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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

Selahattin Gürkan’dan ‘Atatürk’ Dersi
Selahattin Gürkan'dan 'Atatürk' Dersi
Cuma günü akşam saatleriydi.
Büyükşehir Belediyesi Özel Kalemden aradı-
lar.
Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 90. Yıldönü-
mü etkinliğine davet ettiler.
Cumartesi günü Atatürk Anıtı önüne biraz er-
ken gittim.
Sokak kısıtlaması vardı, ancak beklediğimin 
üzerinde kalabalık vardı.
Geçmiş yıllardaki törenler bir film şeridi gibi 
gözlerimin önünden geçti.
Evet, coşku ve kalabalık yoktu.
Ama bir hazırlık yapıldığı göze çarpıyordu.2’DE

AK Parti’den Kaymakam’a Teşekkür
AK Parti Doğanşe-
hir ilçe yönetimin-
den Kaymakam 
Köroğlu'na ziyaret. 
AK Parti Doğan-
şehir İlçe Başkanı 
Murat Kavuncuoğ-
lu ve yönetim kuru-
lu üyeleri Kayma-
kam Halil İbrahim 
Köroğlu’nu maka-
mında ziyaret etti-
ler.’TE

BAŞKAN DURALİ ZELYURT’UN REGAİP KANDİLİ MESAJI
Doğanşehir Belediye Başka-
nı Durali Zelyurt, mübarek 
üç ayların habercisi olan 
Regaip Kandili nedeniyle 
yayımladığı mesajında, mü-
barek üç ayların tüm dün-
yada kardeşliğe ve huzura 
vesile olmasını diledi.4’TE
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“Kızlar okuyun. Okumazsanız; Kolunuza takılan 3 
bilezik, kocanızın ömür boyu
Ödeyeceği salon takımıyla övünen, çeyizi dünyadaki 
en değerli eşya sanan
Bireyler olursunuz. Dışarıda nehir gibi akan bir 
hayat varken siz o nehirdeki
Sabit kaya gibi sürekli aynı kalırsınız.”
Aziz Sancar
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Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Demet Tuncel

Doğanşehir Emniyet Müdürlüğünden 
almış olduğum A2/D ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür

Murat KOZAT

97/067 Seri Numaralı VURSAN 12 Cal 
markalı otomatik pompalı yivsiz av tüfeğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür

Vahap AKKURT

7108 seri numaralı Gıda Franco markalı Yarı 
Otomatik Av tüfeğimi kaybettim. Hükümsüzdür.

İbrahim HAN

KAYIP

Selahattin Gürkan’dan ‘Atatürk’ Dersi

Selahattin Gürkan'dan 'Atatürk' 
Dersi

Cuma günü akşam saatleriydi.
Büyükşehir Belediyesi Özel Ka-

lemden aradılar.
Atatürk’ün Malatya’ya gelişinin 

90. Yıldönümü etkinliğine davet et-
tiler.

Cumartesi günü Atatürk Anıtı 
önüne biraz erken gittim.

Sokak kısıtlaması vardı, ancak 
beklediğimin üzerinde kalabalık var-
dı.

Geçmiş yıllardaki törenler bir film 
şeridi gibi gözlerimin önünden geçti.

Evet, coşku ve kalabalık yoktu.
Ama bir hazırlık yapıldığı göze 

çarpıyordu.
Atatürk Evinin önüne 90 yıl ön-

cesinde olduğu gibi Tak kurulmuş-
tu. Bahçeden Halk Eğitim Merkezine 
geçerken mini de bir sergi açılmış. 
Ata’nın 90 Yıl önce Malatya ziyare-
tiyle ilgili yaygın ve yerel gazeteler 
ve haberleri sergileniyordu.

Ama katılanlar gelmeyenleri ko-
nuşuyordu.

Gözlerimiz İktidar Partisinin önce 
Milletvekillerini, sonra Belediye Baş-
kanlarını, İl yöneticilerini aradı.

Yoktular.
Muhalefet partilerini yokladık.
 MHP İl Başkanlığı çelengini Baş-

kan Yardımcısı anıta sundu. İktidar 
zaten gelmemişti, Ana Muhalefet de 

yoktu, ittifak ortağı da. Anıta çelenk sunan 
tek parti MHP oldu.

Oda Başkanları vardı, Sivil Toplum Kuru-
luşları oradaydı.

Büyükşehir Belediyesi tam kadro oraday-
dı.

Ata’nın 90 Yıl önce Malatya’ya gelişini sa-
hiplenmişti, önemsemişti. 90 Yıl önce yaşa-
nan coşkuyu anımsatmak istemişti.

90 Yıl önce Atatürk Evi girişine yapılan 
tak’ın bir benzerinin yapıldığı kapı önünde 
gururla resim çektik.

Gazete Haberlerinin yer aldığı sergiyi ta-
kip ederek Halk Eğitim Merkezindeki anma 
etkinliğinin yapılacağı salona geçtik.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan  kürsünün başına geçti.

Elinde yazılı bir metin yoktu.
Camdan da okumuyordu.
Ders veren bir öğretmen edasıyla konuş-

maya başladı:
“Geçtiğimiz süreç içerisinde Cumhuriyeti, 

Cumhuriyetin değerlerini, Atatürk’ü ve Ata-
türk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cum-
huriyeti Devletinin kuruluş sürecinde ve bu 
kuruluş sürecinde neler yaşadığını sosyolojik 
empati yönüyle anlamak lazım diye düşünü-
yorum.”

Sonra Atatürk’ün parlak zekasını anlattı:
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına 

baktığınızda çocukluğunda da okul hayatın-
da da hep parlak düşünceleriyle parlak zekâ-
sıyla ve başarılarıyla dikkat çekmiştir. Gazi 
Mustafa Kemal’in kurmay zekâsının dahi ol-
duğunu Askeri Rüştiye’de ve Millet Mektebin-
de okuyan arkadaşları da biliyordu. Onun için 
savaşların sıkıntılı sürecinde hep Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ten fikir sormuşlardır. “

Sonra Medine kuşatmasına sözü getirdi:
“Osmanlı döneminde Enver Paşa Medine 

kuşatması öncesinde Mustafa Kemal Ata-
türk’den bir rapor ister. Kuşatmanın yerinin 
yanlış olduğunu yazar. Ama dinlemezler. 
Medine kuşatması yenilgiyle sonuçlanır ve 
Fahrettin Paşa esir düşer, Osmanlı çekilmek 
zorunda kalır…”

Cumhuriyetin kuruluşunu anlattı:
“Cumhuriyetimiz kolay kurulmadı. 1923 

yılında Cumhuriyetimiz kuruluyor ve 1938 
yılında Gazi Mustafa Kemal dünyasını değiş-
tiriyor. 12-13 senelik bir sürede bütün Ana-
dolu Demir Yolları ağlarıyla, bütün Anado-
lu’da yeni sanayi tesisleri yapılıyor. Malatya 
1923’de il oluyor,  Demir yolları 1931 yılında 
Malatya’ya geliyor ve Atatürk bu yolu açma-
ya geliyor. Türkiye Demir ağlarla örülüyor, 
iller birbirine bağlanıyor. Bu devam etseydi 
neler olmazdı ki.”

Sonra sözü Malatya’ya getirip sitem etti:
“Malatya’da Sümer Bank Fabrikasını ku-

ruyor. 1931 Yılında gelişinde Sümerbank’ın 
kurulacağı araziyi geziyor. Akabinde Tekel 
ve Şeker Fabrikaları kuruluyor. O Sümerbank 
projesi tam bir kültür ve medeniyet abide-
sidir. Keşke biz Sümerbank yerinde yapılan 
Sümerbank işçi evlerini alıp Sanat Sokağı 
yapsaydık. Sinema Salonu ve sosyal tesisle-
rini Sümerbank Müzesine dönüştürüp koru-
yabilseydik.”

Daha sonra “İstikbal Göklerdedir” sözünü 
anlatırken daha da heyecanlandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal 
Göklerdedir’ sözü bir hedeftir. O yıllarda Uçak 
Fabrikası olan 5 ülkeden biriydik. Kayseri 
Uçak Fabrikası vardı. Bu anlayışı içerisinde 
geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın Ay’a ilk temas şeklinde fikir vizyonu-
nu sunması da önemlidir. Bu anlamda da bu 
düşünceyi bütün topluma teşmil etmemiz ve 
fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiş-
tirme noktasında da önemli bir dönüm nok-
tasıdır diye ifade etmek istiyorum. Cumhu-
riyetimizin ilelebet daim kalmasını temenni 
ediyorum.”

İktidar ve muhalefet partileri gelmese de  
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan’ın konuşması dinleyenleri etkilemişti.

Duygulandık…
Alkışladık Başkanı…
90 Yıl önce Malatya’ya gelen Atatürk, 90 

Yıl sonra ancak böyle güzel anlatılabilirdi.
Sonra Malatya Lisesi Tarih Öğretmeni Ab-

dulvahap Alkan kürsüye çıktı Atanın Malat-
ya’ya gelişini uzun uzun anlattı.

Ama orada da da bir ayrıntı bir olay vardı:
“Büyük Önder Mersin’de iken Malatya 

Demiryolunun tamamlandığı iletilir. Hemen 
Malatya’ya gitme talimatını verir. Trenle ge-
lirken birde kaza atlatır. Tren bir rampa da iki 
lokomotif ile çekilirken tren aniden geri geri 
gitmeye başlar. Güvenlik Atatürk’ün hatta 
trenden atlamasını dahi önerir. Ama Atatürk 
önce ne olduğunu sorar, önce trenin el fren-
lerini çektirir, sonra ne olduğunu araştırır. 
Tren tünellerden geçerken makinistler loko-
motife kömür atmaya devam etmiş, duman 
tünelde birikince makinistler bayılmış, kont-
rolden çıkan tren geri geri gitmiştir. Sorunu 
tespit eden Atatürk, trenin normale binme-
siyle Malatya’ya gelmiştir. Ama orada birde 
şunu söyler. Ben trenden atlasaydım herkes 
atlayacaktı, o zaman da istenmeyen olaylar 
olabilirdi.”

90 Yıl sonra da yaptıklarıyla insanları et-
kileyen Büyük Önderi bir kez daha rahmet ve 
minnetle anıyoruz.

AK PARTİ İÇE BAŞKANI TAZİYE MESAJI
AK Parti Doğanşehir 

İlçe Başkanı Murat Kavun-
cuoğlu Doğanşehir Beledi-
yesi MHP Meclis üyesi Ce-
lal Durak'ın vefatıyla ilgili 
taziye mesajı yayınladı;

AK Parti Doğanşehir 
İlçe Başkanı Murat Kavun-
cuoğlu yayınlamış olduğu 
taziye mesajında; "Doğan-
şehir Belediyesi MHP Mec-
lis üyesi Celal Durak'ın 
vefatı bizleri üzmüştür. 
Merhuma Allah'tan rah-
met yakınlarına ve ailesi-
ne başsağlığı ve sabırlar 
diliyorum." dedi.
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Soldan sağa
1. Soykırım... Savsaklama, ihmal... 2. İlaç, merhem (halk 

ağzı)... İhtiyarlık yüzünden alık duruma gelme... Arazi... 3. 

Hemen, o anda, o saatte... Bitüm... 4. Eksiksiz, kesintisiz... 

Atma işine konu olmak... Derinin gözeneklerinden sızan, 

kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu 

sıvı, arak... 5. Önceden haşlanarak hazırlanmış yağsız etin 

üzerine yoğurt ve çırpılmış yumurta karışımının dökülüp 

fırında pişirilmesiyle yapılan bir yemek... 6. Bir gereksini-

min karşılanamaması durumu... Gözde sarıya çalan kes-

tane rengi... Buluş... 7. Hastanelerde veya mezarlıklarda 

ölülerin belirli süre için saklandıkları soğuk ortam... Silah 

olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak... 

Asılmış olan... 8. Su (eski)... Küme... Bira yapmak için 

çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa... Fransiyum 

elementinin simgesi... 9. Titreme, titreyiş (eski)... Tarım 

ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler (eski)... 

Cemaate namaz kıldıran kimse... 10. Başlangıcı belli ol-

mayan zaman, öncesizlik... “İyilik edeyim derken kimseyi 

memnun edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muham-

med’i memnun edemedi” sözünde geçer... Kez, yol, defa, 

sefer... 11. Gösteri (eski)... İnce bulgur (halk ağzı)... 12. Ku-

zey Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, iri bir 

tür geyik... İdareci olma durumu... 13. Kitapçık (eski)... İş-

sizlik, başıboşluk, aylaklık... 14. Yanıcı, renksiz, az kokulu, 

0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi... Meme-

si olan... 15. İkramiyesi olan... Kedi, köpek vb. çok memeli 

hayvanların yavrusu...

Yukarıdan aşağıya
1. Yer altından çıkan sıcak su veya sıcak su buharın-

dan elde edilen enerji... 2. Benzer, eş, denk... Çok şişman... 

Lityum elementinin simgesi... 3. Genellikle tahıl saklanan 

yer... Renklerle ilgili olan, kromatik... 4. Göçebelerin ko-

nak yeri... Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, 

açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, haris, 

hırslı, tokgözlü karşıtı... Baba... 5. Çeşmelerden su içmeye 

yarar, özel yapılmış kap... Berilyum elementinin simgesi... 

Milimetre... 6. Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edin-

dikleri kovuk... İnce kumaştan dikilmiş veya ipten örül-

müş, çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık... Alıcının 

aldığına dair imza attığı (mektup vb.), iadeli taahhütlü... 7. 

Asker azığı... Baklagillerden, sıcak iklimlerde birçok çeşidi 

yetişen ve tanen, zamk, boya vb. maddelerin yapımında 

kullanılan bir ağaç... Kendisine söz söylenilen kimse veya 

kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına geti-

rilen ve uzatılabilen bir seslenme sözü... 8. Yazın karadan 

denize doğru esen mevsim rüzgârı... Şaire yakışır biçim-

de, şair gibi, ozanca... 9. Sarmalamak işi... İnişli yer, bayır 

(eski)... 10. Haber (halk ağzı)... İçinden su akıtmak için top-

rağı kazarak yapılan açık oluk, arık... Müslümanların na-

maz kılmak için toplandıkları yer... 11. “V” harfi biçiminde 

olan yaka... Alüminyum elementinin simgesi... Dişi tutsak 

(eski)... 12. İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırıl-

mamış (içki)... Sistirelemek işi... 13. Arıtma özelliği olan 

(şey)... Metanın iki hidrojen atomunu yitirmesiyle türeyen 

bir kök... 14. İçki içilirken yenilen yiyecek... Kuzey Afrika’da 

ve İspanya’da ye-

tişen ve kâğıt, ip, 

halı yapımında 

kullanılan bir bit-

ki... İki parçadan 

oluşan, kendinde 

herhangi bir şey-

den iki tane bulu-

nan... 15. Ayırtma 

işini yaptırmak... 

Futa...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ÇOCUK SESİ
Gözüm arar dilekleri,
Rüzgâr ile gelir serin,
Gerçek gibi sözün derin,
Sokak sokak çocuk sesi…

Sesler gelir sokağımdan,
Dostlar güler gül bağımdan,
Kin bulunmaz ocağımdan,
Sokak sokak çocuk sesi…

Uzak uçar kanatların,
Daldan kaçmaz yaprakların,
Yüze gülen yanakların,
Sokak sokak çocuk sesi…

Sözün benim tek gülümdür,
Fikir benim tek yolumdur,
Sesin benim saz telimdir,
Sokak sokak çocuk sesi…

Garip sesi haber eder,
Çocuk gibi içten güler,
Onu bilen insan sever,
Sokak sokak çocuk sesi…

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

AK Parti’den Kaymakam’a Teşekkür
AK Parti Doğanşehir ilçe 

yönetiminden Kaymakam 
Köroğlu'na ziyaret.

AK Parti Doğanşehir İlçe 
Başkanı Murat Kavuncuoğlu ve 
yönetim kurulu üyeleri Kayma-
kam Halil İbrahim Köroğlu'nu 
makamında ziyaret ettiler.

İlçe Başkanı Kavuncuoğ-
lu, Doğanşehir'de Kızılay kan 
kampanyasında yapmış olduk-
ları etkinlikten dolayı teşek-
kürlerini belirterek nezaket 
ziyaretinde bulunduklarını be-
lirtti.

Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu ise ziya-
retten duyduğu memnuniyeti 
belirterek teşekkür etti. 

Haber Merkezi

BELEDİYE BAŞKANININ BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
Doğanşehir Belediye 

Başkanımız Durali ZEL-
YURT, Doğanşehir Belediye 
Meclis üyesi Celal Durak'ın 
vefatı nedeniyle bir mesaj 
yayınladı. 

Doğanşehir Belediye 
Başkan Durali ZELYURT me-
sajında şu sözlere yer verdi;

"Doğanşehir Belediye 
Meclis üyemiz Celal DU-
RAK'ın vefat etmesi bizleri 
derinden üzmüştür. Merhu-
ma Allah'tan Rahmet ailesi-
ne ve yakınlarına Sabr-ı Ce-
mil niyaz ediyorum. Mekanı 
Cennet olsun." Dedi.
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Doğanşehir Eski İlçe
Tarım Müdürü Şerif Çetintaş’ın 

sevgili Eşi 

Vefat Etmiştir. Merhumeye 
Allah’tan rahmet Ailesine ve 

yakınlarına 
Baş sağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR
GAZETESİ

Sultan
ÇETİNTAŞ 

İLAN
Polat Çarşı Camii ve Kuran Kursu Derneğinin 

olağan Genel Kurul Toplantısı 
26 Şubat 2021 tarihinde dernek binasında ya-

pılacaktır.
Derneğimiz üyelerine ve ilgililere ilanen Duyu-

rulur.
Dernek Başkanı
Mahmut Tüzün

A R K A D A Ş 
K İ M D İ R ?
Saygı değer okuyucular, arkadaşınızı
iyi seçin. 
Arkadaş demek emanet ettiğin değerler için 

gerektiğinde ortaya can koyandır...
Gerçek arkadaş iyi gün değil, kötü gün dostu 

olmalıdır...
Arkadaş, hor gören değil, hoş gören bir sırdaş 

olmalıdır. 
Gerçek arkadaş, iyi huylu güzel ahlaklı insan-

dır... 
Oysa günümüzde yaşadığımız olaylara baktığı-

mızda nice hayatların karardığı 
ve nice ocakların söndüğü pek çok kötülüklerin 

arkasında kötü arkadaş 
ve çevre seçiminden kaynaklandığı 
asla unutulmamalı dır...
İkiyüzlü, insan suretli nice şeytana pabucu ters 

giydirecek, parana, malına,
İşine, aşına, namusuna göz koyan, sahte
Arkadaşlardan emin olmak için arkadaş
Seçiminde çok dikkat etmek gerekir. 
İtimat ve güven arayışında ki ölçüyü hedef 

almalıyız. Gerçek arkadaşlık;
Çıkara, menfaata ve bencilliğe geçit vermez... 

Vermemelidir...
Arkadaş arkadaşın kalbine ektiğini biçendir... 
Dürüst, güzel ahlaklı, akıl ve şuur sahibi arka-

daşlara sahip olmanız dileğiyle. Hoşça kalın...
 NOT:
İki Türk gencinin menfaata dayalı olan arkadaş-

lığı Tercümanlık yaptığım polis karakolunda bitti. 
K.Erdem.

KUDRET
ERDEM

BAŞKAN DURALİ ZELYURT’UN
REGAİP KANDİLİ MESAJI

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 
mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili 
nedeniyle yayımladığı mesajında, mübarek üç ay-
ların tüm dünyada kardeşliğe ve huzura vesile ol-
masını diledi.

 Başkan Zelyurt mesajında: " İslam âlemi olarak 
mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandi-
li’ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği bu 
kutsal gecede, yapılacak tüm duaların kabul olma-
sını diliyorum. Üç aylar Regaib Kandiliyle başlayan, 
bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ula-
şan kandiller zincirini içinde barındıran, maddi ve 
manevi alanda Bayrama dönüşen manevi yükseliş 
ve bağışlanma aylarıdır.” diyerek şöyle devam etti:

“Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlı-
ğın faydalanması; tüm insanlığa barış ve huzur ge-
tirmesi; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik 
duygularının güçlenmesi, sevgi ve hoşgörü ortamı-
nın gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. 
Yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyilik-
lerin artarak yoğunlaştığı bu güzel günlerde başta 
Doğanşehir’imiz, Malatya’mız ve Ülkemiz olmak 
üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hâkim ol-
ması için dua edelim. Bu duygularla, bu mübarek 
günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona erme-
sine vesile olmasını temenni ediyor; hemşehrileri-
mizin ve tüm İslam âleminin mübarek üç aylarını 
ve Regaip Kandili’ni tebrik ediyorum.” Dedi.

Sürgü Spor Gençlerle Buluştu
Sürgü Gençlik spor kulübü 

gençler ile bir araya gelerek mad-
de kullanımı ve zararları hakkın-
da sohbet ettiler.

Doğanşehir Sürgü Gençlik spor 
kulübü Başkanı Mehmet Polat ön-
cülüğünde Sürgü Mahallesi'nde 
bir araya gelerek;  Son zamanlar-
da gençlerde yaygınlaşan madde 
kullanımına dikkat çektiklerini bu 
konuda gençler ile bir araya gele-
rek bu konuda sohbet ederek, bu 
tür zararlı alışkanlıklardan uzak 
kalmaları ve her zaman Sürgü 
Gençlik spor kulübünün kapıları-
nın açık olduğunu belirtti.

Ayrıca yemek ikramında bulu-
nuldu.

Haber Merkezi


