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ELMA FESTİVALİ DOĞANŞEHİRLİLERİ ÇOŞTURDU

İsa Kanlıbaş- Vahap Kaygusuz 
Doğanşehir Belediye Başkanı 

Vahap Küçük  tarafında organize 
10,Doğanşehir Elma ve Kültür festi-
vali yapıldı.

Doğanşehir belediye hizmet bi-
nasının önünde gelenekselleşen 
Elma Kültür Festivalinin bu yıl 10.’ su 
düzenlendi. Yarışmaların yapıldığı, 
konserlerin verildiği festivalde elma 
sorunları da konuşuldu. Bu konuda 
verilmesi gereken destek konusunda 
ise ilin önde gelen isimleri hem fikir 
olduklarını açıkladı   

Belediye meydanında düzenlenen 
Festival’ e AK Parti Malatya Milletve-
kili Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Bülent 
Tüfenkci, Doğanşehir Kaymakamı 
Mustafa Ersöz, İl Emniyet Müdürü Dr. 
Ömer Vural, Jandarma Komutanı Al-
bay Necmi İnce, Cumhuriyet Başsav-
cısı Muhammet Savran, Battalgazi 
Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap 
küçük, Arapgir Belediye Başkanı Ha-
luk Cömertoğlu, Yazıhan Belediye 
Başkanı Nevzat Öztürk, Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Ramazan Öz-
can, İşadamı Mehmet Kavuk, Gıda 
Tarım İl Müdürü Tahir Macit,  bazı 
oda ve dernek başkanları, STK tem-
silcileri bazı kurum- kuruluş temsil-
cileri,  partililer ve vatandaş katıldı. 
Programda Elma Üreticileri Birliği 
Başkanı İmam Tuncer iyi tarım uygu-
lamaları ile ilgili çalışmalar yaptıkla-
rını yaklaşık 13 çeşit ilaç kullanma-

larına rağmen elma kurdunu önüne 
geçemediklerini belirterek tarımsal 
girdiler ve fiyat artışlarının da elma 
üretimini etkilediğini belirtti. Malat-
ya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Ku-
rulu Başkanı Yunus Kılıç Türkiye'de 
üretilen ürünlerin ülkemizin her 
türlü ihtiyacını karşılayacak kapasi-
teye sahip olduğunu belirterek dev-
letin birçok ürünü yüzde 50 hibe ile 
desteklediğini buna rağmen de çift-
çilerin hala dertli olduğunu dile ge-
tirerek bu sıkıntıların giderilmesini 
istedi. Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük ise ilçeye birçok önemli 
yatırım kazandırdıklarını hatırlata-
rak 100 yataklı yeni Devlet Hastane-
si'nin de yapımının aksamadan sü-
receğini belirtti. Tarım kesimindeki 
sıkıntılara da değinen Başkan Küçük 
özellikle elma üretimi yapan bazı 
çiftçilerin yeterli verim alamadıkları 
gerekçesiyle ağaçlarını söktüklerini 
ifade etti. Kullanılan ilaçların mı işe 
yaramadığını yoksa yanlış bir seçim 
mi yapıldığını dile getiren Vahap Kü-
çük “Çiftçiler elinden geleni yaptı an-
cak daha fazla yapacaklarını bir şey 
kalmadı. Bir platform oluşturularak 
bu durum incelenmeli ve kökünden 
halledilmelidir” dedi. Küçük daha 
sonra Kültür Sarayı Kapalı Pazar gibi 
yerlerin ihalelerinin yapıldığını hatır-
latarak inşaatlara kısa süre içerisin-
de başlanacağını söyledi. Doğanşehir 
Kaymakamı Mustafa Ersöz konuş-
masında elma üreticilerinin sıkın-

tılarından yeni haberdar olduğunu 
ifade etti. Kaymakam Mustafa Ersöz 
pazartesi gününden itibaren elma 
üreticilerinin sıkıntıları için üniver-
siteler ve ticaret birliklerle toplantı 
yapacaklarını konunun çözümü için 
çalışma yapacaklarını söyledi. Mazot 
gübre iyi tarım uygulamaları destek-
leri olduğunu belirten kaymakam bu 
konuda diğer ürünlerle birlikte elma-
daki hastalıkların önlenmesi konu-
sunda daha hassas olmayı planladık-
larını söyledi. 

“EKSİKLİĞİ 
HİSSEDİLEN SOĞUK 
HAVA DEPOLARININ 
YETERSİZLİĞİDİR” 
AK Parti Malatya milletvekili Ah-

met Çakır da sorunların yakın takip-
çisi olacaklarını belirterek: “Doğan-
şehir Malatya’nın büyüyen ilçesidir. 
Nüfus olarak baktığımız zaman Coğ-
rafi olarak Yapı itibariyle de büyüme-
ye elverişli bir ilçemiz.  Nüfus anla-
mında da her yere en çok büyüyen 
ilçelerimizde birisidir.  Elma ilçe için 
önemli. Dolayısıyla bunun destek-
lenmesi gerekiyor. Bu tür festivalle-
rin de hem ilçenin tanıtımında hem 
ürünlerin tanıtımında önemli katkı-
ları olmaktadır.  Bu vesile ile de bu 
tür festivalleri önemsiyoruz. Malatya 
Malatya’mızın kayısısı önemli ama 
biz kayısıya bağlı kalmadan alter-
natif ürünleri de bölge ekonomisine 

katkı sağlayacak hayatımıza katkı 
sağlayacak bir seviyeye getirmemiz 
gerekiyor. Bununla ilgili hükümetimi-
zin önemli çalışmaları da oldu.  

Malatya’mızda eksikliği hissedi-
len kayısı ve elma noktasında soğuk 
hava depolarının yetersizliğidir.  Bu 
konuda ilimizde hem kayısıyı yaş 
olarak tüketilip pazara sunulmasına 
hem de elmanın özellikle hasat döne-
minde ciddi manada fiyat düşüşleri 
oluyor.  Dolayısıyla iki üç ay sonra cid-
di manada üreticileri memnun ede-
bilecek seviyede çalışma yapılması 
gerekiyor.  Üreticimizin ürünlerinin 
de saklanması 3 ay 5 ay 7 ay sonra pi-
yasaya çıkarılması da yöneticimiz an-
lamında çok büyük bir şans olacaktır.  
Bu vesileyle başlatılan soğuk hava 
depoları her merkezde 2 tane yapı-
lıyor. Büyükşehir belediyemiz de 6 
tane soğuk hava deposu yapacak.  Bu 
konuda destekler sürüyor Ancak şu 
an yaşadığımız ekonomik bir sıkıntı 
var.  Türkiye'nin ekonomik sıçraması 
ile birlikte tarımda daha desteklerin 
artacağına inanıyorum. Bu konuda 
Tarım Bakanlığımızın da önümüzdeki 
günlerde Malatya’ya ziyareti olacak. 
Burada Malatya'da Tarım Hayvancı-
lık kayıtsızlık sorunları olsun bunları 
dile getirme fırsatı bulacağız.  Bu-
radaki sorunlarında yakın takipçisi 
olacağız” ifadelerine yer verdi.  AK 
Parti Malatya Milletvekili Öznur Ça-
lık da : “Doğanşehir'e 16 yıl boyunca 
çok büyük hizmetler yaptık. 1 milyarı 
aşmış vaziyette.  Hastanemizi yap-
tık, öğrenci yurtları, barajlarımızı, 
yollarımızı yaptık. Malatya'yı güneye 
bağladık Erkenek Tüneli’ni bitirdik. 
Limana ulaşmayı sağladık.  Merkezin 
iç içinde yer alan 9 kilometrelik bir 
yolumuz var.  Ulaştırma Bakanımızı 
ziyaret ettik kilometrelik yolun bu 
sene yapılması gerektiğini söyledik.  
Sayın bakanımız o gün talimat verdi, 
ancak sıkıntı yaşandı sayın bakanımı-
zı tekrar aradık bu 9 kilometrelik yol 
çalışmaları mutlaka başlamalı dedik. 
Yeni atanan Bölge Müdürlüğü talimat 
verdi. Geçen hafta bölge müdürümüz 
Doğanşehir'e geldi ekipleri çalışma-
ya başladı. Ölçümleri başta olmak 
üzere bütün işlemler bitmiş vaziyet-
te Allah nasip ederse pazartesi günü 
Doğanşehir’de 9 kilometre Yolumuz 
başlıyor hayırlı olsun” diye konuştu.

“FESTİVALLERE 
NE KADAR DESTEK 

VERİRSENİZ KAZANAN 
DOĞANŞEHİR VE 

MALATYA OLACAKTIR” 
AK Parti Malatya Milletvekili Bü-

lent Tüfenkci ise : “Tarım da 2002 yı-
lına göre çok daha iyi duruma geldik.  
Eğer biz o bütçeleri ayırmasaydık ve 
destekleri vermeseydik bugün ta-
rım, sanayi ve kentleşme karşısında 
çok daha farklı bir noktada olacaktı. 
2019’da da destekleri sadeleştirerek 
yolumuza devam edeceğiz. Bu tür 
festivaller kültürel değerlerin nesil-
ler boyunca aktarılmasında önem-
li vardır. Elmada yaşanan hastalığı 
yeni duyduk. Gerekli müdahalelerde 
bulunup Allah’ın izniyle de bu soru-
nu çözeriz. Çünkü biliyoruz ki tıpkı 
tütün gibi elma da Doğanşehir için 
bir simge ve gelir kapısı. Elmanın bi-
raz daha geride kalması tütünün ileri 
gitmesinden kaynaklandı. Birliğimizi, 
beraberliğimizi, bu ülkeye olan bağ-
lılığımızı ve inancımızı en üst düzeye 
çıkaracağımız zaman dilimlerini yaşı-
yoruz. Biz birbirimizle uğraşarak değil 
birbirimizi destekleyerek, birbirimize 
moral vererek, birimizin eksikliğini di-
ğerimiz tamamlayarak ilçemizi, ilimizi 
ve ülkemizi dimdik ayakta tutmalıyız. 
Bunun için gayret göstermeli ve bu 
festivalleri birliğimize ve beraberliği-
mize vesile kılmalıyız. Bu festivallere 
ne kadar destek verirseniz kazanan 
Doğanşehir ve Malatya olacaktır. Bil-
diğiniz gibi Ticaret Bakanlığının, soğuk 
hava depoları için yüzde 75’e kadar ve 
teşvik veriyor. Bu destekler hem bu yıl 
hem de 2019 bütçesinde devam ede-
cek. Dolayısıyla Doğanşehir’in soğuk 
hava deposuna ihtiyacı varsa, üretici 
birliği başkanımız veya işadamlarımız 
vasıtasıyla bunu buraya kazandıra-
biliriz. Tarımdaki sıkıntıları giderme 
konusunda 2002 yılına göre çok daha 
iyi durumdayız. Eğer biz o bütçeleri 
ayırmasaydık ve destekleri vermesey-
dik bugün tarım, sanayi ve kentleşme 
karşısında çok daha farklı bir noktada 
olacaktı. 2019’da da destekleri sade-
leştirerek yolumuza devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. 

Doğanşehir Elma Festivali’nde 
yapılan elma yarışmasında Star King 
dalında 35 üretici koliden dalında 26 
üretici yarışmaya katıldı. Yarışma 
birincilerine Cumhuriyet altını,  ikin-
ciye yarım, 3.’ ye çeyrek altın hediye 
edildi. Diğer yandan düzenlenen gü-
reş turnuvasında gençler ve minikler 
dalında güreş yarışmaları düzenlendi. 
Bu yarışmada yarışma birincilerine 
yarım altın, 2.’ lere çeyrek altın tak-
dim edildi. Diğer yandan Doğanşehir 
Belediyesi Mehteran takımı program-
da gösteri yaptı. Halk oyunları ekibi 
gösteri sundu. Misafirlere Doğanşe-
hir’de yetiştiren üzüm ve elma ikram 
edildi. Programın akşamki bölümün-
de ise yerel sanatçılar ile TRT sanat-
çısı Sevcan Orhan sahne aldı.
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Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

YÜKÜM AĞIR

Yüküm ağır yorulmuşum

Yaram derin vurulmuşum 

Nice dir hasret kalmışım

Verin yurdumu yurdumu

 

Sılaya giden yollara

Sevdası solmuş dağlara 

Açmadan solan güllere 

Sorun derdimi derdimi 

Aşka yalan katmayana

Başka eli tutmayana 

Canı cana satmayana

Dönmem ardımı ardımı

 

Rumi mevlana yolunda

Âşıkların diyarında 

Yurdum gibi bir sevdada

Bulam kendimi kendimi 

AKİFE AYHAN

Dünya Yalan, ölüm gerçek
Her doğan, birgün ölecek
Dönrn, bu ölüm çarkında,
Sıra, sana da gelecek

Ne fakir der, ne hükümdar
Hedefinde dinsiz, dindar
Mahşer günü, adil mizan
Ahirette zor hesap var.

Mülayim ol, olma gaddar
Emanettir katlar, yatlar
Nerde Firavun, Nemrut’lar
Bil ölüm, senide paklar.

Rabb’e ibadeti, aksatsan bile
Mazlumun ahını, alma ha alma 
Belki bağışlar da, affeder Hüda
O’na kul hakkıyla, varma ha varma

Emekçinin, soğutmadan terini
Savsaklama, hemen ver bedelini
Bu gün git, yarın gel verem diyerek,
Mazluma oynama şer düzenini

Doğrulara, meylimiz yok
Günahkârız, suçumuz çok
Doğru yola döndürmeye,
Muktedirsin, döndür yarab

AKSOY, doğruları söyler
Dünyada, gönlünü eyler
Eylem, söyleme uymazsa
Ahirette  ne der, neyler 

İNSAN, İNSANCA YAŞA

MUSTAFA AKSOY
Em.Teknisyen

Polat Mah

KAYMAKAM ERSÖZ ÇIĞLIK MAHALESİNDE
AŞUREDE ETKİNLİĞİNE KATILDI

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir ilçemizin Çığlık mahalle-

sinde Muharrem ayı matem oruçlarının 
bitmesi hasebiyle aşure lokması yapıldı. 
Yapılan lokmaya; Doğanşehir Kaymakamı 
Murtaza ERSÖZ, Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap KÜÇÜK, Doğanşehir Cumhuri-
yet Başsavcısı Safa ÇEVİK, kurum amirleri, 
mahalle muhtarları ve vatandaşlarımız 
katıldı. İmam Zeynel Abidin Evlatlarından 
Mehmet CANPOLAT Dede’nin okuduğu gül-
banklarla dağıtılan lokmaların ardından 
gerçekleştirilen konuşmalarda, birlik-be-
raberlik mesajları verildi. Çığlık mahalle-
sinde geleneksel hâle gelen aşure lokması 

ikramının önümüzdeki yıllarda da devam 
ettirilmesi amaçlanmaktadır. Doğanşehir 
Kaymakamı Murtaza ERSÖZ’ DE, göreve 
yeni başlamış olması nedeniyle ilk kez gel-

diği Çığlık mahallesinde, büyük bölümü 
tamamlanan Çığlık Cem evinin ihtiyaçları 
ile ilgili olarak da mahalle sakinleriyle gö-
rüşmeler gerçekleştirmiştir.

İTFAİYE HAFTASI YUNUS EMRE İLKOKULU
ANASINIFI ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN KUTLANDI

KENAN EREN 
Türkiye’de her yıl 25 Eylül günü 

başlayıp 1 Ekim günü biten hafta İt-
faiye Haftası olarak kutlanmaktadır. 
Doğanşehir Yunus Emre İkokulu Ana-
sınıfı İtfaiye haftasını kutladı. Kutla-
mada Okul Öncesi Öğretmeni Yavuz 
Tekin:

“Yapılan araştırmalara göre ke-
yif alarak öğrendiğimiz şeyi hiç bir 
zaman unutamayız. Bundan dolayı 
öğrenmeyi  sadece duymakla, sınıf 
ortamında sınırlandırmamalıyız. Öğ-
renmeyi yaparak yaşayarak ve birçok 
duyu organına hitap ederek gerçek-
leştirmemiz gerekiyor. Bunun bilin-
cinde bir öğretmen olarak çocukların 
kalbine dokunabilmek amacıyla on-
lara unutulmaz tecrübeler edindir-

meye çalıştım.” ifadelerini kullandı. 
Tekin konuşmalarına, “Türkiye’de 

her yıl 25 Eylül günü başlayıp 1 Ekim 
günü biten hafta İtfaiye Haftası ola-
rak kutlanmaktadır. Çocuklarım ile 
birlikte ilçemizin itfaiye teşkilatına 
ziyarette bulunduk. Yunus Emre İlko-
kulu Anasınıfı öğrencileri olarak itfa-
iye personellerinin gününü kutladık. 
Bu kutsal ve onurlu görevi yerine ge-
tiren, hayati risk taşıyan ortamlarda 
bize el uzatan itfaiye personellerine 
teşekkür ederiz. Ziyaretimizde it-
faiyenin kuruluşu, görevleri, itfaiye 
personelleri, yangın sebepleri, yan-
gına müdahale yöntemleri konula-
rında bilgi edindik. Yangın tatbikatı 
ile ziyaretimizi sonlandırdık.” şeklin-
de devam etti. 

KAPALI ALANLARDA SİGARA İÇME
YASAĞI İÇİN DENETİMLER ARTTIRILDI

İSA KANLIBAŞ 
Doğanşehir İlçe Kaymakamlığı 

toplantı salonunda 4207( Sağlık, eği-
tim-öğretim ve kültür hizmeti veren 
yerler ile kapalı spor salonlarında ve 
toplu taşımacılık yapılan her türlü na-
kil vasıtaları ve bunların bekleme sa-
lonlarında, kamu hizmeti yapan kurum 
ve kuruluşlardan beş veya beşten fazla 
kişinin görev yaptığı kapalı mekanlar-

da tütün ve tütün mamullerinin içilme-
si yasaktır. )sayılı Tütün Ürünlerinin 
Kullanılmasının Denetlenmesi Hakkın-
da Kanun kapsamında toplantı gerçek-
leştirildi. Kaymakamımız Sn. Murtaza 
ERSÖZ başkanlığında yapılan toplan-
tıda; kapalı alanlarda içilen ve satılan 
tütün ürünleri konusunda denetimler-
de etkinliğin artırılması ve ihlallerin 
önlenmesi konularında kararlar alındı.



32 EKİM 2018 HABER

Soldan sağa
1. Okumak işi... Kendi adından başka eğreti alınan ad, takma 

isim, mahlas... 2. Çok sarhoş (argo)... Zanaat (eski)... Eklenmiş 

olan... 3. Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin 

adı... Beş parçası olan, beşli... Çaygillerden, nemli iklimlerde 

yetişen bir ağaççık... 4. Birçok kalın direk yan yana bağlanarak 

yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı... Yapıları 

dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kire-

mit kaplı bölüm... Acımak işi veya durumu... 5. İnme işi... Anlam 

bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir 

söz... Göz (eskimiş)... “Daha söze başlanırken ne denmek iste-

nildiğini çabucak anlamak” anlamındaki “....demeden leblebiyi 

anlamak” deyiminde geçen bir söz... 6. Klasik Türk müziğinde 

ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık 

sesli, kamıştan bir üflemeli çalgı... Dolma otugillerden, çiçekleri 

küçük, yeşil veya beyaz bir bitki... Dek, değin, kadar, beri vb. 

edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, 

bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık 

bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... 7. Pamuk, 

keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş... 

İşkil içinde bulunmayan, kuşkusu olmayan, vesvesesiz... 8. Ser-

maye... Bağışlanmış, affedilmiş... 9. İnanç... Bir cins iri at... Yu-

muşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan ses... 10. Kanun yoluyla 

hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), tutuk, 

mevkuf... İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap... 

11. Rodyum elementinin simgesi... Erinmek işi veya durumu... 

Pokerde kâğıtlar dağıtılmadan önce oyunculardan birinin fiş 

veya parasını ortaya sürdükten sonra önünde fişi veya parası 

kalmadığını belirtmek için söylediği söz... 12. Ebe olma duru-

mu veya ebenin yaptığı iş... Üzerine bir cismin ışık yoluyla gö-

rüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük... 

Kurçatovyum elementinin simgesi... 13. Baş, kumandan, amir 

(eski)... Meslek liselerinin, meslek yüksekokullarının veya halk 

eğitim merkezlerinin yetiştirdiği işçi... 14. C. G. S. sisteminde, 

uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 santimetre hareket et-

tiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi... Emekliye 

ayrılma (eski)... İki kelime veya iki cümle arasına girerek arala-

rında bir bağ olduğunu anlatan bir söz:.. 15. Ortodokslarda İsa, 

Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı bo-

yalarla yapılmış dinî içerikli resimleri... Metneryum elementinin 

simgesi... Hindistan’ın resmî dili...

Yukarıdan aşağıya
1. Üstüne titremek... 2. Osmiyum elementinin simgesi... Bü-

tün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algılanan, 

iyi görünen... Haber ulaştırıcı, haber veren kimse (eski)... 3. Ke-

miklerin toparlak ucu... Genellikle devlet dairelerinde kullanıl-

mış bir yazı türü (eski)... İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet 

(eski)... 4. Bir çeşit börülce... El kitabı... 5. Kökler, asıllar... Oyuk 

veya çukur bir şeyin en alt bölümü... Siyasi inancını gizleyen 

kimse... 6. Çivi... Konik olma durumu... Bir yüzeyde boy sayılan 

iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... 7. Kendisinden başka dil-

ler veya lehçeler türemiş olan dil... Veba (eski)... Kar, süt vb.nin 

rengi, beyaz... 8. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağla-

maya yarayan bir söz, amma, lakin... Bir şeyin yerine yenisinin 

verilebilmesi için kabul edilmiş bulunan süre, kullanma süresi 

(eski)... Konya iline bağlı ilçelerden biri... 9. İşi az, ödeneği çok 

olan bir işe yerleşenler için söylenen bir söz... 10. Tanrıtanı-

maz... Olmayan, bulunmayan şey... Hangi şey... Uygun bulma-

ma, geri çevirme, kabul etmeme... 11. Duygulu, içli, hassas... 12. 

Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... Erdemleri bakımın-

dan çok büyük, yüce... Kalbin altındaki bölge... 13. Rengi atmış, 

ağarmış... Salepgillerin tek köklü, yumrulu, salkımlı veya başak 

çiçekli olan örnek 

bitkisi... Yasakla-

ma, izin vermeme... 

14. Ayırıcı nitelik, 

ayırıcı özellik... 15. 

Feldspatlardan bir 

plajiyoklaz ile ojit-

ten oluşmuş yeşil 

renkli bir kütle... 

Türk alfabesinin 

yirminci harfinin 

adı, okunuşu... Un 

satan kimse.,.

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

İlköğratim Müdürü (artık Hasan Kabakaş değildi), Okul Müdü-
rü Doğan Dinçer, bizi yatıştırmaya çalıştılar. Öğretmenimizin kendi 
isteğiyle, aynı ilçede evine yakın bir ilkokula atanmak istediğini, her-
hangi bir sürgün vb. sözkonusu olmadığını söylediler. Biz ikna olma-
yınca, öğretmenimiz gelip bu gerekçelerini kendisi aktardı. Bizleri 
çok sevdiğini, ondan sonra da hep görüşebileceğimizi söyledi. (Ger-
çekten öyle yaptı. Hala görüşüyoruz.)

Seydi öğretmen ayrıldıktan sonra da oğlu Ali Haydar’la (O da 
sonradan felsefe grubu öğretmeni oldu) görüşmeye devam ettik. Bir 
yerden harçlık bulur, birlikte sinemaya giderdik. Doğanşehir’in yaz-
lık sinemasında, her gün bir film gösterilirdi. Gündüz gençler giderdi 
daha çok, akşamları da aileler. O dönemde, çok sayıda şarkıcı, türkü-
cü filmleri, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Adile Naşit ve Münir Özkul’un 
oynadığı komedi filmleri, karate ve kung-fu filmleri gösterili-yordu. 
Ama sanatsal niteliği ağır basan filmler de izledik. Yılmaz Güney’in 
“Çirkin Kral”, Atıf Yılmaz’ın “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Adak”, 
Yavuz Özkan’ın “Maden”, Natuk Baytan’ın “Toprağın Teri”, Sinan 
Çetin’in “Bir Günün Hikayesi” filmlerini çocukken izleyebilmiştik. 
Hatta,nasıl olduysa, ortaokulda okurken Yılmaz Güney’in Arkadaş 
filminin fotoğraflı senaryo kitabı elime geçmişti ve merakla okumuş-
tum. (Bütün bunlar, yahnız kendi senaryo yazarlığımda değil, aynı 
zamanda, ileride Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Si-
nema-Televizyon Bölümünde Dramaturji ve Dramatizasyon dersleri 
verirken, bir arka plan olarak, destkekleyici olacaktı.)

İşte o yaşlarda (ben ilkokul dördüncü sınıfta iken), ortaokulda, 
lisede okuyan abi diyebileceğimiz arkadaşlarım oldu. Abuzer Kara, 
Hamido ve Mahmut Sevgi’nin içinde yer aldığı bir gruptu bu. Do-
ğuspor (?) adlı bir futbol takımları vardı. Onbir Ateş (?) adlı başka bir 
futbol takımıyla maç yapıyorlardı. Futbol takımlarının bile sağcı-sol-
cu olarak bölündükleri bir dönemdi. Bu abilerin oluşturduğu gru-
bun üyeleri, ortaokulda okudukları halde, günlük gazete alan, köşe 
yazarlarını takip eden, ülkenin içinde bulunduğu sorunları tartışan 
gençlerden oluşuyordu. Daha da önemlisi kitap okuyorlardı. Hem de 
ne kitaplar. Eşsiz edebiyat klasikleri. Okuduklarını onlardan alıyor, 
hızla okuyup iade ediyor-dum. Çoğu yaşıma uygun kitaplar değildi. 
Ama büyüklerin dünyasına ait olan bu kitaplar, hayatı erken yaşta 
tanımama yardımcı oldu. Aziz Nesin’i, Yaşar Kemal’i, Orhan Kemal’i, 
Fakir Baykurt’u, Victor Hugo’yu, Ernest Hemingwayi o yaşlarda ta-
nıdım. Örneğin, ilkokul dördüncü sınıftayken Hemingway’in “Çan-
lar Kimin İçin Çalıyor” adı romanını okudum. Beni çok etkilemişti. 
Rüyalarıma giriyor-du.Aziz Nesin’in “Şimdiki Çocuklar Harika”, “Gol 
Kralı Sait Hopsait”, Orhan Kemal’in “Kaçak”, Fakir Baykurt’un “Iraz-
ca’nın Dirliği”, “Yılanların Öcü”, Yaşar Kemal’in “İnce Memed”, “Yer 
Demir Gök Bakır”, “Ortadirek” romanlarını Kırıkköprüdeki evimizde, 
gaz lambasının ışığı altında okuduğumu iyi hatırlıyorum.  (Belki o 
kitapları okumuk için çok erken bir dönemimdi. Ama on-larla be-
ğenim çok gelişti ve hücrelerime kadar işledi.Daha sonra yazdığım 
kita-plarda belli bir düzeyi tutturmamda o kitapların geliştirdiği 

beğeni düzeyimin büyük payı vardır. Daha sonra okunan kitaplar, 
çocuklukta ve ilk gençlik yıllarında okunan kitaplar kadar etkili ve 
kalıcı olamıyor.) 

Bir yandan da şiir yazmayı sürdürüyordum. Şiirlerimi bir def-
terde temize çekmiştim. Ama hala tanıdığım şairler okul kitapların-
daki şairlerdi genellikle. Bir de solcu abilerden, teyp kasetlerinden 
duyduğum bazı sloganvari şiirler biliyor-dum. Orhan Veli, Cahit Sıtkı, 
Nazım Hikmet gibi daha güçlü ve özgün şairlerle tanışmam ortaokul 
yıllarımda olabildi ancak. 

İlkokulu bitirirken, Anadolu Lisesi ve Parasız Yatılı Okulları sı-
navları vardı. Anadolu Lisesinin giriş sınavı için giriş ücreti alıyorlar-
dı. Yatılı okulun gi-riş sınavı içinse ücret alınmıyordu. Ailemin maddi 
durumu pek iyi olmadığı için yalnız yatılı okul sınavına girebildim. 
(Aslında Anadolu Lisesinin öneminin de farkında değildik. Sınava 
girebilseydim, büyük bir olasılıkla kazanırdım ve hayatım bazı ba-
kımlardan daha rahat bir yola girerdi. Hiç değilse yabancı dil ko-nu-
sunda bir katkısı olurdu. Fransızca ve İngilizceyi, çok ilerde, kendi 
çabamla öğrenmek zorunda kalmazdım.) Benimle birlikte birçok 
arkadaşım sınava girmişti. İlk aşamada beş kişi kazandık. İkinci aşa-
mada ise, bir tek ben ka-zanmıştım. Kazandığım okulsa Mardin Lise-
sinin yatılı bölümü idi. Ama kazan-dığım açıklandığında, ortaokula 
başlamıştım. Ortaokul hocalarım ve yöneticilerim Münir Taştan, 
Hasan Okçu, Sabri Uçar, Sabahattin Bal, Mehmet Demiralp, Ömer 
Coşkun’la tanışmıştım. Bana çok ilgi gösteriyorlardı. Bununla birlik-
te, aileme yük olamamak için, okula kaydımı yapmak üzere, Hüseyin 
Abimle birlikte Mar-din’e gittik. İki gece orada kaldık. Çok şaşırtıcı, 
büyülü bir şehirdi. Ama Doğanşehir Ortaokulunda okumamın daha 
doğru bir karar olacağını düşündük ve geri döndük. İyi ki dönmüşüz. 

Ortaokula yepyeni bir ortamda, yeni sınıf arkadaşlarıyla başla-
mıştım. Hatır-ladığım başlıca sınıf arkadaşlarım, Nihat, Hülya Erol, 
Kıymet Sucu, Handan Sabancı, Hüseyin Koca, Hasan Turan, İsmail 
Balaban, Neriman Erbasan, Saadet Erbasan, Münnever Şen, Şeriban 
Karlık, Hasan Şahin, Ziya Coşkun, Levent, Özgül, İsmail Kılıç, Yusuf 
Adıman, Nedim Ören (?) Suna, Sevim Işık,… tı. 

Ortaokula başladığımın ilk haftasında, Türkçe öğretmenimiz 
Hasan Okçu’nun, yaz aylarında başımızdan geçen birer anımızı yaz-
mamızı istemesi ben-im için önemli bir dönüm noktası oldu. Ertesi 
hafta yazıp getirdik. O da bir hafta sonra okuyup derse geldi. Bana 

ve sınıf arkadaşım Suna’ya, “siz ikiniz Kültür-Edebiyat Kolu”na gire-
ceksiniz” dedi. Bir iki hafta sonra da 10 Kasım Atatürk’ü anma etkin-
likleri için, Kültür-Edebiyat Kolu olarak bizi topladı. Üst sınıflardan 
da gelen arkadaşlar vardı bu hazırlık için. Kimimize şiirler, kimimize 
Atatürk’le ilgili anılar dağıttı. Programı hazırlamıştı. Törende, sırası 
gelen çıkıp şiir okuyacak ya da kendisine dağıtılan Atatürk’le ilgili 
anıyı aktaracaktı. Programın provası sırasında, okutulan şiirlerin be-
nim yazdıklarımdan çok da farklı olmadığını gördüm. Ben de zaten 
o şiirlere özenerek yazmıştım şiirlerimi. Bundan aldığım güvenle, 
provalardan birine yanıma şiir defterimi de alarak gittim. Prova bi-
timinde Hasan Okçu’nun yanına yaklaşıp defterimi uzattım. “Hocam 
benim de birkaç şiirim var, vaktiniz olursa bakabilir misiniz” gibi bir 
iki cümle kurduğumu hayal meyal hatırlıyorum. Hasan Okçu’nun ka-
lın camlı gözlüklerinin ardındaki sevecen gözlerinin içi güldü. “Peki” 
dedi, “okurum”. Ben hemen ertesi gün okuyup geleceğini sanıyor-
dum. Ancak ne ertesi gün, ne de sonraki günler şiirlerle ilgili herhan-
gi bir şey söylemedi. Ben de unuttuğunu düşündüm. Tam umudumu 
yitirmiştim ki, duvar gazetesinde gördüm şiirlerimi. Okul müdürü-
müz Münir Taştan üç şiirimi, kamışla olağanüstü güzellikte yazmış-
tı. Altına da “Hasan Erkek’in şiir hayatında başarılar dilerim” diye 
eklemişti. Meğer Hasan Okçu şiirl-eri hemen okumakla kalmamış, 
hepimizle ve sanatla çok ilgili olan okul müdürümüz Münir Taştan’a 
götürmüş, o da okuyup beni öyle onurlandırmıştı. Bir anda okulun 
yıldızı olmuştum. Zaten derslerdeki başarılarım dilden dile dolaşı-
yordu. Adım efsane olmuş, önüme geçmişti.

Bir gün teneffüste, bir öğrenciyle aramızda şöyle bir diyalog 
geçmişti. 

“-Sen hangi sınıftasın?
-6 C
-Ne diyorsun, bilgi yarışmasında 6 A’yı yenebilecek misiniz?
-Bilmem, yeneriz sanıyorum.
-Aslında yenemezsiniz de, siz Hasan Erkek’e güveniyorsunuz.
-!...”
O yıllarda, Doğanşehir Ortaokulunda, dönem sonları bilgi yarış-

maları yapılırdı. Her sınıfın en başarılı öğrencilerinden ekipler kuru-
lur, hocalardan jüri oluşturulurdu. Sınıf ekipleri sahnede (Doğanşe-
hir Ortaokulunun, sıraları ahşap olan ve sahnesi bulunan çok tatlı 
bir salonu vardı) karşı karşıya getirilir, soruları jüri sorar ve gruplar-
dan gelen yanıtlara göre onlara puan verirdi. Ortaokulda okurken, 
üç yıl boyunca, dahil olduğum hiçbir grup yenilmedi. Okullararası 
yaptığımız bilgi yarışmasında da (birinci sınıfları temsilen Suat Taş-
pınar, İkinci Sınıfları temsilen de galiba Güneş Güngüt katılmıştı. Ben 
de son sınıfların temsilcisiydim) Sürgü Ortaokulu ile karşı karşıya 
gelmiş, yine yengiyle çıkmıştık yarışmadan. (Çalışmaya, okumaya, 
bilgiye önem verilen bir dönemdi. 12 Eylül darbesi olmuş ama henüz 
toplumun kılcal damarlarına kadar baskı işlememişti. Malatya’nın 
en aydınlık ilçelerinden olan Doğanşehir, hala 60’ların, 70’lerin ru-
hunu taşıyordu.)

HASAN ERKEK

DOĞANŞEHİR, 
ÇOCUKLUĞUM - 3

Devamı Gelecek Sayıda
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     İlkokul öğretmenim Vahap Tüzün’ün öğretisi ve tavsiye-
leri ve başta ilkokul öğ-retmenim Yaşar Okçu olmak üzere diğer 
bazı öğretmenlerimin ön görüleri ile ken-dimi şekillendirmeye 
çalıştım. Benim bu tavrım kısa zamanda karşılık bul-muş her 
şey tıkırında işlemeye başlamıştı. Herkesten önce okula geliyor, 
okulu kontrol al-tında tutuyordum. Okulda yarım saat önce-
sinde olması gereken nö-betçi öğret-men ve hizmetliler, beni 
kendilerinden önce okulda görünce gö-revlerini aksat-mamaya 
özen gösteriyorlardı. Kendilerini güler yüzle karşılıyor, hal ve 
hatırlarını, bir sıkıntılarının olup olmadığını soruyordum. Öğ-
retmenlerin her gün, derslere girmezden önce hazırladıkları 
ders planlarını mutlaka isti-yordum. Ders planı yap-mak her 
zaman için öğretmenlere ağır gelmiştir. Şayet derse geçme-
den önce “ Ço-cuklar nerede kalmıştık?” diyorsanız, sizin derse 
ha-zırlıksız geldiğiniz ortaya çıkar. Hazırlanmadan işlenen ders 
ise asla öğrenciye bir şey katmaz” diyor ve bu görevi usturup-
lu bir şekilde istediğim için de kimse itiraz etmiyordu. Benim 
onlara göster-diğim güler yüz ve hoşgörülü davranışım, onla-
rın öğrencilerinin karşısına güler yüz ve moralli bir şekilde çık-
malarını sağ-lıyordu. Neticede öğretmen dersini zevkle işli-yor, 
öğrenciler de verilen bilgileri eksiksiz alıyorlardı … Öğretmen 
olarak görev yaptığım sıralarda  “ Çocuklar bu ders serbest çalı-
şın” diyerek kürsüye oturup o gün canını sıkan şeyleri düşünen 
öğretmenlere çok şahit olmuşumdur. Düşünüyo-rum da benim 
de böyle anlarım olmuştu bir zamanlar. İşte böylesi durumlara 
meydan verilmemesi gerekir diye düşünmekte ve ders planla-
rının önceden hazır-lanması, derslere hazırlıklı ve ne-şe içinde 
girilmesinin eğitim-öğretim açısından ya-rarlı olacağı kanısını 
taşımak-taydım. Şu da bir gerçektir ki, anlayışla, hoşgörü ile, 
uyum içerisinde çalışmanın başarılı olmada büyük etkisi var-
dır. Bu olumlu havanın yaratılmasında, sadece görev yerinde 
uyumlu çalışmanın yeterli olmadığı da bir gerçektir. Aynı uyum-
lu havanın devlet ve hükümetler tarafından da yaratılması ge-
rekir. Şayet öğret-menlere siyasi bir baskı uygulanıyorsa, eğitim 
öğretimde milli politikalar devam-lı değişikliğe uğratılıyorsa, 
öğretmenin almakta olduğu maaş ge-çimini zora soku-yorsa, 
öğretmenin aklını toparlaması ve kendini dersine ve öğ-renci-
lerine ver-mesi güç olacaktır. O halde herkesin üzerine düşen 
görevi aksat-madan yerine getirmesi gerekmez mi?...  

     Bütün bunların ışığı altında sadece öğretmenlere karşı 
değil tüm personele güler yüz ve hoş görü ile yaklaşıyor, kim-
seyi rencide etmiyor ve kimse üzerinde baskı kurmuyordum. 
Yapılan münferit yanlışlıklar karşısında durumdan haber-dar 
oldu-ğumu belli edip, ceza verme yoluna asla gitmiyordum. Bu 
davranış-larımın olumlu sonuçlar verdiğini görmek beni mutlu 
ediyordu. Personel de mutlu ve huzurlu ol-duğuna göre mesele 
yok demekti. Bana öylesine inanmış-lardı ki, bazı eksiklerime 
rağmen hiç kimse görevini ihmal etmeyi aklından bile geçirmi-
yordu.

    Çocukluğumda, aile ve çevre etkisinden kaynaklanan öz 
güven eksikliğinin, ha-yatım boyunca beni esir aldığının farkın-
dalığı ile, öğrencilerime öz güven aşı-lama hususunda, elimden 
geldiğince çaba gösteriyor, onları yüreklendiriyor, okulda her 
sene yapmakta olduğumuz sportif ( Futbol, Voleybol, Masa te-
nisi, Güreş, Hentbol ), sosyal ve kültürel ( Sene sonu okul gece-
leri, Oyunlar, Skeçler, Münazaralar, Bilgi yarışmaları, Şiir oku-
ma yarışmaları ) gibi faaliyetlerle onlara bu bilinci aşılamaya 
çalışıyordum. Okul duvar gazetesinde öğrencilerin yazmış ol-
dukları yazıları ve şiir-leri ayrıca bir yıl boyunca öğrencilerin 
yaptıkları o bir birinden güzel el-işlerini ser-giliyorduk. Onları 
şiir, hikaye ve çeşitli yazılar yazma-ya ve güzel elişleri yapmaya 
özendiriyor ve sonunda da ödüllendiriyorduk. Bu olumlu çalış-
malar sayesinde, okullar arası her türlü yarışmalarda büyük 
başa-rılar elde ediyor olmamız bizleri ayrıca onurlandırıyordu. 
Başarılarımızın sırrı; karşılıklı saygı ve sevgi ortamında, titizlik-
le ve bir plan çerçevesinde çokça çalı-şıyor, hazırlanıyor ve bu 
çalışmalarımızı önemsiyor olmamızdandı. Biliyordum ki sadece 
öğrencilere verilen ders bilgileri yeterli olmayacak, eğitim yolu 

ile kazan-dırılanlarla bir anlam kazanacaktı …
    Eğitim yolu ile kazanılmış özellikler, öğrencilerin serbest 

ve olumlu düşünme-lerini sağlayacak ve böylece ileride atıla-
cakları hayatta zorluklarla karşı karşıya kalmayacaklar ve bu-
nun neticesinde de önemli görevler üstleneceklerdi. Öğre-tim 
yolu ile kazanılan çoğu bilgiler zamanla unutulurlarken, eğitim 
yolu ile kaza-nılanlar daima kalıcı olacaktır. Bu konu ile ilgili çok 
sıkıntılı anlar yaşamış oldu-ğumdan dolayı, öğrencilerimin de 
aynı sıkıntıları yaşamamaları adına bu yönde ça-lışmalara ağır-
lık veriyordum. 

     Bu arada okulumuzda, müfettişlerin asla tasvip etmedi-
ği bir uygulamayı da ha-yata geçiyorduk. Neydi bu uygulama? 
Vasatın üzerinde olan öğrencileri iki sınıfta toplamıştık. Bu sı-
nıflardaki öğrencilere farklı üst düzey bir çalışma baş-latmıştık. 
Bu sınıfın öğrencileri verilenleri hemen kapıyorlar daha üstün 
olma adına adeta birbir-leri ile yarış ediyorlardı. Öğretmenler 
ise böylesi sınıflarda ders işlemekten son de-rece memnun ka-
lıyorlardı. Dolayısı ile sene sonunda bu sınıflar birer süper sınıf 
olma özelliği kazanıyorlardı. Diğer sınıflarda ise normal tedrisat 
uyguluyorduk. Bu süper sınıflarda okuyan hemen hemen tüm 
öğrenci-ler şimdilerde çok üstün gö-revler ifa etmekteler. Onla-
rın tümüne burada yer vermek isterdim. Ancak olur ki unuttu-
ğum öğrencilerim olur da zorlarına gider endişesi ile isimlerini 
zikretmekten çekiniyorum. Ancak onlar kendilerini bilir-ler… 
Yalnız; şiir, oyun, hikaye ve roman-ları ile ünü ülke sınırlarına 
taşmış Hasan Erkek ve yine gazete ve yayıncılık alanında ünü 
yurt dışına taşmış olan Suat Taşpınar’ı zikretmeden geçemeye-
ceğim. Zira onlar hem kaliteleri ve hem de ka-dirşinaslıkları ile 
öne çıkmayı başarmış ve gönülleri-mizde yer etmişler, daima 
bizleri arayarak bizlere olan saygı ve sevgilerini ifade etmişler-
dir.  Tabii ki bu öğ-rencilerimin bu önemli durumlara gelmele-
rini sağlama-da, sadece benim özverili çabalarım yeterli ola-
mazdı. Başta müdür yardımcısı ar-kadaşlarım olmak üzere tüm 
öğretmen arkadaşlarım, benim kendilerine karşı gös-termiş 
olduğum sami-mi davranışlarımın etkisi ile, özverili bir şekilde 
bu çalışmala-ra canı gönülden destek vermiş olmaları etken ol-
muştur. Sonuçta da çalışmalarımı-zın meyvelerini birlikte top-
lamış oluyorduk.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-4

Devamı Gelecek Sayıda

E.Y. Malatyaspor U21 takımı 
deplasmanda karşılaştığı M.Ba-
şakşehir’e yenilerek galibiyet öz-
lemini sürdürdü 

U21 Süper Lig’in 7. Haftasında 
İstanbul’da M.Başakşehir ile karşı 
karşıya gelen E.Y. Malatyaspor, sa-
hadan 2-0 yenik ayrıldı. 

Aldığı yenilgiyle galibiyet özle-
mini 7 maça çıkaran sarı-kırmızılı-
larda altyapı koordinatörü Levent 
Doğandemir yaptığı açıklamada, 
kazanamadıkları için üzgün ol-
duklarını söyledi. 

Altyapı olarak önümüzdeki se-
zon en üst kategori olarak U19’un 
yer alacağını anımsatan Doğande-
mir, “U21 kategorisinde bu sezon 
iddialı bir takım kurmadık. Daha 
çok ağırlığı U19’a veriyoruz. Çün-
kü seneye en üst kategori olarak 
U19 olacak, U21 kapanacak. Bizim 
altyapıya bakışımız tamamen ye-
tiştirmeye yönelik, yarıştırma de-
ğil. İnşallah bu doğrultuda güzel 
işlere imza atmaya devam edece-
ğiz” diye konuştu.

EYMS U21 Galibiyet
Özlemini 7 Maça Çıkardı

ANKARA MALATYALILAR DERNEK BAŞKANINDAN

MAHMUT ATABAY’A PLAKET  

Doğanşehir ilçesinde Küstüm 
Ayselim Besteleriyle Türkiye nin 
Gündeminden uzun süre düşme-
yen Mahmut Atabay a, Ankara 
Malatyalılar Dernek Başkanı Sü-
leyman Bilgili den plaket verildi.  

Ankara Malatyalılar Derneği 
Başkanı Süleyman  Bilgili sunları 
kaydetti" bizler Hayatımızı doğ-
duğumuz yere vakfetmiş nere-
de olursak olalım doğduğumuz 
büyüdüğümüz memleketimizin 

ışığıyla aydınlanmışız. Nerde bir 
Doğanşehir veya Malatya ismini 
duyduğumuzda göğsümüz ka-
barır. Sayın Atabay Doğanşehire 
besteleriyle şiirleriyle katkı sun-
muş bir Doğanşehir sevdalısı. 
Duygularını dizelere yansıtan, 
gurbette duygu yüklü mesesaj-
lar yollayan Malaryamızın sesini 
dünyaya duyuran Sayın Atabaya 
şükran borçluyuz. Onun emeği-
nin karşılığı yoktur. plaket gönül 

almadır. Biz Malatyamızın ve aka-
binde Doğanşehir'imizin sevdalı-
sıyız. Memleketimize katkısı olan 
her kesin hizmetindeyiz" dedi.  
Sanatçı ve Bestekâr Mahmut Ata-
bay ise " Ben işimi ve sanatımı 
icra ediyorum bu çabalarımızın 
görülmesi takdir edilmesi bizi 
son derece mutlu ediyor. Teşek-
kür ediyorum sayın başkanımıza" 
dedi.


