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23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışı-
nın ve “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” 
ilkesi ışığında milli egemenliğimizin ilan edi-
lişinin 99. Yıldönümünü coşku ve heyecanla 
kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz.

23 Nisan 1920, kader ve gönül birliği 
içerisindeki Necip Türk Milleti’nin istiklal ve 
istikbal mücadelesi için kıyama kalktığı kutlu 
bir tarihtir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün “milletimizin aydınlık geleceği ve 
omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil” 
olarak tanımladığı Türk Çocuğu’na armağanı 
olan 23 Nisan, tarih boyunca çocuklara ithaf 
edilen ilk ve tek çocuk bayramdır. Çünkü ço-
cuklarımız milletimizin en değerli varlığı olup 
geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimiz 
ve umudumuzdur. 

Milletimizin huzuru ve refahı, ülkemi-
zin gücü ve kalkınmışlığı için gelecek güzel 
günleri kucaklayacak olan çocuklarımızın 
sağlıklı, eğitimli, mutlu ve en önemlisi hür 
olarak hayatlarını idame ettirmeleri hepimizin 
en büyük arzusudur. İnanıyorum ki, çocuk-
larımız yakın bir gelecekte ülke yönetimin-
de söz sahibi olarak milletimizin ufuklarını 
aydınlatacaklar, Güçlü Türkiye’yi omuzlarında 
yükseltecekler ve tüm dünyanın özlediği barış 
ve kardeşliğin tesisi için azimle çaba sarf 
edeceklerdir. 

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yurdu ve 
milleti yaşatmak için mücadele eden kahra-
man silah arkadaşlarını, bugüne kadar Türki-
ye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Aziz Türk 
Milleti’ne hizmet sunan devlet adamlarından 
ebediyete intikal edenleri ve aziz şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle yâd ediyor, 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dün-
ya çocuklarına ve bütün insanlığa barış, refah 
ve huzur getirmesini diliyor, aziz halkımıza en 
derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum!..

HÜSEYİN
KARAASLAN

“Buram Buram Kayısı Kokan 
Hasretimsin Malatya” Gecesi

Ankara Malatyalılar Dernek Başkanı Hemşehrimiz Süleyman Bilgili’nin Katkılarıyla

Ankara Malat-
yalılar Derneği 
öncülüğünde An-
kara’daki Malat-
yalı derneklerin 
katkıları ve katı-
lımıyla “Buram 
Buram Kayısı 
Kokan Hasre-
timsin Malatya” 
adıyla 13 Nisan 
2019 günü Ma-
latyalılar gecesi 
düzenlendi. 2’DE

Fikir Gazeteciliği Sergisi Açıldı 

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi 
tarafından İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gez-
gin’in  katılımıyla “Fikir Gazeteciliği Sergi-
si” açıldı

Açılışa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Abdulkadir Baharçiçek, İletişim Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Dekan 
Yardımcıları Doç. Dr. Mevlüt Akyol ve Doç. 
Dr. Fatma Nisan’ın yanı sıra akademik 
personel ile öğrenciler katıldı. 17-19 Nisan 
tarihleri arasında üç gün sürecek olan Fi-

kir Gazeteciliği Sergisi’nin “İstanbul Bir 
Kültür Başkenti” projesi kapsamında 2010 
yılında İstanbul Üniversitesi’nin tarihi ko-
ridorlarında ilk kez hayat bulduğunu be-
lirten Prof. Dr. Suat Gezgin, “İl il dolaşan 
bu serginin önemi çok büyük, serginin 
amaçları yerel basının önemine vurgu 
yapmak, desteklenmesine dikkat çekmek 
ve ziyaretçilerini Anadolu gazeteleri ile 
tanıştırmaktır.” dedi. Türkiye’nin dört bir 
yanında Anadolu’da çıkarılan gazetelerin, 
gerek geleneksel kültürümüzün yayılması 

açısından, gerekse Anadolu kentlerinde 
meydana gelen gelişmelerden haberdar 
olunabilmesi açısından ulusal basının ta-
mamlayıcısı rolünü üstlendiğini aktaran 
Gezgin şunları söyledi:

“Türkiye’de tarihimiz boyunca yerel 
basın sayesinde birçok işler başarılmış, 
yerel sorunlar gündeme gelmiş ve bir-
çok konuda yerel halkın bilgilendirilmesi 
ve gelişimi sağlanmıştır. Ancak hâlâ bir-
çok yerel gazetemiz ekonomik sorunlarla 
boğuşmakta, haber edinimi konusunda 
sıkıntılar çekmekte ve yine ekonomik so-
runlar nedeniyle kendilerine çözüm bu-
lamamaktadır.” İletişim Fakültesinin ga-
zetecilik konusunda, yerel gazetecilerin 
sorunları konusunda zaman zaman bu tür 
etkinlikler düzenlediğini söyleyen Prof. Dr. 
Abdulkadir Baharçiçek “Bu serginin İstan-
bul Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliği 
içerisinde üniversitemizde sergilenmiş 
olması son derece önemli. Biz rektörlük 
olarak bu tür etkinlikleri sürekli destek-
liyoruz.  Özellikle İletişim Fakültemizdeki 
öğrencilerimiz de büyük katkı sağlıyor.” 
şeklinde konuştu.

İletişim Fakültesinde daha önce de 
yerel medya ile ilgili bazı sergiler düzen-
lediklerini dile getiren Prof. Dr. Mehmet 
Önal, fikrin de işin içerisine girmesiyle 
fikir gazeteciliğinin daha çok anlam kaza-
nacağını ve öğrencilerin de bundan istifa-
de edeceklerini düşündüklerini belirtti.

 Programda Prof. Dr. Suat Sezgin’in do-
ğum günü sebebiyle pasta kesimi yapıldı.

Hemşerimiz Özal; Turgut 
Özal Üniversitesinde Anıldı

Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden 
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 26. 
yılında kendi adını taşıyan Malatya Turgut Özal 
Üniversitesinde anıldı. 3’TE



2 23 NİSAN 2019HABER
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“Buram Buram Kayısı Kokan 
Hasretimsin Malatya” Gecesi

Ankara Malatyalılar Derneği öncülüğünde 
Ankara’daki Malatyalı derneklerin katkıları 
ve katılımıyla “Buram Buram Kayısı Kokan 
Hasretimsin Malatya” adıyla 13 Nisan 2019 
günü Malatyalılar gecesi düzenlendi.

Ankara Malatyalılar Derneği öncülüğünde 
Ağılbaşı Derneği, Arapgirliler Derneği, Argu-
vanlılar Derneği, Basak Köyü Derneği, Baş-
kınık Köyü Derneği, Başören Köyü Derneği, 
Çörmü Köyü Derneği, Darendeliler Derneği, 
Doğanşehirliler Derneği, Hacılar Dere Köyleri 
Derneği, Hekimhanlılar Derneği, İğdir Köyü 
Derneği, Kuluncaklılar Derneği, Köylü Köyü 
Derneği ve Sazlıca Köyü Derneğinin katılımı 

ve katkıları ile 13 Nisan 2019 Cumartesi günü 
akşamı Ankara Hakimevi salonunda gerçek-
leştirilen geceye Malatyalılar, Malatya dostla-
rı katıldı.

Eski valilerimiz Saffet Arıkan Bedük, Mus-
tafa Yıldırım, Ergun Yılmaz, Eski Bakanları-
mızdan M. Seyfi Oktay ve Güldal Akşit, Ma-
latyaspor Başkanı Adil Gevrek, bazı illerdeki 
Malatya dernekleri temsilcileri, sivil toplum 
örgütleri temsilcileri de gecede bulundu.

Başkan Süleyman Bilgili, ‘Üst kimlik Ma-
latyalılık’ ve birlik beraberliğe dikkat çekerek, 
"Bu güzel ülkemize iki cumhurbaşkanı kazan-
dırmış Malatya’mız ile ne kadar gurur duysak 

azdır. Bu vesile ile Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, 
Şehitlerimize, her zaman Malatya’mı-
zın değerleri olan İsmet İnönü ve Tur-
gut Özal'a rahmetler diliyor saygı ve 
minnetle ile anıyoruz."dedi.

Ankara Malatyalılar Derneği Baş-
kanı Hemşerimiz Süleyman Bilgili’nin 
Konuşması

"Eski valilerimiz S. Arıkan Bedük, 
Mustafa Yıldırım, Ergun Yılmaz, Eski 
Bakanlarımızdan M. Seyfi Oktay ve 
Güldal Akşit, Malatyaspor Başkanı 
Adil Gevrek, Sayın Bakanlarım, Mil-
letvekillerim, Valilerim, Sayın Proto-
kol ve Malatya Spor Başkanım, Siyasi 
Partilerin Değerli Temsilcileri ve Kadın 
Kolları Genel Başkanı, Ankara Eğitim 
Vakfı Başkanı, İzmit Malatyalılar Der-
neği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üye-
leri, Gebze Malatyalılar Derneği Baş-
kanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil 
Toplum Örgütlerinin Temsilcileri, Çok 
değerli Hanımefendiler, Beyefendiler, 
Saygı değer Malatyalı hemşerilerim, 
Malatya’yı seven Malatya gönüllüleri, 
Saygı Değer Medya Basın temsilcileri; 
'Buram Buram Kayısı Kokan Hasretim-
sin Malatya Gecesine' hoş geldiniz, se-
falar getirdiniz.

Bizler Ankara’da bulunan 23 ilçe ve 
köy dernekleri ile beraber Malatya’mı-
zın değerlerini yaşatmak bıraktığımız 
örf ve adetlerimizi burada aynı kültür 
ile devam ettirmek için Ankara Ma-
latyalılar Derneği ile beraber hareket 
ederek ‘En Üst Kimlik Malatya’ Sloganı 

ile gerek Ankara’daki hemşerilerimize gerek-
se kimliğinde Malatya yazan ve Malatya sev-
dalısı olan tüm hemşerilerimizi kucaklamak 
için, birlik beraberliğimizi en üst noktada tut-
mak için buradayız.

Ata yurdumuz Malatya’dan işimiz gereği, 
eğitim amaçlı veya çocuklarımızın geleceği 
için güzel yurdumuzun her bir köşesine git-
mek zorunda kaldık. Ama benliğimiz, ruhu-
muz, bağlarımız, kökenimiz Malatya sevdası 
ile her zaman kendini yenilemiştir.

Ankara’da okuyan öğrencilerimize burs 
olanağı sağlamak onlarla sık sık toplantılar 
yaparak sorunlarına yardımcı olmak bizim 
görevimizdir. Ankara Malatyalılar derneğinin 
amaç ve gayelerinden bir tanesi de Malat-
ya’dan uzak kalan hemşerilerimiz ile beraber 
olmak ve onlarla birlikte böyle nadide gün-
lerde daha sık bir araya gelerek dostluğumu-
zu pekiştirmektir.

Bu güzel ülkemize iki Cumhurbaşkanı 
kazandırmış Malatya’mız ile ne kadar gurur 
duysak azdır. Bu vesile ile Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Şehit-
lerimize, her zaman Malatya’mızın değerleri 
olan İsmet İnönü ve Turgut Özal'a rahmetler 
diliyor saygı ve minnetle ile anıyoruz.

Bu gecede sizlerle bir arada olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra böyle 
etkinliklerimizin daha sık tekrarlanması için 
elimizden geleni yapacağız.

Bu gecenin yapılmasında katkı ve katı-
lımlarını esirgemeyen Yönetim Kuruluma, 23 
Dernek Başkanıma ve Yönetim Kurulu üyele-
rine, Komisyon üyelerime maddi katkılarını 
yanımızda hissettiğimiz Sponsorlarımıza ayrı 
ayrı teşekkür ediyoruz.

Bu geceye katılarak bizleri onurlandırdı-
ğınız için tüm Malatyalı hemşerilerime ve Ma-
latya gönüllülerine Saygı, Sevgi ve hürmetler 
sunuyor, iyi eğlenceler diliyorum.

İyi ki varsınız, İyi ki sizinle birlikteyiz."
Programdan…
Malatyalı sanatçıların şarkı ve türkülerini 

dinlemenin yanında Ankara Malatyalılar Der-
neği Malatya Halk Oyunları Ekibinin gösterisi 
ilgiyle izlendi, birlikte oynandı.

Programın büyük bölümü Malatya'da ya-
yın yapan Vuslat TV'den Cumali Duman'ın su-
numu ile canlı olarak yayınlandı. 

Malatyalı Sanatçılar Zafer Albayrak ve 
Suat Yıldırım ile Kenan Şahbudak, Ali Al-
masulu, Mehmet Göksu ve Hamza Fırat'tan 
oluşan ekip şarkı ve türküler seslendirdiler. 
Zaman zaman halk, oyun 
türkülerinde halay çektiler.

Derneğin kuruluşundan 
bugüne başkanlık yapmış 
olanlara onurluk (Plaket) 
sunuldu. Nurettin Soykan 
yakınları bulunmadı. İbra-
him Yağmurlu adına karde-
şi Kasım Yağmur'a M. Seyfi 
Oktay, Naci Dönertaş adına 
kızı Berna Dönertaş'a Sü-
leyman Bilgili, Ö. Faruk Ye-
şilyurt adına Fuat Kutsal'a 
Adil Gevrek, Yakup Demir’e 
Güldal Akşit, Battal Yıldız’a 
Fatma Köse onurluklarını 
verdiler. Derneğe katkıla-
rından dolayı Ekrem Der-

nek'e onurluğu da Ertaç Önal verdi. Onurluk 
sunumunda yapılan konuşmalarda Malatya 
ve Malatyalılık sıkça dile getirildi.

Gecenin Sonunda Ankara Malatyalılar 
Derneği Başkanı Hemşerimiz Süleyman Bilgili 
bir Teşekkür konuşması yaptı…

Ankara Malatyalılar Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Süleyman Bilgili kapanış konuş-
masında şunları söyledi.

"Sevgili yönetim kurulu üyelerim, dernek 
başkanları, komisyon üyesi arkadaşlarım, 
emeği geçen tüm Malatyalı arkadaşlarım...

Elinize yüreğinize sağlık... Çok güzel bir 
gece yaşadık, aynı zamanda bu mutluluğu 
ben fazlasıyla yaşadım. Sizlere minnettarım, 
sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Hiç bir 
yönetim kurulu üyemizin tek bir başkanımın 
masasına oturmadığı bir gece yaşadı. Bun-
dan mutlu hiçbir şey olamaz. Yapılan hiçbir 
gecede son dakikaya kadar ne bir protokol 
ne de yaşlı veya genç katılanlar oturmamış-
tır. Bizim gecemiz her şeyi ile örnek olmuştur. 
Mekân sahibi Ankara Hâkim evi müdürü can 
dostum Ünal Bey'e, orada görev yapan arka-
daşlara, sizlere zaten diyecek hiçbir şey bula-
mıyorum; Ben mutlu oldum, sizlerin de mutlu 
olduğunuzun idraki içindeyim. Haydi hayırlısı 
çok çok çok teşekkür ediyorum.

Yeni Doğanşehir Gazetesi olarak Bu ola-
ğan üstü gecede tüm Malatyalıları bir araya 
getiren Ankara Malatyalılar dernek başka-
nı Hemşerimiz Süleyman Bilgiliye ve Yöne-
tim Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz.  
•DEMET TUNCEL
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Soldan sağa
1. Bir eserin hazırlanmasında kolaylık sağlamak veya bir işe 

kılavuzluk etmek için yazılıp sınıflandırılan küçük kâğıt yaprak-

larından her biri... Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzeri-

ne atılıp getirmesi için köpeğe verilen buyruk sözü... Lahana, 

turp, şalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök dışındaki bütün 

bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotugillerde karşılaşılan 

yosunumsu mantar... 2. Yıldızın batması (eski)... “Bu ne hâl, ne 

tuhaf” gibi şaşma, sitem bildiren bir söz... Gam dizisinde re ile 

fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti... 3. Duyuş, 

düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik, belgi (eski)... Göz (eski-

miş)... “Öldürülmek veya başı belaya uğramak” anlamına ge-

len “... gitmek” deyiminde geçen bir söz... 4. İlenme, beddua... 

Parçalardan oluşmuş bütün... Büyük erkek kardeş, ağabey (halk 

ağzı)... 5. Uygun, elverişli... Erik yetiştirilen bahçe... 6. Hastalık 

(eski)... İpi andıran, ipe benzeyen, ip gibi... Bir kimseyi, bir şeyi 

anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, 

isim... 7. Yüreklendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yaşa... 

Şiir okuma, şiir söyleme (eski)... Bir şeyin amacına uygun, iste-

nilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme... 

8. Et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan 

yemek... İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine ge-

çirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı... 9. İnanç... Herhangi 

bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı... Muğla iline bağlı 

ilçelerden biri... 10. Molibden elementinin simgesi... Ter (eski)... 

Taban, döşeme, yer... 11. “İnan olsun” anlamında kullanılan bir 

söz... Seçkin... 12. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğe-

nilecek biçimde olan... Genellikle gömlek yapımında kullanı-

lan bir tür ince ve yumuşak bez... Toprak üstündeki bölümleri 

odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim 

sonra kuruyan küçük bitkiler... 13. Siklon... Avro (eski)... Evlilik 

ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasın-

daki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik... 14. 

Lityum elementinin simgesi... Kuruntu... Organik maddelerin 

ayrışmasından oluşan tutuşur sıvıların birçoğu... 15. Elinden iyi 

iş gelen, becerikli kimse... Mançurya halkından olan kimse... Ke-

limenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden 

veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz...

Yukarıdan aşağıya
1. Tombul fındık grubunda standart bir fındık çeşidi... Mo-

zambik halkından olan kimse... 2. Gereken ilgiyi göstermeme, 

boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme... Beğenilme-

yen bir olay, bir durum karşısında şaşkınlığı anlatan bir söz... 3. 

Işın (eski)... Fabrika... 4. Tütsüleme suretiyle kurutulmuş ringa 

balığı... Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne... Kaynağı mitolo-

jik çağlara dayanan kirişli bir çalgı... 5. Altın elementinin simge-

si... Karşılık olarak, benzetilerek yapılan davranış, söz (eski)... 

Çember biçiminde, telden yapılma, torbaya benzeyen büyük 

gözlü ağ... 6. Genellikle akvaryumlarda yetişen, değişik renkler-

de, uzunluğu yaklaşık 5 santimetre olan bir tatlı su balığı... Nikel 

elementinin simgesi... Uyum... 7. Bir hayvana herhangi bir amaç-

la birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi... İşaret... 8. 

Üzerinde boks yapılan, çevresi kordonla çevrilmiş yer... Protak-

tinyum elementinin simgesi... Gam dizisinde “sol” ile “si” ara-

sındaki ses... İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum... 9. Talyum 

elementinin simgesi... Oyuncu önündeki paranın tümünü ortaya 

koymak... 10. Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmiş 

bir oyun türü... Utanma, utanç duyma... Üzüntü... 11. Aralarında 

aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan 

kişilerden oluşan topluluk... Işınları saptıran ve ayrıştıran, say-

dam maddeden yapılmış üçgen cisim... Evropiyum elementinin 

simgesi... 12. Birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz... Bir 

erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce... Yanlar, taraf-

lar... 13. Telle örül-

müş dokuma... İtici 

güç, ilham verici... 

14. Dikey (eski)... 

Krezol... 15. Drose-

ragillerden, Kuzey 

Karolina bataklık-

larında yetişen, 

yapraklarına konan 

sinekleri, böcek-

leri sıkıp emen bir 

bitki... Bir şeyin en 

üstteki bölümü...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Hemşerimiz Özal; Turgut Özal Üniversitesinde Anıldı
Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden 8. 

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 26. yılında ken-
di adını taşıyan Malatya Turgut Özal Üniversitesinde 
anıldı

Malatya Valiliği ve Malatya Turgut Özal Üniversite-
sinin birlikte düzenlediği anma etkinliğinde ilk olarak 
Turgut Özal Üniversitesinde oluşturulan Turgut Özal 
Müzesi açılarak, fuaye alanındaki sergi gezildi. Turgut 
Özal’ın Malatya’da çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı 
serginin gezilmesinin ardından, üniversiteyi tanıtan 
ve Turgut Özal’ın hayatını anlatan bir sinevizyon gös-
terimi yapıldı.

Anma etkinliğinde açılış konuşmasını yapan Malat-
ya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay 
Karabulut, “Bugün, 8. Cumhurbaşkanımız, hemşehri-
miz merhum Turgut Özal’ı vefatının 26. yıldönümünde 
bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün aynı 
zamanda gelini ve 2 torunu ile birlikte şehit olan Ma-
latya eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Hamit Fen-
doğlu’nun şehadetinin 41. sene-i devriyesi. Merhum 
Fendoğlu’nu da rahmetle anıyorum. İnşallah ülkemiz 
bir daha o karanlık günleri yaşamaz. Hep birlikte ya-
şatmayacağız. Bugün aynı zamanda merhum Özal, 
kendi memleketinde kendi adını gururla taşıdığımız 
üniversitemiz de ilk defa anılıyor. Bugün; Turgut Özal 

Müzesi, kendi adını taşıyan üniversitede açıldı. Malat-
ya her yanıyla Özal’ı ölümsüzleştiriyor, Özal’ı sahiple-
niyor” dedi. Özal’ın hayatına ilişkin bilgiler de aktaran 
Rektör Karabulut, “Turgut Özal, renkli kişiliği, yaşamı, 
davranışları, alışkanlıkları, sevecenliği, hoşgörüsü ve 
geniş ufku ile önemli siyaset ve devlet adamlarımız-
dandır. Turgut Özal, hayatında merdivenleri tek tek 
çıkmasıyla da örnek bir kişiliktir” ifadesini kullandı.

ŞÜKRANLA YÂD EDİYORUZ 
Malatya Valisi Aydın Baruş, vefatının 26. yılında 

Malatya ve Türkiye’nin yetiştirdiği büyük devlet ve si-
yaset adamı merhum Turgut Özal’ı rahmet ve şükran-
la yâd ettiklerini ifade etti. Baruş, 8.Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın ömrünü ülkesine ve milletine hizmetle 
geçirdiğini kaydederek, “Bugün Türkiye’de ve dünyada 
hatırası minnetle yâd edilen tarihe mal olmuş büyük 
bir şahsiyet. Bazı yıldızlar saçtıkları ışıklarla dünyada-
ki insanlığa yön göstermeye devam ediyorlar. İşte Tur-
gut Özal, Türk milletinin yetiştirdiği ender liderlerden 
biri olarak açmış olduğu ufukla hala bize yön göster-
meye devam ediyor” şeklinde konuştu.

55. Hükümet döneminde Devlet Bakanı olarak gö-
rev yapan Cavit Kavak, ‘Turgut Özal ile ilgili anıları’ ko-
nulu bir konferans verdi. •KENAN EREN

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından, Elazığ Meteoroloji 
13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden(B-
TUM) verileri de dikkate alınarak yapılan değerlendirme son-
rasında bölgesel sel ve taşkın uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda 
Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da gök gürültülü 
kuvvetli yağış beklentisi olduğu tekrarlanarak bölge halkı ya-
şanması muhtemel olumsuzluklara karşı uyarıldı. Sel ve su 
baskınlarına karşı uyarılan vatandaşlara ayrıca yıldırım düş-
mesi sel, su baskını olasılığı dikkate alınarak bölge halkının 
dikkatli olması yönünde uyarısı tekrarlandı. Yağış uyarıları 
gelmeye başladı Konuyla ilgili olarak DSİ 9. Bölge Müdürlü-

ğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer 
verildi. “Ülke genelinde olduğu gibi Bölge Müdürlüğümüzün 
bulunduğu havzada 2019 yılının mevsim normalinin üzerinde 
yağış alması ve halen devam etmesi nedeniyle sağanak ya-
ğışlar kar örtüsünün yağmurlarla beraber erimeye geçmesi 
depolamalı tesislerimizin (baraj, gölet) maksimum su koduna 
kadar dolması ve fazla suların mansaba aktarılması sırasında 
nehir, dere yataklarının taşarak çevredeki arazilere yerleşim 
yerlerine, alt yapı tesislerine ve tüm canlılara zarar vermek 
suretiyle etki bölgesindeki doğal yaşamı olumsuz etkileyip ve 
normal hayatı da kesintiye uğratacağından dolayı özellikle 

bölgedeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünde 
dikkatli ve tedbirli olmaları taşkın anının derhal kurumumuza 
bildirmelerini kamuoyuna saygıyla duyururuz.” BİR UYARI DE 
METEOROLOJİDEN Diğer yandan benzer bir uyarı da Meteoro-
loji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merke-
zi'nden(BTUM) geldi. BTUM tarafından yapılana açıklamada 
ise bölge halkı “Bölge genelinde havanın çok bulutlu, zaman 
zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geç-
mesi beklenmektedir. Minimum sıcaklıklarda önemli bir de-
ğişiklik beklenmiyor, maksimum sıcaklıklarda 4-5 derecelik 
düşüş bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden orta kuvvette, 
yağış esnasında kuvvetli esmesi tahmin edilmektedir. Merkez 
ayrıca, bölge genelinde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü 
sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, 
lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması 
gerekmektedir” ifadeleri yer buldu. •HABER MERKEZİ

DSİ’den Taşkın Uyarısı 
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Farklı bir şehirde gezinmekteyim. İki genç, park-
taki bir ağacın gölgesinde hem sohbet etmekte hem 
de çıtlattıkları çekirdeklerin kabuklarını ortalığa 
atmaktalar. Dayanamadım yanlarına yaklaştım. “ 
Delikanlılar ben bu şehrin yabancısıyım. Gördüğüm 
kadarı ile şehriniz çok güzel, hoşuma gitti doğrusu” 
deyince tebes-sümle karşılık verdiler. Ben devamla: 
“ Bir şehrin güzelliği, içinde yaşamakta olan insan-
ların elindedir. Eğer ona iyi bakar, temiz ve düzenli 
tutarlarsa o güzel-liğini devam ettirir ve herkes ta-
rafından da övgüye değer bulunur” dememle birlik-
te ne demek istediğimi anladılar ve yüzleri kızara-
raktan ve çekirdek pake-tini saklamaya çalıştılar… 
Onları görmemezlikten gelip çekip gidebilirdim. On-
lar da her çekirdek çıtlattıklarında her zaman oldu-
ğu gibi kabukları ortalığa atmaya devam ederlerdi. 
Ben sanıyorum ki benim bu yaklaşımım onlara ders 
olmuştur ve onlar aynı hareketi bir daha yapmamış-
lardır…

   Belli bir dönem Kayseri’de kalmıştık. Şehir mer-
kezine doğru her gidişimde, oturduğumuz evin yan 
sokağında, eli yüzü temiz ve düzgün bir yaşlı ada-
mı, her gün bulunduğu sokağın temizliğini yaparken 
görüyordum. Ben onu belediyenin bir işçisi sanıyor 
ve içimden “ Helal olsun şu adama, akşama kadar 
durmadan dinlenmeden sokağın temizliği ile uğra-
şıyor” diyordum … Adam hiç de beledi-ye çalışanı-
na benzemiyordu. Merak edip o sokaktaki birine bu 
adamın kim oldu-ğunu ve durmadan dinlenmeden 
neden sokağın temizliği ile uğraştığını sordum. O 
da bana, onun belediye temizlikçisi olmadığını, sırf 
ortalık temiz kalsın diye çaba sarf ettiğini ve davra-
nışını yıllardır hiç üşenmeden bir vatandaşlık göre-
vi olarak kabul ederek devam ettirmekte olduğunu 
söyledi. Bu durum beni daha da şaşırtmıştı. Bayağı 
duygulandım ve etkilendim. İçimden: “ Memleket-
te böyle in-sanlar da mı varmış” dedim. Ve bir gün 
o adam, her gün o mutat işlerini yapar-ken yanına 
yaklaşarak nezaketle: “ Ben bu şehrin yabancısı-
yım. Günlerdir bu sokakta yapmakta olduğunuz te-
mizlik işlerini hayranlıkla ve ibretle izlemek-teyim. 
Senin ne güzel ve temiz bir yüreğin var ki sade bir 
vatandaş olarak her gün bu işlemleri hiçbir çıkar 
gözetmeksizin üşenmeden yerine getirmektesin. 
Sana olan hayranlığımı ve takdirlerimi ifade etmek 

isterim. Seni yürekten kutlu-yorum ve sana selam 
duruyorum. Allah senden razı olsun” dedim. Adam 
ezildi, büzüldü, büyük bir alçak gönüllülükle ve gü-
lümseyerekten “ Teşekkür ederim. Bu sizin hüsnü 
teveccühünüzdür beyefendi” dedi…  O adam hiç de 
mecbur değildi sokağı temizlemeye. Bütün bunları 
isteyerek ve bilinçli bir şekilde yapı-yor, kimseden 
de karşılık beklemiyordu. Ben de onu görmemezlik-
ten gelebilir ya da “ Şu adamın enayiliğine bak hele. 
İşi gücü yok da, elin sokağını temizleyip duruyor” 
diyebilirdim.

     Dört halife dönemine dair konuya örnek bir 
olay. Adaleti ile anılan Hz. Ö-mer, torunları ile evde 
hoşça vakit geçirmektedir. Üzerlerine binen torunla-
rını yerde sırtında büyük bir keyifle gezdirirken, bi-
risi içeri elinde bir evrakla girer. Uzunca bir süre ve 
şaşkınlıkla Ömer’i izleyen adam, çocuklarla eğlen-
meye ara veren Ömer’e “ Ya Ömer, senin gibi halife 
ve devlet başkanı konumunda olan birinin çocuklar-
la bu şekilde vakit geçirmesini ve onlara hem de bu 
şekilde sevecen davranmasını yadırgadım doğrusu. 
Ben şahsen çocuklara bu kadar yüz vermezdim” der. 
Hz. Ömer canı sıkkın olarak karşısındaki kişiye sert 
bir nazar atarak “ Sen ne için buradasın?” diye so-
rar. Adam bir şehre vali olarak atanmış olduğunu, 
görev evrakını kendisine imzalatmak üzere burada 
bulunduğunu söy-ler. Ömer “ Ver bakalım şu evrakı” 
diyerek adamın uzattığı evrakı alarak yırtıp attık-
tan sonra “ Sen kendi çocukların ya da torunlarına 
sevgini esirgiyorsan, yarın görev yaptığın şehirdeki 
insanlara nasıl sevgi duyacak ve onları nasıl mem-
nun edeceksin? Şimdi burayı hemen terk et. Valilik 
senin neyine be adam?”  diyen Ömer, Müslüman ol-
madan önce kendi öz kızını diri diri toprağa göme-
cek kadar gaddar bir insandı. Müslüman olmak ona, 
insanlığın ve sevginin ne demek olduğunu öğretmiş-
ti. Şimdilerde ise Müslümanlık, gaddarlıkla eş değer 
tutul-makta, Müslümanlık adına korkunç kıyamlar 
yapılmakta, Müslümanlık, kindar-lıkla adeta eş de-
ğer tutulmakta.   

   Bir başka örnek daha vereyim kendi öğren-
ciliğim ile ilgili. Ortaokulda öğ-renciyim. Yılını da 
söyleyeyim bari, merak edenler için. Yıl 1958-1959 
öğretim yılı. Yeni bir öğretmen tayin olmuş okulu-
muza, sosyal bilgiler öğretmeni. Ders-lerimizi işli-

yoruz. Öğretmenin anlatım şekli farklı gibi geliyor 
bizlere. Ne ise ilk yazılı sınav olacağız. Benim bu 
derslerim çok çok iyi. Herhangi bir sıkıntı yaşa-ma-
maktayım ve kendimi hazır hissetmekteyim. Sorular 
soruldu. Sorular muka-yeseye dayalı mantık sorula-
rı. Biz alışmışız hikaye gibi anlatmaya. Ben de bütün 
bildiklerimi döktürdüm kağıda … Bu derslerde 9- 10 
dan aşağı notum olmamıştı o zamana kadar. Öğret-
men notları okudu, notum 4. O an nasıl bir konumda 
ol-duğumu anlatmam mümkün değil. İkinci yazılıdan 
da 4 gelince, öğretmen ve bu ders gözümde bitmiş-
ti. Ondan ve bu dersten nefret etmeye başlamıştım 
… Bir zaman sonra o öğretmen, bana ismim ile hitap 
ederek benden, yöremiz ile ilgili bir şey öğrenmek 
istedi. Büyük bir heyecanla bildiklerimi aktardım 
kendisine. İçim içime sığmıyordu. Öğretmen bana 
ismimle hitap etmiş ve benden bir konu ile ilgili bilgi 
danışmıştı. Bir anda o öğretmen hakkındaki düşün-
cem tamamen değişmişti. Artık kendisine sevgi ve 
saygı duymaya başlamıştım. Bir sonraki yazılı sınav-
da, onun düşündüğü şekilde yanıtlar vermiş ve not-
larımı tekrardan aynı düzeye getirmeye muvaffak 
olmuştum. Şayet öğretmen bana böyle bir yak-laşım 
içinde olmasaydı, ben kendisinden nefret etmeye ve 
derslerimi aksatmaya devam edecektim. Basit bir 
empatinin olumlu manada nasıl bir değişim yarat-
tığı, bu gibi davranışlar insanlar tarafından devam 
ettirildiğinde ne büyük yararlar sağlayacağı açıkça 
ortaya çıkmıyor mu? Şuna kesin bir şekilde inan-
maktayım ki, hiçbir insan sonsuza kadar geri zekalı 
olarak kalamaz. Yeter ki o kişiye yakla-şılması bili-
ne. Bu yaklaşım şekli de, güler yüzlü ve sevgi dolu 
olmak insanlara anlayışla yaklaşmak ve bunları kar-
şımızdakine yöneltmekle mümkündür. Empa-ti kur-
mak çok güzel ve onurlu bir davranıştır. Onun esas 
kaynağı da tabii ki sevgidir. Keşke tüm insanlar aynı 
duygu içinde olabilseler…       

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-33

Devamı Gelecek Sayıda

EYMS TRABZON’DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Evkur Yeni Ma-

latyaspor isteği pozisyonları bulamadı. Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor 2-1 ye-
nildi

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor kar-
şılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti. 

2.dakikada Nwakaeme'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Abdul-
kadir Ömür , kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Er-
taç'dan döndü. 

15.dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı 
22.dakikada Michael Pereira'nın sağ taraftan ortasında ceza sahası içindeki Ömer 

Şimanoğlu'nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluştu. 0-1 
31.dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme 

ayağının içiyle yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın solundan filelere 
gitti.. 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 
karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

69. dakikada Rodallega'nın pasında topla buluşan Nwakaeme'nin yerden vuru-
şunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı. 

77. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor savunmasından seken topu önüne alan Ab-
dulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta 
kaldı. 

80. dakikada Nwakaeme'nin kale sahası içine doğru ortasında Rodallega'nın 
kafa vuruşunda top kaleci Ertaç'ın sağından ağalarla buluştu. 2-1 

85. dakikada Nwakaeme'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rodalega, ka-
leciyi de geçmek isterken, meşin yuvarlak Ekuban'ın önüne düştü. Vuruşunda ise 
direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


