
önce eve yetişmek için yol yürüyen ellerinde poşetleri, 
biletleri olanlar yolculuğumun geri dönüşünü hatırlatır 

bana. İşte o zaman hayale dalarım. Neşe saçan duy-

gularımı barındıran bir hayale dalarım. O benimle ben 

onunla yürür eve dönerim. Sahili sorarım burası hep 

böyle mi derim. Evet, burası Kuşadası dünya burada tar-

ih arar, deniz arar, medeniyet arar, doğa arar. Bu cüm-

leleri duyduğumda göklerdeki o güneş batımındaki kızıl 

bulutların, gelen insanları karşıladıklarını ve o renklerin 

içinde herkese yer olduğunu anlarım. Doğa harikaydı 

ve görmeye değerdi. El sallayarak hoş çakalın  çocuklar 

diyerek oradan ayrılırım. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 20 )

Pakize hala onlarla sohbet ederken, bir yandan da Emine 
teyze ile göz göze    gelmeye çalışarak, gizlice paytondaki durum-
dan bahsetmemesi hususunda işa-  retlerle uyarıda bulunur. Em-
ine hala ise durumu çocuklara anlatmamak husu-       sunda kend-
ini zor tutmaktadır. Böylesi bir durum anlatılmaz mı hiç?...Ne ise,     
bir ara Pakize hala abdest almak için lavaboya girince, fırsattan 
istifade olanları   bir bir anlatır kızlara, torunlara… Bunun üzerine 
kızılca kıyamet kopar evde. Herkes gülmekten yerlerde yuvarlan-
maktadır adeta… Gürültü patırdıyı merak edip içeri giren Pakize 
hala, odadaki manzarayı görünce sert bir şekilde Emine halaya  
doğru dönerek “ Gız yoğolmayasıca!.. Çocuklara anlattın değül 
mi?.....        

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

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

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

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

Nezihe- Mustafa Atıcı ile evliliğinden; Yusuf- Ahsen   olmuştur.
Necla – Ferit Yıldırım ile olan evliliğinden;( Her ikisi de bir-

birleriyle  uyumlu, anlayışlı, hoşgörülü ve örnek bir aile olarak 
bilirim.) Necla; olgun, sağlam karakterli, saygılı ve insani ilişkileri 
düzgün olan biridir. Çocuklarından Miraç Tolga + Mine= Henüz 
yok. Ve Melda+İlker Algan=İdil ve Tuna

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

nedeniyle Mersinde     tanıdım. Eşi ile birlikte bizlere çok yakın-
lık gösterdi. Nazik, kibar, saygılı ve gü-   zel insanlar olarak 
tarafımızdan hatırlanacaklardır.

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

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

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

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

Ağrı’lı, yine aynı Üniversiteden, benim de tanıdığım Ömer 
Polat ile olan bera- berliğinden; Onur, ki o da çocuk yaşta vefat 
etmiş ve Özgül’ü  derin acıya boğ- muştur. Bir de Dilan isminde 
Almanyada tahsil yapan bir kızları vardır. Alman- yada öğretim 
görevlisi olarak görev yapan Özgül, oradan emekli olmuş, yılın 
yarısını orada kızının yanında, yarısını da Türkiyede annesinin 
yanında geçir- mektedir.

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

Sevgi ile olan beraberliklerinden; Özge ve Onur dünyaya 
gelmiştir.

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

Birkaç gün ara ile telefonla aradığım Emelcik, benim olduğu-
mu anlayınca o acı yansıtan sesinden eser kalmıyor ve girişimim-
in sonuç verdiğini görerek rahat- lıyordum. Bu vartayı atlata-
cağını umuyordum.Ta ki kendisi ile ilgili bir rüyayı görünceye 
kadar. Rüyamda; gülen yüzü ile bizlere el sallıyor, “ Burası cennet 
gibi, haydi, sizlerde gelin buraya! diyordu. O zaman aramızdan 

ayrılacağı içime doğmuştu. Bir zaman sonra  vefat ettiğini duyun-
ca dünyam karardı. Onu hayata bağlayamadığım  için üzüntüye 
garkoldum. Rüyamda onu Cennet’te gördüğüm için de sevindim. 
Vefatı nedeniyle duyduğum üzüntü neticesinde, duygulana-  rak 
şu şiiri kaleme aldım.

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

hayatta iken,
Ölüme inat, direnecektin !...                  Karanlığa gömüldü, ışık 

yayarken.
Ne oldu sana, ne oldu söyle ?                Acılar diniverdi, şimdi 

huzurlu,
Bizleri per perişan bıraktın böyle.         Görür gibiyiz seni, 

neşeli, mutlu,
Birden duruverdi, akan ırmaklar,           Cennet’ten bizlere, el 

sallarıken…
Şartel indiriverdi, Güneş ve Ay’lar.       Çaresiz bu acıya, kat-

lanacağız,
Ne şimdi güzeldir, batarken Güneş,       Unutma, biz seni, heep 

anacağız!..
Ne de, on dördünde, doğarken Ay’lar.           (Ruhun şad, me-

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

olarak aramızdan ayrıldı.
4)KİFAYE – Yumuşak huylu, pamuk gibi bir insan. Son zam-

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

1951 yılında Malatyalı Ethem Albayrak ile olan evliliğinden;
Rıfat Albayrak(M.EĞ.yön.)- Beysun ile olan evliliğinden; 1)

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

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

saygım ve sev- gim  büyüktür. Dünya tatlısı, çok iyi ve güzel bir 
insandır.

1953 de, Balkan göçmenlerinden bir aileye mensup Orman 
Bölge Müdürü  Sıtkı Günaydın ile olan beraberliğinden; Beyhan- 
Aycan ve Mine dünyaya gelmiş- lerdir.

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

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

7)NAİME(Şükran)- Muharrem Usta ile olan evliliğinden;
1)Hüsniye + Erdoğan = Bilge ve Mehmet
2)Memet Nafi +Sabiha = Mahir
3)Gülsüm + Osman =Sevil
4)Abdullah +
             E S M E – HAYDAR(Hoca) YILDIRIM ile olan evliliğinden: 

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

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 44
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İLK YARI BİTERKEN
Süper ligde ilk yarı biterken 22 puanla şimdilik 

10. Sıradayız. Büyük takımlardan sadece Fener-
bahçe’ye yenildi, diğerlerinden puanları aldı. Hiç 
ummadığımız yenilgi ve puan kayıplarına rağmen 
hedeften biraz uzaklaşsak da, yaklaştığımızı 
düşünüyorum, 20 puanın üstüne çıkmalıyız demiştim 
bunu tutturduk.

Malatyaspor son haftalarda ki oyun düzeninde 
rakibe oynama şansı vermemesi güzel sonuçları da 
beraberinde getiriyor. Sarı-kırmızı olarak ligin iki 
önemli sarı-kırmızılı takımını yenerek hem rakipler-
ine korku verdi hem de yukarı tırmandı. 

Kayseri’de ilk yarı yine rakibe ilerde basmaya 
çalıştık, çalıştık diyorum çünkü takımda bir telaş ve 
acelecilik vardı. Savunmadan çıkarken adrese teslim 
top atamadık, serseri vuruşlarla uzaklaştırdığımız 
toplar duvara çarpıp geri döndü. Oyunun ilerleyen 
dakikalarında Sadık ve Mina topa basmaya başladı.

Kayserinin hızlı çıkışlarını Erol hoca iyi tespit 
etmiş olacak ki 4-3-2-1 taktiğiyle çıktığı maçta savun-
ma önünde oynayan Azubuke, Murat Yıldırım, Aytaç 
üçlüsü durdurdu. Bu üçlü sahada kademelere iyi 
girdi, ayak basmadık yer bırakmadı, oyun akışını 
sağa sola değiştirerek oyunu açmaları güzeldi taktik 
iyi maya tuttu gibi. Savunmadan uzun oynayarak çık-
makta taktik gereğimiydi? Erol hocaya sormak lazım.

İlk defa Galatasaray maçında gördüğüm çoklu 
hücum ve kontrayı bu maç göremedim. Bu sistemde 
inşallah yerine oturur.

Kaleci Etraç’ın 19 ve 52. dakikada müthiş kur-
tarışları maçın kader anıydı diyebiliriz. 56. Dakikada 
T.Doğan Şahin’le değişen Adem Büyük maça bir türlü 
konsantre olamadı, sakatlığından mı bilinmez fakat 
formundaki düşüş devam ediyor.

İlk yarı biterken çok yazıp dile getirdiğimiz 
eksikler umarım görülmüştür. Yönetimin ve Teknik 
heyetin görüştüğü sporcular olduğu söylendi şimdi-
lik görüşmeler gizli tutuluyor. Bazı isimler geçiyor 
fakat bu açıklamaları yönetime bırakalım. İnşallah 
bunlar nokta atış transferler olur.

Helal olsun koçlar iyi bir tatili hak ettiniz, iyi 
tatiller

Bünyamin
KARAÇORLU
hasancelikkafkas@gmail.com

Doğanşehir Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı Sahasında Yenildi

HABER MERKEZİ 
Tekerlekli Sandalye Basketbol 

Bölgesel Lig’de son haftalarda üst 
üste galibiyet alan Doğanşehir Bele-
diyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı, Samsun BESK takımına 55-52 
yenildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Bölgesel Lig'de son haftalarda üst 
üste galibiyet alan Doğanşehir Bele-
diyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı, Samsun BESK takımına 55-52 
yenildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonunun organize ettiği Tek-
erlekli Basketbol Bölgesel Ligi B Gru-

bu'nda üst üste 2 hafta galip ayrılan 
Doğanşehir Belediyesi Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımı, sahasın-
da karşılaştığı Samsun BESK takımı-
na 55-52 mağlup oldu.

İnönü Üniversitesi Bilimleri Fakül-
tesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı 
Spor Salonu'nda oynanan müsab-
akayı Emre Özgen ve Ufuk Umut-
lu hakem ikilisi yönetti. Maçın ilk 
devresine 36-10 önde giren konuk 
ekip, müsabaka sonunda sahadan 
55-52 galip ayrıldı. Müsabakayı 
değerlendiren Doğanşehir Belediyesi 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 
antrenörü Edip Karakuş, oyuna ilk 

yarıda iyi başlamadıklarını belir-
terek, "Maça moralli şekilde hazırl-
anmıştık. Oynadığımız son iki hafta 
güzel sonuçlar aldık. Bu maçta da 
aslında galip ayrılacağımıza inan-
mıştık. İlk yarıda yapmak istedikler-
imizi sahaya yansıtamadık. Buda 
skora yansıdı. Ama özellikle ikinci 
yarıda oyuna orta olduk. Takım ark-
adaşlarım kazanmayı çok istediler. 
Rakibin saha içerisinde rahat hareket 
etmesinin önüne geçtik. Oyuncu ark-
adaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah 
önümüzdeki maçlarda galip gelerek 
kayıp ettiğimiz puanları telafi ede-
ceğiz" şeklinde konuştu.

2017’de Malatya’da Spor
2017 yılı Malatya sporu için de 

güzel bir yıl oldu. Futbolda önemli 
bir maziye sahip olan Malatya, Süper 
Lig özlemine 2017 yılında son verdi. 
Evkur Yeni Malatyaspor, 1. Lig’in son 
haftasında deplasmanda Sivasspor’a 
mağlup olmasına rağmen, ikinci takım 
olarak adını Süper Lig’e yazdırdı 

EYMS SÜPER LİG’E 
YÜKSELDİ

1966 yılında kurulan efsane Malat-
yaspor’un ekonomik sıkıntılardan 
dolayı amatör kümeye düşmesi so-
nucu, Malatya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ahmet Çakır’ın çabaları 
sonucu ismi değiştirilmek suretiyle 
ekonomik destek verilen Evkur Yeni 
Malatyaspor, 2017 yılında Adil Gevrek 
başkanlığında bir ilki gerçekleştirerek 
tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi.

Şehrin 13 yıllık Süper Lig özlem-
ine son veren bu başarı Malatyalılar 
tarafından günlerce büyük bir coşkuy-
la kutlanırken, bitmeye yüz tutmuş 
futbol aşkı adeta tekrar alevlendi.

İNÖNÜ STADI’NA VEDA
Kapılarını 1970 yılında açan emek-

tar Malatya İnönü Stadı, Süper Lig’in 3. 
haftasında oynanan Evkur Yeni Malat-
yaspor-Antalyaspor müsabakasıyla 
birlikte Malatya futboluna veda etti.

Yıllarca unutulmaz müsabakalara 
ev sahipliği yapan İnönü Stadı, 2018 
yılı başında TOKİ tarafından kademeli 
olarak yıkılacak.

YENİ STADYUM HİZMETE 
GİRDİ

Malatya futbolu için 2017 yılı bir 
önemli gelişmeye daha sahne oldu. 
Yüklenici firması iflas edince yapım 
süreci uzayan 27 bin 44 kapasiteli 
Yeni Malatya Stadyumu, Süper Lig’in 
5. Haftasında oynanan Bursaspor 
maçıyla birlikte kapılarını açtı.

MALATYA’DA 
TESİSLEŞME YILI

2017 yılında Malatya tesisleşmede 
adeta atağa kalktı. TOKİ tarafından, 
İnönü Stadı’nın arsası karşılığında 
Malatya’ya yeni stadyum dışında 5 bin 

kişilik kapalı spor salonu ve olimpik 
yüzme havuzu inşa edildi. Ancak ol-
impik yüzme havuzunda da yüklen-
ici firma kaynaklı sıkıntılar nedeni-
yle yapım takviminde bazı aksaklılar 
yalandı.

Battalgazi, Yakınca, Tecde ve 
Çavuşoğlu Spor Salonları, 3 bin kol-
tuklu yeni spor salonu, tam olimpik 
yüzme havuzu, yeni gençlik merkezi, 
jimnastik salonu, 27 bin 44 koltuklu 
yeni stat, Yeşiltepe’de 3 olmak üzere, 
Konak, Yeşilyurt, Pütürge ve Daren-
de’de sentetik futbol sahaları, 4 açık, 
2 kapalı tenis kortları gibi birçoğu 
bitmiş ve hizmete girmiş, bazıları ise 
tamamlanmak üzere olan tesisler yak-
laşık 250 milyon TL'ye mal oldu.

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grup’ta mücadele 
eden Malatya Bayanlarspor Kulübü, ligin 5. haftasında 
deplasmanda karşılaştığı Diyarbakır Makamspor’u 6-1 
mağlup etti

Malatya ekibi ilk yarının son maçında Ergani İlçe 
Stadı’nda karşılaştığı Makamspor’u farklı yenerek şampi-
yonluk iddiasını sürdürdü. Malatya ekibinin gollerini Bur-
cu (2), Seda, Elanur, Gözde ve Gülşen kaydetti. Malatya 
Bayanlarspor aldığı bu galibiyetle ligin ilk yarısını 10 
puanla kapattı.

Müsabakanın sonrasında değerlendirmelerde bulu-
nan Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, 
galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Bugün 
Diyarbakır’da ilk yarının son maçını oynadık. Rakibimiz 
karşısında önemli bir galibiyete imza attık. Ligin ilk 
yarısını 10 puanla tamamlamak önemli bir olay. Biz he-
defimize ulaşmak için engelleri tek tek aşarak gidiyoruz. 
Bu galibiyet de bizi adım adım hedefimize yaklaştıracak 
bir galibiyetti. İnşallah ligin ikinci yarısı bizim adımıza 
daha güzel geçer ve gruptan birinci takım olarak çıkarız” 
diye konuştu.

Malatya Bayanlarspor Kulübü
D.Makamspor’u 6-1 Mağlup Etti


