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19 Mayıs Gençlik
Ve Spor Bayramı

19 Mayıs Cumhuriyetimizin kurulmasındaki 
ilk adımdır ve en büyük temel taşlarından biridir. 
Bu nedenle, önemi göründüğünden çok daha 
büyüktür. Kutlanması, ne denli görkemli yapılır-
sa yapılsın yine de olması gerektiğinden azdır. 
Mustafa Kemal Atatürk; Türk Ulusu’nun kalbindeki 
yerini, 19 Mayıs günü Samsun’a ayak bastığı gün 
almış ve bu günden başlayarak her geçen gün 
yeni derinlikler kazanmış ve ebedileşmiştir.  Bu 
günden sonra, Türk toprakları, Türk Vatanı olma 
özelliğini kazanmıştır. Onun içindir ki, Samsun’dan 
ve yurdumuzun dört bir köşesinden yola çıkan 
gençlerimiz, vatan topraklarını Anıt Kabir’e geti-
rerek, Atalarının sonsuza kadar yatacağı toprakla 
birleştirirler. Bu olay, bölünmez bütünlüğümüzün 
sembolü olmuştur. 

Bu bayram, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk 
Gençliği’ne verdiği değerin ve duyduğu güvenin 
ifadesidir. Gençliğe hitabını bu günde yaparak, 
sonsuza kadar yaşaması için kurduğu Cumhuri-
yet’i Türk Gençliği’ne emanet etmiş ve muhtaç 
olduğu kuvvet ve kudretin damarlarındaki asil 
kanda mevcut olduğunu söyleyerek gençliği 
güçlendirmiş ve onurlandırmıştır. Hiçbir hitabet, 
bunun kadar gerçekçi, bunun kadar umut verici, 
bunun kadar cesur, bunun kadar aydınlık olamaz 
ve bu ölçüde kesinlik taşıyamaz. Bu nedenledir ki; 
bu hitap gençliğin kanına ve ruhuna sinerek ölüm-
süzleşmiştir. Atatürk’ün ilkeleri ve öğütleri, işte bu 
nedenle sonsuza kadar yaşayacaktır. Bundan hiç 
kimselerin şüphesi olmasın. 

Ülkemizi bölmek ve yıkmak isteyenlerin bütün 
çaba ve girişimleri, bu hitabın oluşturduğu çe-
likleşmiş irade önünde tarumar olacaktır. Türk 
Gençliği kendisine bırakılan emaneti canı pahası-
na koruyacaktır. Geçmişte şehit kanlarıyla sulan-
mış bu topraklar, yeni kuşakların şehit kanlarıyla 
sulanmaya devam etmektedir. 

Türk Gençliği verdiği sözü yerine getirmekte 
kararlıdır. Cumhuriyetimiz sonsuza kadar payidar 
olacaktır. Ne mutlu Türküm diyene Ne mutlu böyle 
bir gençliğe sahip olan Türk Ulusu’na ……    

HÜSEYİN
KARAASLAN

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan,
Bölge Birliği Başkanı Bayram’ı Ziyaret Etti

21. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
(ESKKK) Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram’ı Halk 
Bankası Genel Müdürü Osman Arslan makamında ziyaret etti. 
Ziyarette esnafın yaşadığı maddi sıkıntılar ve Halk bankası 

olarak esnafa verilen destekler konuşuldu. Ekonomide den-
geleme ve disiplin sürecinin hızlı bir şekilde devam ettiğini 
vurgulayan Arslan, bu yıl plasman sorununun yaşanmayaca-
ğını dile getirdi. 2’DE

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI
ERSÖZ’ÜN 19 MAYIS MESAJI

Doğanşehir Belediye Başkanı
Küçük’ün 19 Mayıs Mesajı

Doğanşehir Kayma-
kamı Murtaza Ersöz 
19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı ne-
deniyle Kutlama Me-
sajı yayınladı. 3’TE

Doğanşehir Be-
lediye Başkanı 
Vahap Küçük, 19 
Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı 
dolayısıyla bir 
kutlama mesajı 
yayımladı. 3’te

AKSA FIRAT ELEKTRİK, MALATYA
BASINI İLE İFTARDA BULUŞTU 

Malatya, Elazığ, Tun-
celi ve Bingöl’de va-
tandaşlara kesintisiz 
elektrik tedarik hiz-
meti veren Aksa Fırat 
Elektrik,  Malatya ba-
sınıyla iftar yemeğin-
de bir araya geldi.2’DE
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Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan,
Bölge Birliği Başkanı Bayram’ı Ziyaret Etti
21. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifleri (ESKKK) Malatya Bölge Birliği 
Başkanı İsmet Bayram’ı Halk Bankası Genel 
Müdürü Osman Arslan makamında ziyaret 
etti. Ziyarette esnafın yaşadığı maddi sıkın-
tılar ve Halk bankası olarak esnafa verilen 
destekler konuşuldu. Ekonomide dengeleme 
ve disiplin sürecinin hızlı bir şekilde devam 
ettiğini vurgulayan Arslan, bu yıl plasman so-
rununun yaşanmayacağını dile getirdi 

Halk Bankası Genel Müdürü Osman Ars-
lan 21. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri (ESKKK) Malatya Bölge Birliği 
Başkanı İsmet Bayram’ı makamında ziyaret 
etti. Halk Bankası Malatya Bölge Müdürü 
Metin Yediyıldız, Merkez ve Yeşilyurt Şube 
Müdürlüleri ile Kooperatif yönetim kurulu 
üyeleri hazır bulundu. Toplantı sonrasında 
ziyaretçilere İsmet Bayram tarafından kayısı 
ve Türk Bayrağı rozeti ikram edildi. Ziyarette 
konuşan Bayram şunları dile getirdi: “Malat-
ya bölge Birliği'ne 5 il ve ilçeleri bağlı. Tür-
kiye'de 32 bölge içerisinde ilk 5’teyiz. Gerek 
fiziksel olarak gerek manevi olarak 20 yıldan 
bu yana bölge Birliği Başkanlığını yapmaya 
çalışıyorum. Bölgemizde ne genel kurulları-
mızda ne bir başka şekilde huzursuzluk ya-
şanmadı. Abi kardeş ilişkileri ile bir evin ida-
re edilmek şekli ile idare etmeye çalışıyoruz.  
Her gittiğim yerde 35 yıldan beri kendimizi 
anlattığımız kadar Halk Bankası'nın anlatıyo-
ruz.  Çünkü bizsiz Halk Bankası, Halk Bankası 
bizsiz olamayız. Önce cumhurbaşkanımıza 
çok teşekkür ediyorum özellikle son 2019'da 
gönderdiği plasman talimatlarıyla Bakanımı-
za, Genel müdürümüze ve ekibine çok çok te-
şekkür ediyorum.” 

“EKONOMİDE DENGELEME 
SÜRECİ HIZLI BİR ŞEKİLDE 

DEVAM EDİYOR” 
Halk Bankası Genel Müdürü Osman Ars-

lan ise şu ifadeleri kullandı: “Ekonomide den-
geleme disiplin süreci hızlı bir şekilde devam 
ediyor. Bu çerçevede sağladığımız güç ile he-
sabımızı yaptık. Bu yıl inşallah bu yıl plasman 
problemi yaşamayacağız.  Oldukça fazla talep 
geliyor. Bu talebi karşılayacak hızlı bir kul-
landığım sürece biz de devam ettiriyoruz Siz 
yeter ki hesabımızdan gelen Kredi kullanım 
taleplerini iyi bir şekilde alın ve bize yollayın.  
Allah izni ile bunları hızlı bir şekilde karşıla-
maya da devam edeceğiz. Ekonomimizdeki 
olumlu gidişat her geçen gün kendini hisset-
tiriyor.  Demek enflasyondaki düşüş tek faiz-
lerdeki aşağı yönlü Trend devam ediyor.  İh-
racatımızdaki artış devam ediyor iç talepteki 
canlanma her geçen gün devam ediyor. Dola-
yısıyla bu seçimden sonra da çok olumlu bir 
tabloyla ekonomik büyümeye devam edecek. 
Bazı kesimlerin ne kadar olumsuzluk oluş-
turmaya çalışsa da bu bir algı yönetimi olum-
suz algı yönetimi doğru değil. Türkiye'nin en 
önemli bankalarının birini yönetiminde olan 
bir kişi olarak söylüyorum. Ekonomideki iyi-
leşme devam edecek başta hesabımız olmak 
üzere iş Dünyamız kesinlikle rahat olabilirler. 
Bu konudaki olumsuz telkinlere asla kulak 
vermeyelim. Halk Bankası olarak esnafımıza 
her türlü desteği verdik vermeye de devam 
edeceğiz. KOBİ alanında da diğer büyük iş-
letmelerde de olumlu gidişatı biz görüyoruz 
hissediyoruz o açıdan Yeter ki geleceğe gü-
venle bakalım ve yatırım yapmaya devam 
edelim.  Vatandaşımızla rahat bir şekilde 

tüketimine devam eder güçlü ve ekonomi 
yönetimi ile güçlü ve koordinasyon var hem 
bankacılık sektörü hem ekonomi yönetiminin 
diğer oyuncuları ekonomi yönetimi ve diğer 
kurumlara güçlü bir şekilde koordinasyon 
halinde Türkiye ekonomisi büyümesi için ön-
lemler aldı almaya da devam ediyor.” 

“MALATYA EKONOMİSİNİN 
DAHA DİNAMİK VE BAŞARILI 
OLACAĞINA İNANIYORUM” 

Arslan: “Biz de Halk Bankası olarak bu 
çerçevede bu gücü hissediyoruz ve bu gücü ve 
hesabımıza yansıtmaya başladık. Esnaf kefa-
let Kooperatifleri olarak önemli bir fonksiyon 
icra ediyorsunuz. Uzun yıllardır Halk Bankası 
ve esnaf kefalet kredi kefalet Kooperatifleri 
işbirliği Bu dönem kendini çok daha güçlü bir 

şekilde hissettim. O açıdan hem Malatya’mı-
zın geleceğini hem de Türkiye’mizin geleceği-
ni çok parlak çok güçlü bir şekilde gördükçe 
görmeye de devam edeceğiz. Ben eskiden 
olduğu gibi bundan sonra da Malatya ekono-
misinin çok daha başarılı dinamik olacağına 
inanıyorum ve Halk Bankası olarak da uzun 
yıllar sonra Malatya’nın geleceğini inancımız-
dan dolayı burada bir bölge müdürlüğü açtık. 
20 yıl sonra ilk defa Malatya'da Halk Bankası 
bölge müdürlüğü aynı zamanda bankacılık 
sektöründe bir tek Bölge Müdürlüğü. Malat-
ya da faaliyet gösteren tek Bölge Müdürlüğü 
buradaki Teşkilatımızı nasıl güçlendiririm 
Malatya yerel düzeyde de hizmet etmeye ve 
katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bölge mü-
dürlüğümüzün varlığıyla hem Malatya esnafa 
hem Malatya Kobileri iş dünyası Halk Banka-
sı'nın eksiğini eskiden olduğundan daha fazla 
hissedecektir.” ifadelerini kullandı. 

AKSA FIRAT ELEKTRİK, MALATYA
BASINI İLE İFTARDA BULUŞTU 

Malatya, Elazığ, Tunceli ve 
Bingöl’de vatandaşlara kesin-
tisiz elektrik tedarik hizmeti 
veren Aksa Fırat Elektrik,  Ma-
latya basınıyla iftar yemeğin-
de bir araya geldi. 

Türkiye’nin en büyük ener-
ji şirketlerinden biri olan ve 
müşteri odaklı çalışmalarıyla 
vatandaşlara kesintisiz hizmet 
veren Aksa Fırat Elektrik, Ma-
latya basınını iftar yemeğinde 
konuk etti. 

Malatya’da bir otelde ger-
çekleştirilen iftar yemeğinde 
Aksa Fırat Elektrik; Operasyon 
Direktörü Arda Hun, Proje ve 
İş Geliştirme Direktörü Arif Öz-
peynirci ve Malatya İl Müdürü 
Mustafa Gel’in ev sahipliğinde 
Malatya basınıyla bir araya 
geldi. Malatya’nın değeri, gü-
zellikleriyle birlikte güncel ve 
sektörel konular çerçevesin-
de sohbetlere vesile olan iftar 
yemeğinde Aksa Fırat Elektrik 
yetkilileri, firmanın faaliyetleri 
hakkında da bilgi verdi. 

Aksa Fırat Elektrik Pera-
kendenin 2010 yılından bu 
yana Malatya, Elazığ, Tunce-
li ve Bingöl illerinde elektrik 
tedarik hizmeti verdiğini be-
lirten Aksa Fırat Elektrik Ma-
latya İl Müdürü Mustafa Gel, 
“Bugün, toplam 4 ilde 1,5 mil-
yonu aşkın aboneye kesintisiz 
ve kaliteli hizmet vererek ge-
leceğe emin adımlarla ilerli-
yoruz. Entegre bir perakende 
şirketi olan Aksa Fırat Elektrik 
Perakende, yatırımları, güçlü 
finansal yapısı, grup şirket-
leriyle entegre oluşumu ve 
geniş hizmet ağı ile her daim 
müşterilerine güven verip ka-
liteli hizmet sunarak sektöre 
öncülük etmektedir. Abonelik 
işlemleri, tahsilat müşteri hiz-
met merkezlerimizde eğitimli 
çalışanlarımızla sunduğumuz 
hizmete ve özel günlerde ger-
çekleştirdiğimiz iletişim çalış-
malarına kadar attığımız her 
adımı müşterilerimizin hayatı-
nı kolaylaştırmak için gerçek-

leştiriyoruz” dedi. 
Aksa Fırat Elektrik, bölge-

deki kurumlarla işbirliği içinde 
abonelerinin maksimum kali-
tede hizmet alması için çalışı-
yor. Hizmet merkezleriyle va-
tandaşlara ulaşan Aksa Fırat 

Elektrik, abonelerine e-devlet 
platformu üzerinden de birey-
sel abonelik başvurusu, borç 
bilgilerini sorgulama abonelik 
fesih başvurusu ve ödeme bil-
gisi sorgulama gibi işlemleri 
de bir arada sunuyor.
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Soldan sağa
1. Ağacı çizmeye yarayan, çember kesitli, ucu sivri ve ağaç 

saplı el aracı... Dördün... 2. -den -e kadar (eski)... Çevrelerine 

göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, 

akarsuların derine gömülmediği, geniş veya dar düzlük, yazı... 

Bunama (eski)... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 3. 

Karşı çıkma, engelleme, reddetme... Alışkanlık (eski)... Atarda-

mar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özüm-

leme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan 

oluşmuş kırmızı renkli sıvı... 4. Saygınlık... Herhangi bir cisim 

veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı... 

Toprak kayması (halk ağzı)... 5. Silisyum elementinin simgesi... 

Üstünkörü... Zatürre (halk ağzı)... 6. Süzgeç (halk ağzı)... Pat-

lıcangillerden, 20-50 santimetre yüksekliğinde, bazı ilaçların 

yapımında kullanılan bir yıllık otsu bir bitki, köpek üzümü, tilki 

üzümü... 7. Alt (eski)... Camilerde, parmaklıklarla çevrilmiş yer 

(eski)... 8. Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için 

maddi veya manevi bir çıkar karşılığı varılan anlaşma... Bitki-

nin dal, yaprak, çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odun-

laşarak gövde durumunu alan bölüm... Yaşa... 9. Sert, katı... 

Atın eşkin yürüyüşü (halk ağzı)... Islandığı zaman kolayca bi-

çimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak... 10. Ağabey (halk 

ağzı)... Küme... Tokat iline bağlı ilçelerden biri... 11. Tombul fın-

dık grubunda standart bir fındık çeşidi... Kuzey Avrupa’da ya-

şayan, geniş dallı boynuzları olan, iri bir tür geyik... Söyleyen 

(eski)... 12. Alüminyum elementinin simgesi... Gözdeki billur 

cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen ve gör-

meyi engelleyen rahatsızlık, perde, akbasma, aksu... Baba... 13. 

Gam dizisinde “si” ile “re” arasındaki ses... O anda, hemen... Ya-

nan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısı, 

yalım, yalaz, alaz, şule... 14. Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç... 

Zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime, ulaç, durum ulacı, 

bağ-fiil, sıla sıygası... 15. Gönül eri (eski)... Teğmen ve yukarısı 

üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, hizmet eri, emir-

ber(eski)... Hangi şey...

Yukarıdan aşağıya
1. Çivisi olmayan veya çivilenmemiş olan... Görüş ve anlayış-

ları birbirine uyan kimselerden her biri, kafadaş, kafa dengi... 

2. İletilme işi... Sömürge... 3. Zaten... Kuyruksuz kurbağanın yu-

murtadan yeni çıkmış kurtçuğu... Zamanın bölünemeyecek ka-

dar kısa parçası, lahza... 4. Yüksek ve alçaktan mermi atabilen 

kısa namlulu top... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, 

okunuşu... Bir borca karşılık, hesabı daha sonra görülmek üzere 

yapılan kısmi ödeme... 5. Kobalt elementinin simgesi... Birinin 

buyruğu altında olan görevli, madun... C. G. S. sisteminde, uy-

gulama noktasını, kuvvet yönünde 1 santimetre hareket ettiren 

1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi... Deniz veya göl 

suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire... 6. Evirtme işi, 
akis... Genellikle alt bölümü killi ve kumlu, üst bölümü tebeşir 
olan İkinci Çağın son dönemi... 7. Bir yapıda iki döşeme arasında 
yer alan daire veya odaların bütünü... Volkanik tüf... Haberci, 
haber veren kimse... 8. Düşünce... Kalbin normal çalışmasını 
birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahat-
sızlık, kalp aksesi... 9. Nispet eki (eski)... Kiraya verilerek gelir 
getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret (eski)... 10. Tut-
turgaç... Tuh... Mehterhanede yer alan, birbirine bağlı iki yarım 
küre benzeri ve iki değnekle vurularak çalınan bir tür davul... 11. 
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme... Devlet kurum-
larında çalışan üst düzey yönetici... Fransiyum elementinin sim-
gesi... 12. Deveyi çöktürmek için çıkarılan ses... Divan edebiya-
tında 5-10 beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, 
sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genel-
likle lirik konularda yazılan nazım biçimi... Titan elementinin 
simgesi... Gösteriş, çalım, caka... 13. İstenilen, beğenilen nitelik-
te olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı... Yankılı konuşma... 
14. Rengi kızıla ya-
kın bir çam türü... 
Bir yüzeyin üzerin-
de çizgi biçiminde 
olan, sarmal girinti 
veya çıkıntı... Çay-
da bulunan ve kafe-
in niteliğinde olan 
etkili madde... 15. 
Bir ana ürün elde 
edilirken ortaya çı-
kan başka ürün... 
Sabrın tükendiğini 
belirtmek için söy-
lenen bir söz...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI
ERSÖZ’ÜN 19 MAYIS MESAJI

Doğanşehir Kaymakamı 
Murtaza Ersöz 19 Mayıs Ata-
türk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle Kutlama 
Mesajı yayınladı.

Kaymakam Ersöz mesa-
jında “ Kurtuluş mücadele-
mizin başlangıcı ve dönüm 
noktalarından biri olan Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Samsun’a Çıkışının 100. Yıl-
dönümüne ulaşmanın mut-
luluğunu yaşamaktayız. Bu 
anlamlı gün Türk Gençliğine 
armağan edilmiş ve Gençlik 
ve Spor Bayramı olarak coş-

kuyla kutlanmaktadır” diyen 
Kaymakam Ersöz sözlerine 
şöyle devam etti. .

“Bir milletin bağımsızlığı 
ve istiklali için ilk adımı olan 
bu anlamlı olayla birlikte 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
ruluşuna götüren ve bir mil-
letin yeniden uyanışına vesile 
olmuştur. Atatürk tarafından 
gençlere armağan edilen ve 
Cumhuriyetin koruyucusu 
olarak gördüğü Türk Gençliği 
tarafından bu anlamlı günü 
her an yaşanması ve ecda-
dımızın bıraktığı mirasa tüm 

gücümüzle sahip çıkmaya de-
vam edeceğiz.

Bu duygu ve düşünceler-
le; başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve Silah Arkadaşları 
olmak üzere ebediyete inti-
kal eden Aziz Şehitlerimizi, 
aramızdan ayrılan Gazileri-
mizi rahmet ve saygıyla yad 
ediyor, başta Doğanşehirli 
Gençlerimizin olmak üzere 
tüm gençlerimizin ve Aziz 
Milletimizin 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nı kutluyorum” 
dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı
Küçük’ün 19 Mayıs Mesajı

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, 19 
Mayıs Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı 
dolayısıyla bir kutlama me-
sajı yayımladı.

Doğanşehir Belediye 
Başkanı Vahap Küçük, 19 
Mayıs Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı 
dolayısıyla bir kutlama me-
sajı yayımladı. 

Cumhuriyetin kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Kurtuluş Sa-
vaşını başlatmak üzere 
Samsun’a çıkışının 100. 
yıldönümünü kutladıkları-
nı belirten Başkan Vahap 
Küçük, “Atatürk’ün önder-
liğinde 19 Mayıs 1919’da 

Samsun’da yakılan istiklal 
meşalesi Amasya, Sivas 
ve Erzurum’dan geçerek 
tüm vatana yayılmıştır. Bu 
meşale, milletimizin hür-
riyete olan inancı ile birle-
şerek Kurtuluş Savaşı’nın 
kazanılmasını sağlamış, 
milletimizi muasır medeni-
yetler seviyesinin üzerine 
çıkarma mücadelemizde 
yolumuzu aydınlatmış ve 
aydınlatmaya devam et-
mektedir”  diyen Doğanşe-
hir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük Sözlerine Şöyle de-
vam etti.

“İstiklal mücadelesi-
nin başladığı 19 Mayıs’ın, 
Gençlik ve Spor Bayramı 
olarak ilan edilmesinin 

gençlere duyulan güvenin 
bir göstergesi olduğunu 
da dile getiren Başkan Va-
hap Küçük “Bu aziz vatanın 
bizlere emanet edildiğinin 
bilinciyle, tarihimize ve 
değerlerimize sahip çıka-
rak, ülkemizi millet olarak 
hep birlikte daha huzurlu 
günlere taşımanın gayre-
tinde olmalıyız. Bu duygu 
ve düşüncelerle; başta Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşla-
rı olmak üzere, tüm şehitle-
rimizi ve ebediyete intikal 
etmiş kahraman gazileri-
mizi rahmet ve şükranla 
anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramını kutluyorum” dedi.
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Doğanşehir’de
Bir Zamanlar!

FATİH 
DULKADİR

Yıl 1965-1970, Doğanşehir Ortaokulu güzel bir okul 
olduğu gibi iyi de eğitim veren bir okuldu. O yıllar eği-
tim sisteminde sınıfta kalma da vardı,tart edilme de...Bir 
çoğumuz önden gidenle de okuduk,arkadan gelenle de. 
Okulun yatılı öğrencileri vardı, pansiyonda kalırlardı. Okul 
yöneticileri ve öğretmenleri disiplinli, donanımlı ve kişisel 
yaşamlarıyla topluma örnek kişilerdi.O yıllarda Okul Mü-
dürlüğü yapanlar Mehmet İnci ve Sıtkı Karahan'dı.Okulun 
kadrolu öğretmenlerinden aklımda kalanlar ;Cengiz Bu-
lut,Mustafa Firengiz,Mustafa Kırıkçı,Ünal Sığrı,Şengül Gü-
laçtı,Süleyman Özçiftçi,Sabahattin Bal,Alirıza Göktaş ve 
Hasan Kakaç'tı.Ilk okul öğretmenlerinden Başöğretmen 
Fransızca,Abidin Koç Tarım.Cevri Özlü Beden eğitimi,Şa-
hin Erdem müzik derslerine gelirlerdi.Şahin hoca ilk türkü 
olarak bize “Bir ay doğar Pasinden” türküsünü öğretmişti.
Kendisi Pasin’den Doğanşehir’e muhacir olarak gelmişti.
Türkünün asıl adının “Bir ay doğar Pasenden”olduğunu 
sonradan öğrenmiştim. Mehmet Ciro sanki ticaret dersi-
ne gelirdi. Mehmetali Demiralp de derslere gelirdi ama,-
hangi derslere gelirdi çok anımsayamıyorum.Ya da bizim 
sınıfımıza hiç gelmediğinden anımsayamıyorum. Beşir 
Güngüt iyi bir okul katibiydi, mevzuata hakimdi. Okulun 
iki hizmetlisi vardı. Biri Hüsnü amca, öteki Ömer dayıysı. 
Hüsnü amca okulu nasıl da benimserdi! Sonradan Cengiz 
Şahin de okul hizmetlisi oldu ama ne yazık ki genç yaş-
ta yaşamını yitirdi. Pansiyonun aşçısı Abdullah amcaydı.
İlçe kaymakamı ve İlçe Hekimi Fransızca dersine gelirler-
di.Okulda öğrenci temsilciliği seçimleri oldukça hararetli 
geçerdi.Bir seçimde Ali Han’ı öğrenci temsilcisi seçmiştik.
Karşısındaki adayı anımsayamıyorum.

O yıllarda ilçenin bürokratları ve esnafları da saygın 
insanlarıdı. İlçenin ağaları ve beyleri vardı. Rıdvan Ağa 
,Mustafa Ağa,Hudutlu Abidin Ağa,Yarımağa, ,İshak Yağ-
cı,İshak Şahin,Ahmet Kuru Yaşar Doğan gibi saygın in-
sanları,Esat Doğan,ve Mehmet Delikaya gibi de saygın 
milletvekilleri vardı.İlçenin Kaymakamı Oruçoğlu,Hakimi 
Muhsin Bey,Savcısı Macit Terzioğlu, Zabıt Katibi Ali Bey,-
dava vekilleri de;Emin Albayrak,Abidin Özmansur’du ...Ali 
Kan da dava vekiliydi,daha sonra matbaa makinesi getir-
di ilçeye,günlük gazete çıkarttı.Tapucu Servet Özbey,Me-
teoroloji yetkilisi olarak Vefa Erdoğan,Askerlik şubesinde 
Necati Kutlu,Devlet Su İşleri’nde Hacı Ahmet Ata, Orman 
idaresinde Felek amca görev yaparlardı Pancar Şefi, Nü-
fuscusu,Trencisi vardı İlçenin.Banka Müdürü Şükrü Kafa-
rali ve Tahrirat Katibi Abdullah Durhan’dı

İlçede; Kaşifoğulları,Melekoğulları,Yıldırımlar gibi işa-
damları da vardı.Şerif Yıldırım hububat ticaretiyle uğra-
şırken daha sonraları uzun yıllar belediye başkanlığı yaptı.
İlçenin müteahhitleri vardı;Ahmet Durak,Yakup Aydın,Yu-
suf Taştan,Mehmet Günaydın...O yıllarda Türkiye'nin en 
büyük balast müteahhidi Hüseyin Aydın idi.Türkiye'de 
tek balast işçiliğini Doğanşehir Köylüleri yapıyordu Uğur 
Mumcu bu konuyu yazı dizisi yapmıştı. 

Esnafları ve zanaatkarları da vardı İlçenin, Sinemacı-
sı Hakkı Çavuş, Marangozu Vahap usta,Otobüscüsü Yanık 
Ahmet,demircisi Demirci Abdullah, berberi ve sünnetcisi 
Berber İbrahim idi...Beyaz eşyayı Özişler,altını,çiviyi, camı 
Yağcı Ömer bir arada satardı.Cansızların Alirıza,Melek 
Ahmet İlçenin diğer nalburlarıydı.Konfeksiyonu Yağcıla-
rın Fahri, Siverekli Tahsin,Kazım,Bektaş ve Hacı Coşkun 
satardı.İlçenin sosyetesini Siverekli Tahsin giydirirdi,ba-
bası da züccaciyeciydi ve adı da Zülfikar dı.O zamanlar il-
çede yanılmıyorsam üç tane de otel vardı.Otellerden birisi 
Kaşiflerin,diğeri Turan Yıldırım’ın bir diğerinin sahibini de 
anımsayamadım.

İlçenin kasabı Kasap Halil,manavları Felek amca ile 
Şemsettin idi.Orta okul ögrencileri Şekeri çekirdeği Et-
hem'den(Ethem'in dükkanı okul kantini gibiydi),kitap ve 
kırtasiye Vahap Doğan'dan ya da Turan Karatepe'den alır-
lardı.Kooperatifciliği ve kollektivizmi ilçeye sevdiren Ka-
dir Okçu idi.İlçenin en sosyalisti Hacı Mehmet Çakır’dı,ona 
kominist Çakır derlerdi.Haydar hoca muska yazar,Hapalı 
bibi doğum yaptırırdı,Cansızların Duran davudi sesiyle 
ezan okurdu,sağlıkçı Nebi Şahin ve Kazancı Mehmet el-

lerinde küçük bir çantayla dolaşır,evde yatan hastalara 
evlerinde iğne yaparlardı.Gogop Hasan,Kerim dayı,Dakko 
Abuzer,Göynüklü Ahmet ve babası gibi çiftçileri vardı.Sa-
bahın erken saatlerinde ve akşam güneş battıktan son-
ra bu çiftçilerin camızlarının çektiği kağnı arabalarının 
gıcırtılı gidişi ve camızlardan yola dökülen dışkılar ilçeye 
farklı bir ahenk katardı.Palancısı,kalaycısı köşkeri,vardı 
ilçenin...İlçenin en iyi köşkeri Köşker Osman idi .Fotoğraf-
larımızı Mahmut Coşkun çekerdi.İlçenin Hasanağa,Kutu 
Fatma ve Guri gibi delileri vardı.Hasanağa da fotoğraf(!)
çekerdi.Guri tertemiz giydirilirdi,sinirlendiği birilerine 
“Ana pıtına” diye küfürler ederdi.En iyi tamircisi Erol us-
ta,en iyi terzisi Vahit Doğan'dı.Sosyete bayanların entari-
lerini Ayten abla dikerdi.Recep Haci’nin değirmeninde un 
bulgur yapılırdı.Harapşehirli Cafer ve kardeşleri klarnet 
ve darbukalarıyla düğünleri şenlendirirlerdi.Kör Kadir ve 
Kör Hanifi düğünlerin vazgeçilmeziydiler.Düğünleri starı 
Çam Hasan dı ,Çam Hasan oynamadan düğün dağılmazdı.

İlçenin dinlence yerleri vardı;Kristal'de ilçenin ekabir 
takımı,Yüksek Kahvede taşralılar,Şehir Kulübünde de bü-
rokratlar zaman geçirirdi.Yusufun Pınarı,Takas ve Harap-
şehir İçmesi İlçenin piknik yerleriydi.

Ben bu yazıyı neden yazdım? 1965-1970 yılları, benim 
ve akranlarımın hem ortaokul yılları hem de çocukluk-
tan ergenliğe geçiş yıllarımız. Şimdi ise yaşlarımız 60-65 
oldu. Birçoğumuz Büyükbaba, Anneanne ve Babaanne 
olduk.Birbirimize fiziki olarak uzak olsak da teknolojinin 
sağladığı olanaklar nedeniyle iletişim yoluyla birbirimize 
oldukça yakınız.Ergenlik döneminin neme nem deli bir 
dönem olduğunu anlatmama gerek yok. Arkadaşlarımıza 
özenmemiz, öykünmemiz, onları ailemizden daha üstün 
görüp onlarla daha çok zaman geçirmeye çalışmamız o 
dönemlerde başladı, hatta ilk aşklarımız da...

Şimdi de orta yaşlarda ve olgunluk yaşlarındayız. Geç-
mişte yaşadığımız güzel anları yeniden anımsamak ve ara 
verdiğimiz arkadaşlık ve dostluğumuzu sürdürebilmek 
adına o yılların Doğanşehir'i gözümün önünden bir film 
şeridi gibi aktı.Onu da sizlerle paylaşmak istedim.

Bu yazıda mutlaka adını sanını anımsayamadığım bir 
çok değer vardır. Onlardan hayatta olanların bizzat ken-
dilerinden yaşamını yitirmiş olanların da yakınlarından 
özür diliyorum.Aramızdan zamansız ayrılan arkadaşları-
mıza da Allah'tan rahmet diliyorum.Selam,sevgi ve say-
gılarımla...

EYMS Antalya’dan Eli Boş Döndü
Spor Toto Süper Lig’in 33. 

hafta maçında Antalyaspor sa-
hasında E.Y. Malatyaspor’u ağır-
lıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev 
sahibi takım 1-0 önde tamam-
ladı. Spor Toto Süper Lig’in 33. 
hafta maçında Antalyaspor, sa-
hasında E.Y. Malatyaspor’u 3-0 
mağlup etti

Maçtan dakikalar
21. dakikada Charles’in pa-

sında ceza sahası dışında topla 
buluşan Amilton’un sert şutunda 
top az farkla yandan auta çıktı. 

26. dakikada Murat Yıldı-
rım’ın pasında ile kaleci ile karşı 
karşıya kalan Aleksic’in aşırtma 
vuruşunu kaleci Ferhat kurtardı. 

29. dakikada Celutska ile 
girdiği pozisyonda faule maruz 
kaldığını öne süren Bifouma ha-
keme itiraz edince sarı kartla 
cezalandırıldı. Aynı futbolcu iti-
razlarına yoğun şekilde devam 
etmesi üzerine ikinci sarıdan kır-
mızı kartla oyun dışında kaldı. 

37. dakikada Doğukan Si-
nik’in sağ kanattan kullandı-
ğı kornere ceza alanı dışından 
Charles’in sert şutu savunmaya 
kale direğinin dibinden kornere 
çıktı. 

38. dakikada Doğukan Si-
nik’in bir kez daha sağ kanattan 
altı pas içine kestiği ortaya Chi-
co’nun kafa vuruşu üstten auta 
gitti. 

45. dakikada Chico'un pasın-
da ceza sahası sol çaprazında 
topla buluşan Harun Alpsoy'un 
sert şutu uzak köşeden ağlarla 
buluştu. 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 33. 
hafta maçında Antalyaspor, sa-
hasında E.Y. Malatyaspor’u 3-0 
mağlup etti. 

48. dakikada Murat Yıldı-
rım’ın ceza sahası dışından sert 
şutunu kaleci parmaklarının 
ucuyla kornere çeldi. 

55. dakikada Malatyaspor 
atağında orta sahada topu ka-
pan Harun Alpsoy’un pasında 
ceza sahası içinde topla buluşan 
Mevlüt Erdinç’in aşırtma vuru-
şunda meşin yuvarlak ağlara 
gitti. 2-0 

65. dakikada kaleci Fer-
hat’un uzun pasında sol kanatta 
topla buluşan Amilton’un ceza 
sahası arka kale direğine yerden 
ortasında Mevlüt Erdinç, gelişi-
ne düzgün bir vuruşla topu ağla-
ra gönderdi. 3-0 


