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DOĞANŞEHİR’DE MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI
19 Ekim Muhtarlar Günü  Do-

ğanşehir ilçesinde düzenlenen tö-
renle kutlandı.

Hükümet binası önünde yapı-
lan tören anıtına çelenk sunulması 
ve saygı duruşu ile başladı. Günün 
anlam ve önemini belirten konuş-
mayı Doğanşehir Muhtarlar Derne-
ği Başkanı MEHMET HATUN yaptı, 
Konuşmasında “ Bir Askerin Vazife 
Ve Görevini En İyi Şekilde Yapmaya 
Çalışırken Başarılı Olabilmesi İçin 
Her Zaman Komutanın Destek Ve 
Yardımına Muhtaçtır. Bir Muhtar 
Da Köy Ve Mahallesinde Vatandaşa 
Karşı Sorumluluğunu İfa Ederken, 
Devlete Karşı Olan Yükümlülüğünü 
Yerine Getirmeye Çalışırken Her Za-
man Devlet Büyüklerimizin Ve İda-
recilerimizin Destek Ve Yardımları-
na Muhtaçtır” Dedi. Doğanşehir İlçe 
Hükümet Konağı Önündeki Atatürk 
Anıtına Çelenk Sunan Muhtarlar 
Daha Sonra Kaymakam MURTAZA 
ERSÖZ’Ü ziyaret etti. 

İlçe Kaymakamı MURTAZA ER-
SÖZ ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, muhtarların 

devlet ile vatandaş arasında köprü 
olduğunu söyledi. İlçe Kaymakamı 
ERSÖZ, kamu hizmetinin köylerimi-
ze ve mahallelerimize hızlı ve etkin 
bir şekilde ulaştırılmasında mühim 
bir görev üstlenen Mahalle tüm 
mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 

Ekim Muhtarlar Gününü kutlarım 
dedi.

Doğanşehir ilçe Belediye Başka-
nı VAHAP KÜÇÜK Yaptığı Konuşma-
da Mahalle Ve Köy Muhtarlarımızın 
19 Ekim Muhtarlar Gününü Kutlu-
yorum, Onların Sayesinde Mahalle 

Ve Köylerimizden En Ufak Bir Sorun 
Çıkmadı Tüm Mahalle Ve Köy Muh-
tarlarımıza Yapmış Oldukları Hiz-
metten dolayı Teşekkür Ediyorum 
dedi.

Doğanşehir İlçe Hükümet Ko-
nağı Önünde Düzenlenen Törene 

Doğanşehir ilçe Kaymakamı MUR-
TAZA ERSÖZ, İlçe Belediye Başkanı 
VAHAP KÜÇÜK, Doğanşehir İlçe Em-
niyet Müdürü ALPARSLAN GÜVEN, 
Daire Amirleri, Muhtarlar Ve Vatan-
daşlar Katıldı.

KADİR AYDIN-İSA KANLIBAŞ

Doğanşehir Eski Kaymakamı
Mustafa Eldivan’a Ziyaret

Doğanşehir Eski Kaymakamı Mustafa Eldi-
van'a ziyaret.

Yeni Doğanşehir Gazetesinin bir önceki 
sorumlu yazı işleri Müdürü Oktay Demirci, 
Doğanşehir ilçesinde görev yapan ve Doğan-
şehir ilçemizde Büyük projelere imza atan 
Doğanşehir ilçesinde emeği olan Doğanşehir 
Eski Kaymakamı ve şuanda İstanbul Bağcılar 

Kaymakamı Mustafa Eldivan ı makamında zi-
yaret etti.

Doğanşehir Eski Kaymakamı Mustafa El-
divan; Doğanşehir halkını çok sevdiğini, Do-
ğanşehir ilçesini çok sevdiğini ve Doğanşehir 
insanın çok iyi olduğunu, her zaman Doğanşe-
hirlilere kapılarının sonuna kadar açık oldu-
ğunu belirtti.

MGC BAŞKANI KARADUMAN
GÖREVİNE DÖNDÜ 

Rahatsızlığı sebebiyle 
bir süredir tedavi gören 
Malatya Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Haydar 
Karaduman  tedavisi sü-
resince arayan ve soran-
lara teşekkür etti.  

Aylar sonra Malatya 
Gazeteciler Cemiyetine 
gelen Başkan Haydar Ka-
raduman, görevinin ba-
şına dönerken, tedavisi 
süresince kendisini yalnız 

bırakmayan bürokrat ve 
basın mensuplarına te-
şekkür ederek “ağır bir 
tedavi süresinin ardından 
yeniden Cemiyete gelme-
nin mutluluğunu yaşıyo-
rum. Tedavim süresince 
beni arayan, soran ve 
mesaj gönderen, evime 
kadar gelip geçmiş ol-
sun dileklerini ileten tüm 
dostlara sevgi ve saygıla-
rımı iletiyorum” dedi. 

Malatya Gazeteciler 
Cemiyeti olarak bası-
nın sorunlarını çözmek 
için Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu ve bağlı 
Federasyonlar ile Cemi-
yetlerle birlikte çalıştık-
larını kaydeden Kara-
duman, “basın zorlu bir 
süreçten geçiyor, bu gün-
leri birlik, beraberlik ve 
ortak alınacak kararlarla 
aşabiliriz” diye konuştu. 

KAYMAKAM ERSÖZ ZİYARETLERE 
DEVAM EDİYOR

Doğanşehir Kaymakamı 
Murtaza Ersöz,  Doğanşehir Sa-
nayi Sitesinde faaliyet gösteren 
esnafları ziyaret etti. >>2’de
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KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel
Kenan Eren

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

Ben  avutulmamış  ırgat  çocuğuydum    
çocukluk  deyince 
çukurovanın  pamuk  tarlalarında  
sıcaktan  ölen  kardeşim  gelir  aklıma 
yüreğimde  donan  kar  tutuşur 
çocukluk  deyince 
tepemize  akan  toprak  dam  gelir  aklıma 
gözümdeki  yaşlar  donar 
gün  yanığı  gülmeyi  bilmeyen  yüzüm 
cılız  bedenim 
utangaç  ömrüm 
anne min  hüzünlü  gözleri  gelir  aklıma 
istemem 
götürmeyin  beni  çocukluğuma

AKİFE AYHAN

ÜZMEM SENİ
ANNECİĞİM

Dargın söze içlenirsin
Muhabetle güçlenirsin 
Kalbimi kırsan suçlanırsın 
Üzmem seni Anneciğim.

Şaka yapsam nazlanırsın 
İlgi görsen hazlanırsın 
Her bayramda gözlenirsin 
Üzmem seni anneciğim.

Torun sever hoşlanırsın 
Göz yaşına haşlanırsın 
Sırtını dönsen taşlanırsın 
Üzmem seni anneciğim. 

Raporlu alır ilacı 
Aylar geçer gelmez bacı 
Gelinin sözleri feci 
Üzmem seni anneciğim.

Eşi merhum gönlü yasta 
Hayır eder eşe dosta 
Sırtını oğluna yasta 
Üzmem seni anneciğim.

Derdin çok bitmez destanın 
Tabiatın bağ bostanın 
Halından bilen hastanın 
Üzmem seni anneciğim.
BÜTÜN ANNELERE ANNESİNİ SEVENLERE AR-

MAĞAN EDİYORUM ERCAN DALKILINÇ.

ERCAN DALKILIÇ

KAYMAKAM ERSÖZ ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR
Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz,  Doğanşehir Sa-

nayi Sitesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Sanayi 
sitesindeki oto tamircileri, oto elektrikçileri, marangoz, mer-
merci, kaynakçı, mobilyacı ve oto yedek parçası satan esnafla-
rı ziyaret ederek bütün esnaflarla tek tek görüştü.  Doğanşehir 
Kaymakamı Murtaza Ersöz sanayi sitesi esnafları ile sohbet 
edip işleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ersöz tüm esnafları-
mıza hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

Daha sonra başka bir günde yine Doğanşehir Kaymakamı 
Murtaza ERSÖZ, Doğanşehir İlçe Jandarma Bölük Komutanı J. 
Tğm. Tolga COŞKUN, Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner 
GÜLER, Doğanşehir Tarım  Ve  Orman  Müdürü Şerif Çetintaş  
ve Kurum Amirlerinin Katıldığı Mahalle Ziyareti Kapsamında 
Doğanşehir İlçesi Günedoğru ve Söğüt Mahalleleri Ziyaret Edi-
lerek Vatandaşlar İle Bir Araya Gelinerek Sorun Ve Talepler 
Dinlendi. Bölgedeki Okulların Da Ziyaret Edildiği Programda 
Öğrencilerin Başarı Durumu Hakkında Yetkililerden Bilgi Alına-
rak, Öğrencilere çeşitli Hediyeler Dağıtıldı. Şehit Polis Memuru 
Vahap ALAGÖZ ve Şehit P.Uzm. Çvş. Suat ÖZCAN’ın Ailelerini 
ziyaret eden Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz   ve bera-
berindeki heyet daha sonra Doğanşehir  Devlet Hastanesinde 
Tedavi Gören Şehidimiz P.Uzm. Çvş. Suat ÖZCAN’ın Oğlu Emre 
ÖZCAN Ziyaret Edilerek Doğanşehir İlçe Kaymakamı Tarafın-
dan geçmiş olsun ve Hayırlı Şifalar Temennisinde Bulundu

KADİR AYDIN-DEMET TUNCEL

AK Parti İlçe Başkanından 
Ankara Ziyareti

AK Parti Malatya İlçe Başkan-
ları istişare toplantısı için AK Parti 
Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Ka-
vuncuoğlu ve Belediye Meclis üyesi 
Rüstem Çatı Ankara'da ziyaretlerde 

bulundular. 
AK Parti Doğanşehir İlçe Başka-

nı Murat Kavuncuoğlu beraberinde 
Belediye Meclis Üyesi Rüstem Çatı 
ile birlikte AK Parti Malatya Mil-
letvekilleri Bülent Tüfenkçi,Öznur 
Çalık,Hakan Kahtalı ve Ahmet Ça-
kır'ı gazi meclisinde ziyaret ederek 
Doğanşehir hakkında istişarelerde 
bulundular. 

Gazi meclisi ziyaretinden son-
ra Kavuncuoğlu beraberinde  ASKİ 
(Ankara Su ve Kanalizasyon İdare-
si Genel Müdürlüğü) Genel Müdürü 
Hemşehrimiz Prof.Dr.Cumali Kına-
cı'yı makamında ziyaret ederek soh-
bet ettiler.
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Soldan sağa
1. Telgraf gönderen görevli... Baklagillerden, ana yur-

du Akdeniz kıyıları olan, birleşik telek yapraklı, çiçekleri 
sarımtırak renkte, tanesi baklamsı, bol nişastalı bir bitki... 
2. Herhangi bir biçim ve görünüşlü olan... Genellikle alt bö-
lümü killi ve kumlu, üst bölümü tebeşir olan İkinci Çağın 
son dönemi... 3. Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri 
boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabani veya ev-
cil kuş... Miçonun yaptığı iş... İnsan ve hayvanlarda beyin, 
göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun 
üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser... 4. İlgili... Bir 
ülkenin veya bir bölgenin, çevresindeki yerleşim yerlerine 
ekonomik ve toplumsal yönlerden hâkim olan ve genellik-
le ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkisinin sağlan-
dığı en önemli kenti, metropol, ana şehir... 5. İpek gibi düz 
ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik... Mik-

roskopta incelenecek maddelerin üzerine konulduğu dar, 
uzun cam parçası... Alma, toplama (eski)... 6. Lorentiyum 
elementinin simgesi... Yaralamak işi... 7. İslam devletle-
rinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere 
verilen belge... Öküzgözü... 8. Ateş veya kızgın bir şey tut-
maya, korları karıştırmaya yarayan iki kollu metal araç... 
Kayaçların erimesiyle yer altı akıntıları olan, kireç taşı 
ve dolomit bölgesi... Çok ak... 9. Yeryüzünde, yer altında 
belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman 
zaman akan su... Jaluzisi olan... 10. İçgüdüsel (eski)... Alü-
minyum elementinin simgesi... 11. Sonu gelmeyen istek, 
aşırı tutku... Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzle-
min belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, 
seyelan... Aramak işi... 12. Kısa mesafeyi aydınlatma gücü-
ne sahip otomobil farı... Lale yetiştirilen yer, lale bahçesi 
(eski)... 13. Kalça kemiği (halk ağzı)... Bir devletin yönetim 
biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin 
nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını 
bildiren temel yasa, kanunuesasi... Karakter... 14. Şımar-
mış, şımartılmış (kimse)... Güç, kuvvet, derman, takat... 
15. Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı... Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde sofralık olarak üretilen, beyaz renkli, iri ve 
yuvarlak taneli bir tür üzüm...

Yukarıdan aşağıya
1. Tokat atmak... Çift, eş, ikiz (halk ağzı)... 2. Kızar-

mak... Ağaç çatkıların arasına kerpiç doldurularak yapıl-
mış duvar veya bina (halk ağzı)... 3. Kertenkele derisinin 
sepilenmesiyle elde edilen bir tür deri... Aşağısamak du-
rumu... 4. Gadolinyum elementinin simgesi... Kaynamakta 
olan... Radyum elementinin simgesi... İplik, sicim, tel vb. 
ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü... 5. Ay tak-

viminin dokuzuncu ayı, üç ayların sonuncusu, oruç tutulan 
ay... Otomobillerde sisli havalarda görüş mesafesini ço-
ğaltan far... 6. Hastalıklı, sakat (eski)... Kuzey Amerika’da, 
ağaçlarda yaşayan, kafası tilkiye benzeyen, uzun kuyruğu 
alaca halkalı, boyu yaklaşık 90, kuyruğu 30 cm olan kürk-
lü hayvan... Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin 
sakladığı her türlü iz, hatıra... 7. Fıçıya koyma, fıçıya dol-
durma... Alay, istihza... 8. Alerji ile ilgili olan... 9. Iklamak 
işi... Sayılamak işi... 10. III-XIII. yüzyıllarda İngiliz İskandi-
nav dillerinde kullanılan alfabenin harflerinin her biri... 
Gök cisimlerinin doğması (eski)... Osmanlı Devleti’nde Ye-
niçeri Ocağının kaldırılmasından önceki güvenlik görevlisi 
(eski)... 11. Nicelik bakımından miktar, ölçü, fiyat, zaman 
anlamlarıyla soru bildiren bir söz... Ukala bir biçimde... 
12. Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak 
kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan kü-
çük bitkiler... Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı, 
okunuşu... Kar-
şılık olarak, ben-
zetilerek yapılan 
davranış, söz 
(eski)... Utanma, 
utanç duyma... 
13. Bildirme kipi... 
Gözü bir şeyden 
yılmayan, azgın... 
14. Kemiklerin to-
parlak ucu... Mü-
rekkep balığının 
bir türü... 15. Ça-
maşır leğeni (halk 
ağzı)... Taşıt...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Sonraki yıllarda da tiyatro oyunları birbirini izledi. Uzun kısa, 
farklı oyunlarda görev aldım. Bahadır Kabakaş’la Cahit Atay’ın Pu-
suda (Yaşar rolü) oyununda oynamak çok keyifliydi. Bu oyunu bir 
veli toplantısında da oynamıştık ve okul başarılarımdan habersiz 
olan babam beni seyredip çok beğenmişti.(Başarılarıyla övünen 
bir çocuk değildim. Elbette, onaylanmak, beğenilmek hoşuma gi-
diyordu. Ama başarıyla şımaran bir çocuk olmadım hiç. Daha çok 
mahcup bir çocuktum. Çünkü öyle bir kültürden geliyordum. Aldı-
ğım taktir belgelerini, karneleri bile pek kimseye göstermez, öyle 
alışılageldiği gibi çerçeveletip asmaz, tam tersine, bir dosyaya ko-
yar saklardım.)

Daha sonra Abdülkadir Ünlü’nün “Göcekler Göğerince” (köy-
lü rolü?) adlı oyunda görev aldım. Hatırladığım rol arkadaşlarım, 
Kadir Kaya, Nurcan Doğan, Ayfer Alagöz, Kubilay Taştan, Hüseyin 
Pektaş’tı. Yine Cahit Atay’ın “Ermiş Memet”(Memet rolünde) oyu-
nunda görev aldım. (Prova yaptık ama seyirciye oynayıp oynamadı-
ğımızı hatırlamıyorum) Bir de “Sinemaki” adlı kısa oyunda (avukat 
rolü) görev aldım. Ama asıl büyük başarımız Necati Cumalı’nın Boş 
Beşik adlı oyunuyla oldu. Artık son sınıfa gelmiştik ve epey deneyim 
kazanmıştık. Sinema filmi de yapılmış ve bir anlamda klasikleşmiş 
olan bu oyunu oynayabilirdik. Bu kez çalışmaya resim öğretme-
nimiz Ekrem Kadak da dahil oldu.Ekrem Kadak bizi çalıştırmakla 
kalmadı, oyunun dekorlarını da yaptı. Kıyafet ve makyajlarımız da 
bu oyunda kısmen daha iyi olmaya başladı. Münir Taştan’ın gözü 
hep üstümüzde, eli sırtımızdaydı. Birçok çalışmaya gelir katılır, her 
sahneyi izler, düzeltirdi. Ben Oba Beyini oynadım. Bilfer Budak da 
Oba Beyinin eşi Fatma’yı oynamıştı. Yusuf Adıman, Suat Taşpınar 
da oyunun kalabalık kadrosunda yer alanlar arasındaydı.Oyunun 
şiirsel dili, türküleri, ağıtları,… seyircileri göz yaşına boğmuştu. Ar-
tık ergenlik çağına girmiş olan bizlerin, aşk, ölüm, öfke sahnelerini 
anlamaya başlamamız ve o empatiyle oynamamız da bunda etkili 
olmuş olabilir.

Doğanşehir Ortaokulu’nu bitirirken, artık o güzel ilçeden çık-
mam gerektiğini hissediyordum. Doğanşehir beni kucağında bü-
yütmüş, çok ilgi ve sevgi göstermişti. Ama bu ilgi ve sevgi, başka 
bir açıdan da, beni sınırlayan bir çembere dönüşmeye başlamıştı. 
Bir bakıma çok güzel bir çocukluk geçirmiş bir bakıma da çocuklu-
ğumu yeterince yaşayamamıştım. Arkadaşlarım (örneğin, Kubilay 
Taştan, Oktay Durak, Haluk Coşkun,) futbol, voleybol oynuyor, okul 
takımlarında görev alıyorlardı. Bense oyunlara dahil olmakta geri 
duruyordum. Çünkü okul başarılarım beni ilçede küçük çaplı bir 
efsane haline getirmişti. Mecaz olarak değil, gerçekten parmakla 
gösteriliyordum. Bu da beni sınırlamaya başlamıştı. Doğru bulma-
sam da çevrenin bakışının etkisi altında hissediyordum kendimi. 
Benim gibi başarılı bir öğrenci ciddi olmalıydı, öyle çoluk çocukla 
top peşinde koşamazdı. (O dönemde çektirdiğim fotoğraflarımda 
hep çatık kaşlı görünmemin bir sebebi de budur)Öte yandan, başka 
şehirlere uçmak için artık kanatlarım yeterince güçlenmişti. 

Ortaokulu bitirince, Fen Lisesi ve Parasız Meslek Liseleri sınav-
larına girdim. Fen Lisesi sınavına girmek için Elazığ’a gittim. Sınav 
sonucunda Türkiye çapında ilk ikibin yediyüze girebildim. Bugün-
kü kadar çok sayıda Fen Lisesi bulunsaydı, muhtemelen Fen Lisesi 
okuyacaktım ve belki de çok sevdiğim tiyatro ve edebiyattan uzak-
laşmış olacaktım. Neyse ki o zaman sadece, Ankara ve Kayseri’de 
Fen Lisesi vardı ve sadece ikiyüz kadar öğrenci alıyorlardı. 

Geriye Parasız Yatılı Meslek Liseleri kalıyordu.  Daha önce ti-
yatro rol arkadaşım Kadir Kaya, Tekirdağ Otelcilik ve Turizm Mes-
lek Lisesini kazanmış, orada okumaya başlamıştı. Geldikçe Tekir-
dağ’ın güzelliklerini, okulun olanaklarını anlatıyordu bize. Otelcilik 
yapmayacağımdan ve turizmle uğraşmayacağımdan (çünkü daha 
önce boş vakitlerimde Hüseyin Abimin lokantasında çalışmıştım) 
çok emin olduğum halde, Doğanşehir’in o güzel ama dar çerçe-
vesinden dışarı çıkmak, Batı’ya gitmek, sanat kaynaklarına ya-
kın olmak için Tekirdağ Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesini tercih 
listesinin başına yazıp kazandım. (Orada da, tiyatro çalışmaları 
yaptık. İlhami Meriç, Necdet Koyuncu ve Ramazan Soğukpınar’ın 
yönetiminde, Cevat Fehmi Başkut’un “Harputta Bir Amerikalı” 
adlı oyununu hazırlayıp, Trakya turnesi yaptık. Kadir Kaya’nın ve 
Yusuf Adıman’ın da rol aldığı bu oyunda ben Katip’i oynamıştım. 
Yanı sıra duvar gazetesi çıkardık, yarışmalar düzenledik. Lisede-
ki sınıf arkadaşım Cenk’le hafta sonları İstanbul’a gidiyor, tiyatro 
oyunları izliyor, kitapçıları geziyor, edebiyat dergilerini kolaylıkla 
elde edebiliyorduk. Yazko Edebiyat, Hürriyet Gösteri, Varlık, Mil-
liyet Sanat dergilerini sabırsızlıkla takip ediyordum. Bilge Kitap 
Kulübüne üye olmuştum, istediğim kitapları getirtip okuyordum. 
Lisede sahnelenen kısa oyunlar yazdım. Bütün bunlar okuyacağım 
ve çalışacağım alan olan tiyatroyu seçmemde de çok yardımcı oldu. 
Öte yandan, spor yapmaya da vakit ayırıyordum artık. Masa tenisi, 
satranç, basketbol oynamayı orada öğrendim. Hatta okuldaki koşu 
yarışmasında dereceye girdim. Okulun koşu takımına yazmaması 
için Beden Eğtimi öğretmenini güçlükle ikna ettim. Çünkü tiyatro 
çalışmalarımız çok güzel geçiyordu ve onların aksamasından kaygı 
duyuyordum. )

Böylece, 1982-83 öğretim yılında, Doğanşehir Ortaokulunu bi-
rincilikle bitirrmiş oldum. Beni kızkardeşim Zeynep takip etti. O da, 
1984-1985 öğretim yılında, aynı okulu yine birincilikle bitirdi. Onu, 
İsmet, Mehmet, Fatma ve Kazım Erkek adlı yeğenlerim, Perihan, 

Rıfat, Servet, Ozan Erkek adlı kardeşlerim, Gülhanım Kaya (Güneş), 
Hasan Kaya, Mükail Kaya ve Mücevher Erkek (Erdoğan) adlı yeğen-
lerim, Gökhan, Okan, Duygu Akar adlı yeğenlerim, İhsan, Nusret 
ve Yağmur Erkek adlı yeğenlerim başarıyla takip ettiler. Çiğdem ve 
Sevcan Erkek adlı yeğenlerim de yine aynı ortaokuldan mezun ol-
dular. Serpil, Ali Ekber, Figen, Barış ve Ercan Erkek de başka şehir-
lerde ortaokulu bitirdiler. (Kardeş ve yeğenlerin mezuniyet sırası 
gözetilmemiştir)Onları da başka yeğenlerim ve onların çocukları 
takip etti. Mehmet Erkek adlı yeğenim, Doğanşehir Ortaokulu’nu 
dereceyle (ikinci ya da üçüncü) bitirmekle kalmamış, Doğanşehir 
Lisesini de birincilikle bitirmiştir. 

Doğanşehir’e taşındığımızda yalnız bir abim ilkokul mezunuy-
ken, bugün ailemizde, benden sonra gelen 14 kişi (kardeşlerim ve 
yeğenlerim) üniversiteyi bitirmiş durumda. Aralarında, yüksek li-
sans ve doktora yapanlar var. Mühendislik, öğretmenlik, yönetici-
lik, bankacılık gibi birçok meslek alanında çalışıyorlar. Yeni yetişen-
leri de okutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

El yordamıyla bir yol açmış ve bazı şeylerin başarılabilirliğini 
deneyerek ortaya koymuştum. Zaten genetik olarak zeki bir aile-
den geliyorduk (bunda övünecek bir şey yok) onu doğru yöne yö-
neltince ve istekle çalışınca da başarılı sonuçlar yavaş yavaş ortaya 
çıktı. İyi öğretmenlerle karşılaşmamın (vardılar ki karşılaştık) ve 
beni desteklemelerinin bunda payı çok büyüktür. 

Doğanşehir; Doğanşehir Ortaokulu, Hükümet Konağı Bahçesi, 
Bahçenin önündeki çeşmesi, Karatepe Kitabevi, Doğanşehir Kütüp-
hanesi ve Kütüphanenin emektar görevlisi Gaze Abi,Foto Coşkun, 
arkadaşımız Kazım Uçar’ın ayakkabıcı dükkanı, Cezmi Orhan’ın 
babasının bakkal dükkanı, Hüseyin Abimin Lezzet Lokantası, Mum-
cu Eczanesi, Doğanşehir Eczanesi, Korkmaz Fırını,Kristal Kahvesi, 
Ziraat Bankası, Sağlık Ocağı, Doğanşehir Lisesi, Renkli Sineması, 
İstasyon caddesi ve şirin tren istasyonuyla belleğimin en güzel ye-
rinde, düşsel bir ilçe olarak duruyor. Her caddesindeki, her soka-
ğındaki arkadaşlarımın evlerini ayrıntılı hatırlıyorum. Arkadaşları-
mın birçoğuyla daha sonra görüşemediğim için onları hala çocuk 
olarak hatırlıyorum. Bir gün o evlerin kapılarını çalsam, arkadaşla-
rımı karşımda o çocukluk halleriyle bulabileceğimi hayal ediyorum. 

Kısacası Doğanşehir bir elma lezzetiyle hala belleğimin dama-
ğında diri duruyor. Şimdi yılda ancak bir kez orada kalan akraba-
larımı ziyarete gidiyorum. Bazı şeylerin değişmiş olduğunu görü-
yorum. Ancak belleğim yine de o eski halini koruyor, değişiklikleri 
kaydetmiyor.

Doğanşehir bize çok şey kattı, biz de ona, küçük de olsa, kat-
kıda bulunmaya çalışıyoruz. Doğanşehir’in yeniden o aydınlık kim-
liğine, yine bilginin, çalışmanın, üretmenin çok değerli olduğu, sa-
natsal etkinliklerin çok ve etkili olduğu haline getirilmesi gelecek 
kuşaklar için büyük önem taşımaktadır. Bağrından çok değerli bili-
minsanları, sanat insanları çıkaracağından hiç kuşkum yok. Çünkü 
o kumaşını, o mayasını hala koruyor. 

HASAN ERKEK
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      Vatanımı, milletimi ve bayrağımı sevdim ve onlarla gurur 
duydum. Bizlere, içinde özgürce yaşamakta olduğumuz vatanı, 
yedi düvele karşı savaş vererek  emanet eden, başta kurtarıcımız 
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda savaşım ve-
ren yüce Türk ordusu ve aziz milletine saygı ve minnet duy- guları 
beslemekteyim. Bu vatan toprağında yaşayan, onu sevip ve ona 
saygı duyan her kesimden insanı seviyor ve onlara saygı duyuyo-
rum. Dinime karşı saygılıyım. Gereklerini elimden geldiğince ye-
rine getirmeye de çalışıyorum. An-cak bütün bunları yaparken de 
göstermelik bir tavır içinde olmuyorum. İslam’ı sadece şekli yanı 
ile ele almıyorum. “ İlim Çinde de olsa bulup alın getirin”-         “ 
Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum”- “ Bir alimin ölümü, 
alemin ölümü gibidir.” – “ Bir alimin ilim yaparken harcadığı za-
man, bir müminin ibadet ya-parken harcadığı zamandan daha 
kıymetlidir” gibi önemli sözlerle donatılan ilmi yanını, “ Komşusu 
aç iken tok yatan, bizden değildir”- “ Komşu komşunun külüne 
muhtaçtır”- “ Veren el alan elden daha üstündür” gibi sözlerle 
süslenen sosyal yönünü, “ Bir insanı sebepsiz yere öldüren, bütün 
insanlığı öldürmüş gibidir”- “ Bir ülkeyi adil bir şekilde yöneten 
bir gayr-i Müslim, ülkeyi adilane yönetemeyen bir Müslim’den 
daha değerlidir” gibi adli ve idari yanını, “ Hiç ölmeyecekmiş gibi 
bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahret için çalış” derken ça-
lışmayı kutsayan yönünü, “ Birazdan kıyametin kopacağını bilsen 
bile ağaç dikmekten geri durma” – “ Ağaç kesen baş kesmiş gibi-
dir” gibi ağacı ve yeşili  kutsayan yanını, “ Dini zorlaştırmayın, ko-
laylaştırın, onu sevimli kılın ve saygı duyulmasını sağlayın ve de 
kötü gösterilip saygısızlık yapılmasına fırsat verme-yin” şeklinde-
ki içtenliğini, “ Hırsızlık ve yolsuzluğu, rüşvet ve iltiması, yalanı 
ve dolanı, inkar ve iftirayı, kul ve kamu hakkı yemeyi, kindarlığı 
ve cana kıymayı, içki ve kumarı v.s ” yasak kılarak insanları kötü-
lüklerden korumak, her türlü güzel ve yararlı şeylerin yapılması 
hususundaki hayatsal öneme haiz tavsiyele-rini,  “ Allah’a eş koş-
mak ya da inkar etmek”- “ Kul ve kamu hakkı yemek” gibi Allah’ın 
asla affetmeyeceğini önemle vurgulayan ve dikkat çeken  yanını, 
daima önemsedim. Ve isterim ki herkes bütün bunları dikkate al-
sın. Zira, hem bu dün-ya ve hem de ahıret için kurtuluş buradadır 
diyorum.    

     İşte ben; eksiği ile fazlası ile, günahı ile sevabı ile buyum. Ne 
çokça önem-senecek kadar değerli bir bulunmaz Hint kumaşıyım 
ve ne de yerin dibine batı-rılacak kadar değersiz ve gereksiz bir 
insanım … Şu anda nerede ve ne yaptığım merak ediliyorsa, kızı-
mın memuriyeti dolayısıyla Tokat’da ikamet etmekteyim. Günle-
rim her gün en az iki gazete ve çeşitli kitaplar okumakla, geceleri 
düşü-nürlerin, akademisyenlerin çeşitli konularda yorumlarını 
izlemekle, vakit namaz-larını camilerde kılarak, boş kaldığım za-
manlarda ise bir şeyler karalayarak özellikle ibret alınması gere-
ken tarihsel olayları ve ayrıca mensubu olduğum muhacir kökenli 
insanların geçirmiş oldukları acıları ve sıkıntıları araştırarak bir 
kitap halinde ilgilenenlere sunmayı amaç edinmiş bulunmakta-
yım … Benim hakkımda olumsuz düşüncede olanları saygı ile an-
layışla karşılıyor, olumlu düşü-nenlere de en derin sevgilerimi ve 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada benimle çalışmış olan tüm 
idareci ve öğretmen arkadaşlarıma ve de okulumda okuyan tüm 

öğrencilerime en derin sevgilerimi sunuyorum … 
                              

BENİM PENCEREMDEN
Y E R L İ   M A L I   Y U R D U N   M A L I

       40-50 yaşın üstündeki insanlar hatırlarlar. Okullarda 
her sene belli bir ta-rihte “Yerli Malı Haftası” büyük bir sevinç ve 
coşku ile kutlanırdı. Hatta “ Yerli malı yurdun malı, herkes onu 
kullanmalı” diye de bir slogan ortaya atılmıştı, önemsenmesi ve 
akıllarda kalıcı olması için. Her öğrenci evde bulunan yiyecek-ler-
den ne varsa, alır getirir ve sınıfta, ortaklaşa büyük bir keyifle 
tüketilirdi. Böyle bir haftanın kutlanmasındaki amaç; başkalarına 
muhtaç olunmadan kendi öz varlıklarımızla yetinilmesi, çocuk-
lara bu duygunun aşılanması ve  özendiril-mesi, bunun sonucu 
olarak da köylü vatandaşlarımızın; dört iklimi bir arada yaşayan 
bu güzel vatanımızın verimli topraklarını işleyerek, çok çeşitli ve 
kali-teli ürünler elde edip insanlarımızın istifadesine sunmasıydı. 
Nitekim bu uygu-lama iyi kötü 1980’li yıllara kadar devam etti. 
Köylü vatandaş kendi tohumunu ekiyor, hasadını yapıyor, elde 
ettiği ürününü devletin ilgili kurumlarına vererek aldığı paralarla 
da geçimini rahatlıkla sağlayabiliyordu. 

     Çocukluğumuzda gayet iyi hatırlarız, hemen hemen her 
evde bulunan inek, keçi ve koyunlar sürüler halinde sabahın er-
ken saatlerinde birer çoban nezaretin-de yaylıma götürülür, an-
nelerini emmesinler diye evde bırakılan danalar, gıdik ve kuzular 
da biz çocuklar tarafından yaylıma götürülürdü. Biz çocukların 
en rahat ettikleri ve hoşnut oldukları zaman, fasulye desteleri-
nin toplandığı, mısır tarlalarının derlendiği zamanlardı. Tarla sa-
hiplerinin tarlalarında derleyip kuru-maya terk ettikleri fasulye 
destelerinin toplanmasına yardım edilirdi. Açılan alanlarda dana, 
kuzu ve gıdikler rahat rahat ve iştahla otlarken, biz çocuklar da  
destelerden arta kalan fasulye tanelerini tek tek ellerimizle top-
lar, götürüp dük-kanlara satıp harçlığımızı çıkarırdı. Mısır hasa-
dında da yine, mal sahibine yar-dım edilir, dinlenme anlarında, 
toplanan tezekler yakılarak mısır pişirilir ve iş-tahla yenirdi. Mı-
sırlar o zamanlar, o kadar lezzetli olurdu ki, yemeye doyulmaz-dı 
… Sonra tarlalara bolca şeker pancarı ekilmeye başlandı. Mevsim 
sonunda, onların çıkarılıp çeşitli araçlarla şeker şirketinin tartı 
alanlarına taşınması, kışa soğuğa kalınmadan işin kotarılması 
için çalışanların o gayretleri, bu arada karşılıklı sohbetler, dalaş-
malar, sataşmalar, bazen de teslim anlarında sıra alma hususun-
da çıkan kavgalar bir görsel şöleni andırırdı adeta. Yaz aylarında 
har-manlardan kaldırılan buğdayların yıkanıp kurutulması, sonra 

kurulan büyük kara kazanlarda kaynatılması, kadınlar ve çocuk-
lar için bir şenlik havasında geçerdi. Kadınların bir araya gelip 
konuşarak, gülüşerek neşe içinde bu işlerle meşgu-liyetleri, ayrı 
bir hava estirirdi. Pişen buğday tanelerinin kokusu ortalığı kaplar, 
elde edilen hedikler bir yandan taşınıp damların üzerine kuru-
maları için seri-lirken, kazanlara atılıp bulgurla birlikte pişmekte 
olan mısırlar, pancarlar ve piş-mekte olan buğday hediği büyük 
bir zevkle yenirdi. Sonra kurutulan bulgur, değirmenlere götürü-
lüp öğütülür, un ve kışlık bulgur elde edilirdi. O undan ya-pılan 
ekmekler ve o bulgurdan yapılan pilavların ve köftelerin tadına 
ve lezze-tine doyum olmazdı. Bol tereyağlı bulgur pilavı, içli ve 
analı kızlı köfteler, ööf be, yeme de yanında yat!... Bütün bunlar 
bizlerin öz varlıkları oldukları için lezzetli, bizlerin emekleriyle 
elde edildikleri için de kıymetli idiler … 

    İnsanlar o zamanlarda, hayatlarından  az çok memnun ve 
mutlu görünürlerdi.  Sosyal yaşamda kimsenin kimseden farklı bir 
yaşantısı yoktu. Şimdilerdeki gibi, otomatik çamaşır makineleri, 
derin donduruculu buz dolapları, elektrikli fırınlar, cep telefon-
ları ve bilgisayarlar yoktu. Kış aylarında şimdilerdeki gibi sebze 
ve çeşit çeşit meyveler de yoktu. Bütün bunlar olmayınca da bir 
şeylerin ihtiyacı hissedilmez ve herkesin parası cebinde kalır ve 
kimseye karşı muhtaç duruma düşmezdi … Hemen herkesin ten-
ceresi kaynayabiliyordu. Şatafatlı bir hayatları yoktu  ama, karın-
ları tok  sırtları pekti. Hasat edilen ürünler, hemen her köylü-nün 
kendi geçimine yetecek kadarı ayrıldıktan sonra evinin önünde 
bulundur-duğu ya kağnısına ya da traktörüne yüklenip birliklere 
ulaştırılırdı … Taban fiyat uygulaması vardı. Fiyatlar, önceden tes-
pit edilir, köylü mahsulünü kaça ve-receğini bilir harcamalarını 
ona göre yapardı…  O zamanlar kar da çok çok ya-ğardı. “ Kar yılı 
var yılı” denirdi. Gerçekten de ürünler, hayvan gübrelerinin de et-
kisiyle çok ve kaliteli mahsul verirdi… Zamanla sıkıntılar baş gös-
termeye baş-ladı. O meşhur,  lezzeti ve çabuk pişmesiyle ünü tüm 
ülkeye yayılan Doğanşehir fasulyesi, artık para etmez olmuştu. 
Oysa ki o yıllara kadar ilçe topraklarında yetişen ve kalitesi her-
kesçe bilinen fasulyeler gece gündüz kadın ve çocuklarca seçilip 
çuvallara doldurulup hazır hale getirilirdi. Sonra kamyon kamyon 
taşı-narak ilgili yerlere ulaştırılırdı. Bu şekilde hem üretici, hem 
ayıklama işlerinde gece gündüz çalışan kadın ve gençler emekle-
rinin karşılığını alır, hem de bu iş-lerin organizesini yapan tüccar-
lar ve birlikler kazançlarını temin ederlerdi.  Alım yapan birlikler 
teker teker kapatılmaya başlanınca artık alımlar yapılmıyor, in-
sanlar da fasulyelerini tüccarlara düşük fiyatla vermek zorunda 
kalıyorlardı… Bu durumlara bile razı idiler. Ama gel gör ki fasul-
ye, başka ülkelerden ithal edilmeye başlanmıştı. Hatta vergisi sı-
fırlanarak çok daha ucuza halkın tüketi-mine sunuluyordu. İthal 
edilen fasulye ve nohut, mercimek gibi insanların yega-ne gıda 
maddeleri binlerce tonları buluyordu… Ülkenin bazı yörelerinde 
ve de özellikle Adana toprağında yetiştirilen pamuktan, hem mal 
sahibi ve hem de bunların toplanması için yurdun dört bir yanın-
dan 5-10 lira kazanmak uğruna Adana’nın o kavurucu sıcağına 
aldırmadan gelip günlerce çalışan kadınlı, kızlı, çocuklu insanlar 
kazanç sağlarlarken bütün bu işleri zevkle yapıyorlardı.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

ÖĞRENCİLİK- 
ÖĞRETMENLİK- MÜDÜRLÜK  
ve  EMEKLİLİK  YILLARIM-7

Devamı Gelecek Sayıda

DOĞANŞEHİR BELEDİYESPOR’DA YENİ SEZON ÖNCESİ MORAL YEMEĞİ
Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligi-

ne çıkma şansını yitiren Doğanşehir Bele-
diye Spor oyuncularına sezon öncesi moral 
yemeği verildi. Düzenlenen yemekte Do-
ğanşehir İlçe Kaymakamı  MURTAZA ER-
SÖZ Doğanşehir Belediye Başkanı VAHAP 
KÜÇÜK, Doğanşehir Emniyet Müdürü AL-
PARSLAN GÜVEN, LCWAIKIKI CEO’su HALİL 
İBRAHİM AYAŞLI, Doğanşehir Belediye Spor 
Kulübü Başkanı NUSRET ÜRKMEZ, yönetim 
kurulu üyeleri, Av. YAVUZ MUTLU ve takım 
oyuncuları bir araya geldiler.

Doğanşehir İlçe Kaymakamı MURTAZA 
ERSÖZ, Yaptığı Açıklamada “Doğanşehir 
Belediyesini Temsil Eden Sporcularımız ile 
Bir Araya Gelme Vesilesi Oldu Bu Yemek Bu 
Organizasyon Birbirimizi Tanımak Ve Anla-
mak İçin Düzenlendi. Doğanşehir Belediye 
Spora Her Konuda Desteklerimizi Verece-
ğiz, Doğanşehir Belediye Spor Kulübünden 
beklentimiz Çıkacağınız Müsabakalarda 
Doğanşehir’i Sadece Başarı Olarak Sadece 
Spor Olarak Değil Bunun Yanında Örnek 
Olarak Her Hangi Bir Sıkıntı Olmadan Maç-
ların Oynayabileceğini Göstermesi Açısın-
dan Çok Önemli. İlçemiz İçin Gerekli Olan 
Gençlik Merkezi İhtiyacımız Var Bu Konuda 
Gerekli istişareler yapılacaktır ve Herkes 
İçin Faydalı Olacaktır. Bu Organizasyonu 
Gerçekleştiren Kulüp Başkanımız NUSRET 

ÜRKMEZ’e Ve Yönetimine Katılan Belediye 
Başkanımıza Teşekkür Ediyorum” Dedi.

Doğanşehir Belediye Spor Kulübünde 
gerçekleştirilen programda sezon öncesi 
hem moral, hem de kaynaşma açısından 
yemek organizasyonu tertip edildiğini be-
lirten Doğanşehir Belediye Başkanı VAHAP 
KÜÇÜK, Doğanşehir Belediye Spora yeni se-
zonda başarılar diledi.

Doğanşehir Belediye Spor Kulüp Baş-
kanı NUSRET ÜRKMEZ İse Yapmış Olduğu-
muz Bu Organizasyona Katılan Başta Kay-
makamımız MURTAZA ERSÖZ, Belediye 
Başkanımız VAHAP KÜÇÜK, İlçe Emniyet 
Müdürümüz ALPARSLAN GÜVEN Ve Futbol-
cularımıza Teşekkür Ediyorum Dedi.

KADİR AYDIN-KENAN EREN

(BASIN: 881667  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ (GAYRİMENKUL)
TAŞINMAZ MAL KİRA  İLANI

1- Malatya ili Doğanşehir  İlçesi Mülkiyete Belediyemize ait Sürgü mah 226 ada 1 nolu parselde 
bulunanan binanın 96,1 m2 5.000,00 tl muammen bedelle (150.00TL GEÇİCİ TEMİNAT) Gayri-
menkuller  (,işyerleri )2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45,46,47,48,49 Maddelerine göre açık ihale 
usülü 5(beş)yıllığına ile ihale edilecektir
Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen kiralama bedelleri ve geçici teminat mik-
tarları belirtilen Doğanşehir Belediyesine ait gayrimenkuller Doğanşehir Belediyesi Başkanlığınca 
31.10.2018 tarihinde Çarşamba  günü saat 10.00’de Doğanşehir Belediyesi Meclis  Toplantı Salo-
nunda ayrı,ayrı yapılacak ihale ile 5(beş) yıllığına kiraya verilecektir.İstekliler, ihaleye ilişkin Şart-
nameyi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilirler Taşınmazların muhammen 
kiralama bedelleri, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış 
ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde 
üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.İştirakçilerin 
Geçici teminat bedelini İhale tarihinde  ve saat inden önce belediyemiz veznesine yatırmaları ge-
rekmektedir.Gayrimenkul ihale kiralama bedelleri peşin olarak ödenecektirİhale komisyonu ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbesttirİhale onay tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde almış olduğu ihale 
bedelinin tamamını yatıracaktırHer türlü harç ve vergiler ihaleyi alan kişiye aittirHer türlü itilafta Do-
ğanşehir mahkemeleri yetkilidirKiralama ihalesi aynı gün sonuçlanmadığı takdirde izleyen iş günü 
yapılacaktır diğer bilgiler şartnamde mevcuttur


