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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK‘TEN İSTİHDAMA 
BÜYÜK KATKI, DOĞANŞEHİRDE AÇTIĞI ATÖLYELER NEDENİYLE;

“DOĞANŞEHİRDE
İŞSİZLİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ”

DOĞANŞEHİR’İN GURURU
ZEHRA KARGIN 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün 
Hediye Ettiği Bisikletle Türkiye İkincisi Oldu

Doğanşehir Kaymakamı
İncelemelerde Bulundu

“Merkezim Her Yerde”
Projesi Doğanşehir’de

Başsavcı Usta, Başkan
Millioğulları’nı Ziyaret Etti 

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Doğanşe-
hirli İşadamı Vahap Küçük, 2017 yılına ilişkin 
değerlendirmelerini ve hedeflerini paylaştığı 
basın toplantısında, 2018 yılında 12 yeni 
ülkeye daha giriş yaparak, yurtdışında 120, 
yurtiçinde 30 yeni mağaza açmayı ve to-
plamda bin mağaza sayısına ulaşarak, yüzde 
33 büyümeyle 16,2 milyar TL ciroyu aşmayı 
hedeflediklerini açıkladı.>>3’te

Zehra Kargın geçtiğimiz hafta Antalya 
Kepez Belediyesi tarafından düzenle-
nen "Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyo-
nasında" Türkiye ikincisi oldu. >>4’te

İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Fırat Gençlik 
Merkezi Şube Müdürü Şeyma Eryılmaz, Doğanşehir İlçe Müdürü 
Osman Şen, Gençlik Liderleri ve Üye Gençleri “Merkezim Her 
Yerde” projesi kapsamında, Doğanşehir Mesleki ve Teknik An-
adolu Lisesine gönüllü gençlerimizle ziyarette bulundu.>>5’te

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü PEKPAK İlçem-
iz Sürgü Jandarma Karakolu, Özel Harekât mensuplarını ve 
Bölge Trafik İstasyon Amirliğini ziyaret ederek uygulamaları 
yerinde denetledi.>>5’te

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle 
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden, Malatya Cum-
huriyet Başsavcılığı'na atanan Orhan Usta Hekimhan Belediye 
başkanı Aliseydi Millioğullarını iadeyi ziyarette bulundu.>>5’te
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Demiri, demirle dövdüler, biri sıcak biri 
soğuktu.
İnsanı, insanla kırdılar, biri aç biri toktu.
Pir Sultan Abdal
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DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE 
SUYU OLMAYAN HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN 

CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK 
SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

Alzheimer’den Korunmada 15 Öneri
HABER MERKEZİ 
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, 

Alzheimer hastalığını tüm yönleriyle ele al-
dığı kitabında erken teşhisin önemine dik-
kat çekiyor. Alzheimer’ın yaşam tarzıyla çok 
yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Prof. 
Dr. Tanrıdağ, depresyon tanısı, erken emek-
lilik, eğitim düzeyinin düşük olması, kronik 
alkol kullanımı, tansiyon ve şeker yüksekliği 
ve kafa darbeleri gibi etkenlerin Alzheim-
er'e yakalanma riskini artırdığını belirtiyor. 
Kitapta Alzheimer’dan korunmada etkili ol-
acak 15 öneri de paylaşılıyor

Yeni kaleme aldığı “Alzheimer’dan Ko-
rkma Geç Kalmaktan Kork” isimli kitabında 
Alzheimer hastalığını tüm yönleriyle ele alan 
Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Anabilim 
Dalı başkanı, Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ, Boyut 

Yayıncılık’dan çıkan kitabında, “Hastalığın 
Adı Nereden Geliyor?”, “Nasıl Bir Beyin Hast-
alığı?”, “Mevcut Bilgi ve Anlayış Ortamı”, 
“Kafaları Karıştıran 17 Konu”, “Her Alzheim-
er Tanısı Geç Bir Tanıdır!”, “Alzheimer’ da 
Erken Tanı Mümkün Mü?” ve “Alzheimer’ a 
Karşı Yaşam Tarzı Silahı: 15 Öneri” başlıkları-
na ter veriyor

BAŞLANGIÇ YAŞI 40-90 
ARASI DEĞİŞEBİLİYOR

Hastalığın tanısında erken davranmanın 
ve yaşam tarzının önemini vurgulayan Prof. 
Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer hastalığının ne 
zaman başladığı belli olmayan, ilerleyici bir 
beyin-zihin hastalığı olduğunu, Alzheimer’ın 
başlangıç yaşının 40-90 arası değişebildiğini 
ifade ediyor.

Başlangıç belirtilerinin kolaylıkla yan-
lış yorumlanabildiğini ve yaşa bağlı zihin 
yorgunluğu ve dikkatsizlik, depresyon, tiroid, 
hastalığı, B12 vitamini eksikliği gibi durum-
larla karşılaşılabildiğini ifade eden Tanrıdağ, 
“Erken tanısı konusunda yaygınlaşmış bir 
uygulama yoktur. Buna karşılık, erken tanısı 
konusunda hassas beyin check-up inceleme-
lerinin önerilmesi ise çok nadirdir. Hastalık-
tan korunma ve ilerleme hızını yavaşlatma 
yönlerinden beyni koruyan yaşam tarzı öner-
ilerinin yerine getirilmesi çok önemlidir” uy-
arısında bulunuyor.

KANSER VE KALP 
HASTALIKLARINDAN SONRA 

ÜÇÜNCÜ SIRADA
Alzheimer hastalığının henüz kesin teda-

visi bulunmuş bir hastalık olmadığını ve bu 
alanda çalımaların devam ettiğini belirten 
Prof. Dr. Tanrıdağ, Alzheimer hastalığı vakal-
arının tüm dünyada giderek arttığına ve son 
yıllarda hastalıktan ölüm oranının kanser ve 

kalp hastalıklarından sonra üçüncü sıraya 
yükseldiğine dikkat çekiyor. ABD'de hastalık-
tan ölüm oranının 2000 yılında 100 binde 
17.6 iken 2014 yılında 100 binde 29.3’e yük-
seldiğini ifade eden Tanrıdağ, “Alzheimer 
hastalığı görünüşte öldürücü bir hastalık gibi 
değil ama hastalık nedeniyle yatağa bağl-
anmayla artan çeşitli komplikasyonlar ölüm 
oranının artmasındaki temel etken. Özellikle 
ABD'de ve batı ülkelerinde yaşama süresinin 
artmasıyla Alzheimer hastalığına raslan-
ma sıklığı da artmış durumda” tespitinde 
bulunuyor. 2016-2017 dönemi için yapılan 
değerlendirmelere göre, yaş gruplarına göre 
hastalığa raslanma sıklıkları 65 yaş altı için 
%4 iken, 65-74 yaş grubu için %16, 75-84 
yaş grubu için %44 ve ilginç biçimde, 85 ve 
sonrası için %38 olduğunu ifade eden Prof. 
Dr. Oğuz Tanrıdağ, genel anlamda yaşama 
süresinin arttığı bir dönemde olduğumuzu 
ancak Alzheimer’ın da yaşla birlikte arttığına 
dikkat çekiyor.

HASTALIĞIN TANISI GEÇ 
KONUYOR

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer’ın geç 
teşhisine yol açan etkenleri de şöyle değer-
lendiriyor:

“Alzheimer hastalığı tanısı geç konulan 
bir hastalık. Fiziksel etkilenmelere neden ol-
maması ve tıbbın da hastalık denilince önce-
likle fiziksel etkileri anlaması bunun en büyük 
nedeni. Bu yüzden tanı çoğu hastaya hastalık 
orta-ileri aşamaya geldiğinde konulabiliyor. 
Tıbbi bir gerçek olarak, bir hastalığa geç tanı 
konulması daha baştan tedavi olanaklarını 
sınırlandırır bazen de olanaksız hale getirir. 
Alzheimer Hastalığının tanısında olduğu gibi.

YANLIŞ YAKLAŞIMLAR 
TEŞHİSİ GECİKTİRİYOR

Buna karşın, genel anlamda erken tanı 

gibi bir kavram da yok. Buradaki soru, 
diğer bir çok hastalığın erken tanısında old-
uğu gibi, hangi belirtiler üzerine erken tanı 
konulacak sorusu. Alzheimer hastalığı zaten 
fiziksel uyarıcı belirtiler veren bir hastalık 
değil. Zihinsel etkileri olan bir beyin hast-
alığı. Burada, zihin kavramıyla beyni birlikte 
değerlendirmeyen anlayışlar erken tanı için 
potansiyel bir engel teşkil ediyor. Ne yazık 
ki, genel anlamda nörolojiye ve psikiyatriye 
hakim olan anlayışlar bu türden. Bu yüzden, 
örneğin unutkanlık nedeniyle doktora baş-
vurulduğunda, gidilen doktor psikiyatristse 
tanı büyük bir sıklıkla depresyon, nörologsa 
yine büyük bir ihtimalle "yaşınıza göre nor-
mal" yaklaşımıdır. Bu yaklaşımlar, bir çok 
hastada Alzheimer tanısında gecikmeyle ve 
hastalığın ilerlemesiyle sonuçlanmaktadır.

ALZHEİMER’A KARŞI 
BU ÖNERİLERE KULAK 

VERİLMELİ
Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, kitabında 

Alzheimer’da yaşam tarzının önemini vur-
gulayarak hastalığı önlemeye ilişkin önemli 
tavsiyelerde de bulunuyor. İşte o tavsiyeler: 
“Hastalıkla ilgili efsanelere inanmayın! Yalnız 
yaşamayın, eve kapanmayın! Hep aynı işlerle 
uğraşmayın, yeni şeyler deneyin! Yaşınızın 
insanı olmayın! Statünüzden sıyrılın! Dün-
yanın merkezinde oturmaktan vazgeçin! 
Mantığınızdan önce duygularınıza güvenin! 
Kontrollü açlık tavsiye ediliyor! Alternatif tıb-
bın bu konuda yapacağı bir şey yok! Bulmaca 
çözecekseniz sudokuyu tercih edin! Nefret 
duygusundan uzak durun, olumlu düşünün! 
Çocukluğunuzun ve gençliğinizin mekanları-
na gidin! Müzik dinleyin, mümkünse şarkı 
söyleyin! Sabahları ilk işiniz gazete okumak 
olmasın! TV’de uzun haber ve tartışma pro-
gramlarından uzak durun! Düzenli cinsel 
yaşam beyni uyarıyor!” 
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DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK‘TEN İSTİHDAMA 
BÜYÜK KATKI, DOĞANŞEHİRDE AÇTIĞI ATÖLYELER NEDENİYLE;

HABER MERKEZİ 
LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı 

Doğanşehirli İşadamı Vahap Küçük, 2017 yılı-
na ilişkin değerlendirmelerini ve hedeflerini 
paylaştığı basın toplantısında, 2018 yılında 
12 yeni ülkeye daha giriş yaparak, yurtdışın-
da 120, yurtiçinde 30 yeni mağaza açmayı 
ve toplamda bin mağaza sayısına ulaşarak, 
yüzde 33 büyümeyle 16,2 milyar TL ciroyu aş-
mayı hedeflediklerini açıkladı.

“İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonuy-
la faaliyetlerini yürüten Türkiye’nin glob-
al moda perakende markası LC Waikiki, 
önümüzdeki yıl 12 yeni ülkeye daha giriş 
yaparak, 50 ülkeye ulaşmayı, Türkiye’de 30 
ve yurt dışında açılacak 120 yeni mağazasıyla 
toplam mağaza sayısını 1000’e, cirosunu 16,2 
milyar TL’ye ulaştırmayı hedefliyor.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Va-
hap Küçük, 2017 yılına ilişkin değerlendir-
melerini ve 2018 yılı hedeflerini paylaştığı 
basın toplantısında, 2023 yılında Avrupa’nın 
en başarılı üç moda perakende markasından 
biri olmak üzere sağlam adımlarla büyüm-
eye devam ettiklerini söyledi. 2023’te bin 
500 mağazaya ulaşmayı, 6 milyar doları 
yurtdışından olmak üzere toplamda 10 mil-
yar dolar ciro eşiğini aşmayı hedeflediklerini 
açıklayan Vahap Küçük, “Bu hedefe ulaşırken 
çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti, 
tedarikçi memnuniyeti, sosyal sorumluluk, 
risk yönetimi ile sürdürülebilirlik ilkelerini ve 
EBIDTA karlılık oranını kendimize KPI olarak 
belirledik” dedi. 

 

LC Waıkıkı 15 ülkeden pazar 
lideri

2017 yılında yurtiçinde yüzde 19 büyürk-
en, yurtdışında yüzde 60, toplamda ise 
yüzde 30 büyüme elde ederek bu yılı 12,2 
milyar TL ciro ile tamamlayacaklarını söyley-
en Vahap Küçük, “2017 yılında yurtdışında 
96, yurtiçinde 41 olmak üzere toplam 137 
yeni mağaza açtık ve 833 mağazaya ulaştık. 
Mağazalarımızı haftada 12 milyon müşterim-
iz ziyaret ediyor.

Bu da Yunanistan nüfusundan fazla in-
sanın mağazalarımızı ziyaret etmesi demek. 
Dakikada 1724 ürün satarak geçtiğimiz bir 
yıl içerisinde toplam 436 milyon ürün satışı 
gerçekleştirdik. Kenya’dan Malezya’ya, Ka-
zakistan’dan Endonezya’ya ve Fas’a kadar 
uzak pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. Gird-
iğimiz pazarların birçoğunda sektörde önem-
li bir oyuncu olmamızın yanı sıra 15 ülkede 
ise pazar lideriyiz. 2018 yılında Hırvatistan, 

Yunanistan ve Güney Afrika gibi 12 ülkede 
daha faaliyete geçmek üzere hazırlıklarımızı 
yapıyoruz” dedi. 

600 milyon usd markalı 
ihracat gerçekleşti, 2018 

hedefi 825 milyon usd
2017 sonunda 600 milyon dolar markalı 

ihracat gerçekleştirmiş olacaklarını belirten 
Vahap Küçük, “2023’te moda perakende sek-
töründe global arenada vizyonumuz doğrul-
tusunda hedeflerimize doğru adım adım 
ilerliyoruz. Markalı ihracatımızla birlikte 
yurtdışında sadece ürün değil, konseptimi-
zi de sunuyoruz. Her yeni mağaza açılışın-
da kullanılan mobilyadan poşete, askıdan 
mankene, yan sanayi ürünlerini de ihraç 
ediyoruz. 2018 yılında yurtdışı mağazal-
arımıza 170 milyon ürün ihraç ederek, to-
plam LC Waikiki ihracatının 825 milyon dolar 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. 

Vahap Küçük sözlerine şöyle devam etti: 
“Yurt dışında her bir mağazamızın yıllık or-

talama 5 milyon dolar ciro yaptığını varsa-
yarsak bu da Türkiye’de bir ayda 250 kişiye 
istihdam sağlamak anlamına gelmektedir. Bu 
da bizleri yaptığımız işte anlam bulma konu-
sunda motive etmekte; ülkemize bir taraftan 
döviz kazandırırken bir taraftan ülkemizde 
yeni kişilere istihdam sağlamada tüm ekip 
olarak bizleri mutlu etmektedir. Aynı zaman-
da yurtdışında açtığımız her yeni mağaza ile 
ülkemizin değerlerini en iyi şekilde temsil 
ediyoruz. Yeni mağazalarla ülkemize döviz 
kazandırırken, faaliyet gösterdiğimiz tüm 
ülkelerde Türkiye’nin marka algısına katkı 
sağlamak için çalışıyoruz.”

 

8 bin kişi işe alınacak, 
çalışan sayısı 50 bine 

ulaşacak
2018 yılında toplam 1,5 milyon metreka-

relik mağaza alanıyla 8 bin yeni kişiye daha 
istihdam imkanı sağlayarak LC Waikiki’nin 
çalışan sayısını 50 bine çıkarmayı hedefle-
diklerini söyleyen Vahap Küçük, bugün 469’u 
Türkiye’de ve 364’ü yurtdışında olmak üzere 
38 ülkede 833 mağaza ile hizmet veren LC 
Waikiki’nin 2016 yılında 35 bin olan çalışan 
sayısının 2017 yıl sonu itibariyle yaklaşık 42 
bine ulaştığını; sadece bu yıl 7 bin kişinin LC 
Waikiki ailesine katıldığını belirtti. Böylece 
LC Waikiki’nin ülkemize döviz kazandırırken 
yeni istihdama da katkı sağladığını açıklayan 
Vahap Küçük, “tüm bunlar sayesinde global 
arenada ülkemizin değerlerini en iyi şekilde 
temsil ederek Türkiye’nin marka algısına kat-
kı sağlıyoruz” dedi. 

En çok kadın çalışan ve kadın 
yöneticinin şalıştığı şirket, 

LC Waıkıkı
LC Waikiki’nin istihdamdan, marka al-

gısına kadar pek çok alanda gurur verici 
bir tabloya sahip olduğunu söyleyen Vahap 

Küçük şirketin başarılarını açıkladı: “42.000 
çalışanımızla perakende sektöründe en çok 
istihdam sağlayan şirketiz. Tüm sektörlerde 
ise ikinci şirketiz. 23 bin kadın çalışanımızla 
Türkiye’de en çok kadına istihdam sağlayan, 
bin 700 kadın yöneticimizle ise en çok kadın 
yöneticinin çalıştığı şirketiz. Oran olarak tüm 
çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 55’i kadın. 
Bizi gururlandıran bir diğer konu ise 2016 
yılı verilerine göre Türkiye Kurumlar ver-
gisi sıralamasında 15. sırada ve yine 2016 
yılı verilerine göre Büyük Mükellefler Ver-
gi Sıralamasında ise 7. Sırada olmamızdır. 
Linkedin tarafından En İyi İşveren Markası 
seçildik.

Türkiye’nin hazır giyim ve mağazacılık se-
ktöründe en beğenilen şirketi, Türkiye İtibar 
Endeksi Araştırması sonuçlarına göre hazır 
giyimde en itibarlı şirket ve Türkiye’nin En 
Samimi Markaları Araştırması’na göre Türki-
ye’nin en samimi hazır giyim markası seçil-
memiz de ayrıca bizler için mutluluk verici.”

LCWaikiki.com % 50 büyüdü, 
hedef % 125 büyümek

LC Waikiki.com’un Türkiye’de monobrand 
kategorisinde birinci olduğunu, şirketin to-
plam satışları içerisinde dijitalin payının 
yüzde 3 seviyelerinde yer aldığını ifade eden 
Vahap Küçük, “LCwaikiki.com, bu yıl yüzde 
50 büyüyerek, 9,2 milyon adet ürün satışıy-
la 200 milyon ciroya ulaştı. Bu sayılar mon-
obrand kategorisinde ülkemizde bizi birinci 
sıraya taşıdı.

E-ticaret alanında yeni projeler üzerinde 
çalışıyoruz. İlk defa perakende sektöründe 
LC Waikiki, bir Türk markası olarak yurtdışın-
da yerel e-ticaret operasyonuna başladı. Pro-
jemiz Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 27’sine 
9 dilde, 5 farklı para biriminde Avrupa Birliği 
içinde servis verecek bir yapı kurulmasını 
kapsıyor. E-ticarette faaliyetlerimizle yüzde 
125 büyümeyi hedefliyoruz. E-ticaret tarafın-
da 456 Milyon TL ciro hedefliyoruz.” dedi.

“DOĞANŞEHİRDE İŞSİZLİK SORUNU ÇÖZÜLDÜ”
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DOĞANŞEHİR’İN GURURU ZEHRA KARGIN 
Zehra Kargın geçtiğimiz hafta Antalya Kepez Be-

lediyesi tarafından düzenlenen "Dağ Bisikleti Türki-
ye Şampiyonasında" Türkiye ikincisi oldu.  

Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesinde doğan 
Kargın İlk orta ve lise tahsilini Erkenek Mahallesinde 
yaptıktan sonra,  Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Be-
den Eğitimi Bölümünü kazanarak okumaya başladı.  
Zehra Kargın Doğanşehir belediye başkanı Va-
hap Küçük'ün kendisine hediye ettiği bisikleti ile 
Doğanşehir Belediyesi adına, Antalya Kepez Beledi-
yesi tarafından düzenlenen Dağ bisikleti yarışmasın-
da saliselik farkla ikinci oldu ve Doğanşehir halkına 
ikincilik ödülünü hediye etti. Zehra Kargın şunları 
söyledi: "yarışmadaki başarımı başta Doğanşehir 
Belediye başkanı Sayın Vahap Küçük ve Milli Eğitim 
Müdürü Caner Güler ve Proje ofisin den Kazım Şakar 
Ve Salman Topal hocalarımıza borçluyum.  Onlara 
sonsuz teşekkür eder, en kısa zamanda Doğanşehir 
in adını Birincilik kürsüsüne taşıyacağıma söz veri-
yorum" dedi. 

Zehra Kargın azmi, çalışkanlığı ve disiplini 
sayesinde kros ve bisiklet branşlarında ilçede, ilde 
ve Türkiye Şampiyonalarında başarılar elde etti.  
Konya'da düzenlenen Liseler Arası Türkiye Bisiklet 

Şampiyonasında Erkenek Anadolu Lisesi adına 
yarışarak takım halinde Türkiye ikincisi olan ek-
ipte yer aldı. Beden Eğitimi sınavlarında hem İnönü 
Üniversitesini hem de Samsun 19 Mayıs Üniversite-
lerini derece yaparak kazandı. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün 
Hediye Ettiği Bisikletle Türkiye İkincisi Oldu

ARAPGİR’İN MOR REYHANI COĞRAFİ
İŞARET BELGESİ ALAN İLK BİTKİ OLDU

HABER MERKEZİ 
Türkiye bitki çeşitliği katego-

risinde Coğrafi İşaret Belgesi alan 
ilk ürün Arapgir’in Mor Reyhanı 
oldu. Reyhan, Köhnü Üzümünün 
ardından Coğrafi İşaret Belgesi 
alan ikinci Arapgir ürünü oldu. 

  Arapgir Belediyesi’nin 
girişimleriyle ‘Coğrafi Tescil Bel-
gesi’ alınmak üzere başvurusu 
yapılan “Arapgir Mor Rey-
hanı”nın Coğrafi İşaret Tescili, 
Türk Patent ve Marka Kurumu 
tarafından 08.12.2017 tarihinde 
266 tescil numarası ile onay-
landı.  

  Reyhanın Coğrafi İşaret 
Belgesi almasını değerlendiren 
Arapgir Belediye Başkanı Haluk 
CÖMERTOĞLU, “Arapgir Beledi-
yemizin İnönü Üniversitesi ile 
birlikte yürüttüğü proje olan, 
Reyhandan Katma Değeri Yük-
sek Ürünler Elde Edilmesi Pro-

jesinin uygulaması devam eder-
ken, diğer taraftan da Arapgir 
Mor Reyhanı tescillenerek, Tür-
kiye’de bitki çeşitliliğinde coğrafi 
işaret alan tek ürün olmuştur.  
Arapgir Mor Reyhanı, artık 11 
tane ürüne dönüşüyor ve Arap-
gir şartlarında yetiştirilerek tüm 
dünyaya satılacak bir ürün hale 
geliyor. Arapgir’imize ve Malat-
ya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini 
kullandı. 

   Fesleğengillerden bir 
çeşit olan ve tescile esas olan 
mor reyhanın sadece Arap-
gir’de yetiştiğini belirten Baş-
kan Cömertoğlu, “Arapgir Bel-
ediyesinin bir projesi olan, 7 yıl 
önce İnönü Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği ve Eczacılık Fakült-
esi ile birlikte çalışmalara başla-
nan ve fesleğengillerden bir 
çeşit olan mor reyhan sadece 
Arapgir’de yetişmektedir. Yüz ar-

omatik değerin üzerine çıkan bir 
reyhan cinsi olmamakla birlikte; 
sadece Arapgir’de yetişen ve 
200’ün üzerinde aromatik değeri 
bulunan, güçlü antioksidana sa-
hip olan “Arapgir Mor Reyhanı” 
dır. 3 yıl önce Tarım Bakanlığı’na 
tıbbı aromatik bitkiler kate-
gorisinde sunduğumuz AR-GE 
projemiz kabul edilmiş ve Pro-
je, İnönü Üniversitesine araştır-
maların devam edilmesi için 
kaynaklarıyla birlikte devrilmiş 
olup, halihazırda araştırmalar 
devam etmektedir. Reyhanın 
katma değeri yüksek ürünlere 
dönüştürme projesi kapsamında, 
ilk olarak Reyhan Çayı elde edilm-
iş ve şuan da piyasaya arz edil-
erek ticari ürüne dönüşmüştür. 
Talepte bulunan vatandaşlarımız 
internet üzerinden istedikleri 
zaman ürünümüze ulaşabilirler” 
diye konuştu.

Doğanşehir’de Kaza: 2 Kişi Yaralı
HABER MERKEZİ 
Doğanşehir ilçesinde bir tekel bayis-

ine giren otomobil, alev aldı. İtfaiyenin 
zamanında müdahalesi ile yangın kısa 
sürede söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, D.E. ida-
resindeki 44 HT 902 plakalı otomobil, 
sürücü direksiyon hakimiyetini kaybed-
ince yol kenarındaki bir tekel bayisine 
çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulu-

nan bir kişi çevredekilerin yardımı ile 
araçtan çıkartılırken, otomobil alev aldı. 
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye eki-
pleri, yakıt akıtan ve yanmaya başlayan 
otomobili söndürdü. Kazada yaralanan 
2 kişi, Doğanşehir Devlet Hastanesinde 
ilk müdahalelerinin ardından Malatya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk 
edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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KORGENARAL
FAHRETTİN PAŞA
(TÜRKAN) (1868-1948)

ARAŞTIRMACI CEMİL GÖK “FİLİSTİN 
SORUNU- ORTADOĞU ve ŞARK MESELE-
Sİ” ARAŞTIRMASINDA FAHRETTİN PAŞA’yı 
ŞÖYLE ANLATIYOR;

Osmanlıya başkaldıran Şerif Hüseyin, 
Arap aşiret ve kabile şeyhleri ile Arap 
urbanını isyana kışkırtıyordu. Barış ve 
kardeşliğimizi ortadan kaldıran bu hain 
kışkırtıcılığı oğlu Faysal ve diğer adamları 
tarafından yapıyordu. Suriye’de kışkırtma 
işlerini Faysal yönetiyordu. Bu hususla 
ilgili olarak Şerif Faysal bir mektubunda, 
“… Türkler sizi tesevvüs (kışkırtmasınlar) 
etmesinler, Türklerden hayır gelmez…” 
diyordu. Faysal, emrindeki Arap ordusuna 
katılan isyancılara şöyle yemin ettiriyor-
du; “Kendisi bekledikçe beklemek, kendisi 
yürüyünce yürümek, hiçbir Türk’ün sözünü 
dinlememek, Bağdatlı, Halepli, Suriyeli veya 
saf kan Arap olsun olmasın bütün Arapça 
konuşanlara karşı iyi davranmak, bağımsı-
zlığı; hayat, soy, sop ve dünya varlılarının 
üzerinde tutmak.” 

Şerif Hüseyin isyanı, Ağustos 1916 olarak 
planlamıştı. Ancak Alman subaylarının da 
katıldığı büyük bir askeri birliğinin Hicaz’a 
sevk edileceği haberi üzerine isyanı öne 
alınarak, 05-10.06.1916 tarihleri arasında 
isyan başladı. Çünkü Şerif Hüseyin, gelecek 
Osmanlı kuvvetinin kendi isyanını engelleye-
ceğini düşünüyordu. İlk iş olarak, 05-
06.06.1916’da Şerif Ali ve Faysal kardeşler, 
Medine’deki Türk kuvvetlerine saldırdı. Me-
dine Muhafızı Basri Paşa’nın aldığı savunma 
sonucunda, Arap saldırısı püskürtüldü.

Bunun üzerine, Korgeneral Fahrettin 
Paşa (Korgeneral, Türkan) Medine’ye gön-
derildi. Türk kuvvetlerinin yaptığı harekât 
sonucunda, 25-26.06.1916’da Bir-i Masi’deki 
Faysal kuvvetleri daha güneye çekilmek 
zorunda kaldı. 19.08.1916’da Gayır Boğazını 
tutan Şerif Ali emrindeki isyancı Arap ku-
vvetleri de güneye atıldı. Böylece, isyancı 
Araplar tamamen Medine şehri dışına atıldı. 

HÜSEYİN
KARAASLAN

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI PEKPAK
İNCELEMELERDE BULUNDU

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Kaymakamı Muhammet 

Şükrü PEKPAK İlçemiz Sürgü Jandarma 
Karakolu, Özel Harekât mensuplarını 
ve Bölge Trafik İstasyon Amirliğini zi-

yaret ederek uygulamaları yerinde 
denetledi. Yapılan yol uygulamaları ve 
güvenlik hakkında yetkililerden bilgi 
alan Doğanşehir Kaymakamı Muham-
met Şükrü Pekpak çalışan personellere 

görevlerinde başarılar diledi. Doğanşe-
hir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pek-
pak Şehit Uzman. Çavuş Hakan Artuç’un 
ailesini ziyaret etti.

“Merkezim Her Yerde” Projesi Doğanşehir’de
HABER MERKEZİ 
İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

Fırat Gençlik Merkezi Şube Müdürü Şeyma 
Eryılmaz, Doğanşehir İlçe Müdürü Osman Şen, 
Gençlik Liderleri ve Üye Gençleri “Merkezim Her 
Yerde” projesi kapsamında, Doğanşehir Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesine gönüllü gençlerimi-
zle ziyarette bulundu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Fırat 
Gençlik Merkezi Şube Müdürü Şeyma Eryılmaz, 
Doğanşehir İlçe Müdürü Osman Şen, Gençlik Lid-
erleri ve Üye Gençleri “Merkezim Her Yerde” pro-
jesi kapsamında, Doğanşehir Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesine gönüllü gençlerimizle ziyarette 
bulundu. Bağımlılıkla mücadele eğitimi kap-
samında yapılan konferans sonrasında gönüllü 
gençlerin yardımı ve 250 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilen faaliyetlerde Futbol, Basket-
bol, Badminton, Matrak gibi sportif etkinliklerin 
yanında Satranç, Mangala, Ebru, Sokak oyunları 
gibi sosyal ve kültürel etkinlikler yapıldı. Çeşitli 
eğitsel oyunların oynanmasının yanı sıra bakan-
lığın faaliyetlerini yakından tanıyan gençler ken-
di akranlarıyla da tanışma ve kaynaşma fırsatı 
buldu. İl Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklam-
ada, “ ‘Merkezim Her Yerde’ projesi kapsamında 
ziyaretimizde yanımızda bulunan Okul yönetimi 
ve öğrencilerine teşekkür ediyor, bir başka pro-
gramda birlikte olmanın heyecanını şimdiden 
yaşıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Başsavcı Usta, Başkan Millioğulları’nı Ziyaret Etti 
HABER MERKEZİ 
Hâkimler ve Savcılar Kuru-

lu (HSK) yaz kararnamesiyle 
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 
görevinden, Malatya Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na atanan Orhan Usta 
Hekimhan Belediye başkanı Alisey-
di Millioğullarını iadeyi ziyarette 
bulundu. 

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı 
Orhan Usta ile Başkan Millioğulları, 
bir süre görüşerek görüş alışver-
işinde bulundu. Ziyarette konuşan 
Başkan Millioğulları, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getir-
erek, “Öncelikle Sayın Başsavcımızı 
memleketinde görmekten büyük 

mutluluk duyduğumu belirtmek 
istiyorum. Sayın başsavcımız dört 
ay önce göreve başladı. Biz kendil-
erini ziyaret ettik. Ziyaretimizde 
kendisinden ziyadesiyle memnun 
olduğumuzu belirtmek istiyorum.  

Sayın Başsavcım Hekimhanlı ol-
ması sebebiyle Malatya açısından 
da artı bir değer diye düşünüyorum. 
Sayın Başsavcımızı burada görme-
kten ve ağırlamaktan tekrar büyük 
mutluluk duyduğumu tekrar belirt-
mek istiyorum” dedi. 

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı 
Orhan Usta ise, Başkan Millioğul-
ları’na iadeyi ziyarette bulunduk-
larını söyledi
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Soldan sağa
1. Nazlı, şımarık bir biçimde... 2. Şahteregillerden, tar-

la ve yol kenarlarında yetişen, 20-40 santimetre yükse-

kliğinde çiçekleri hekimlikte kullanılan, çok yıllık ve otsu 

bir bitki... Şarlamak işi veya durumu... 3. “Olur, peki veya 

fena değil” anlamlarında kullanılan bir söz... Beddua... 

Etobur.. 4. Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle 

parçalanarak ufalanmasından oluşan, deniz kıyısı, dere 

yatağı vb. yerlerde çok bulunan, ufak, sert tanecikler... 

Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat... Kurçatovyum 

elementinin Amerikalılar tarafından adlandırılan Ruther-

fordyum biçiminin simgesi... 5. Dolma kalem... Baş örtüsü, 

yün atkı (halk ağzı)... Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve 

kaba kumaş (halk ağzında)... 6. Eksiklikler, noksanlıklar 

(eski)... Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabart-

ma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha... 7. Veya, ya 

da... Dürülerek boru biçimi verilmiş deriler veya kâğıtlar... 

Renyum elementinin simgesi... 8. Kuvvet, kudret (eski)... 

Melodisi olmayan... 9. Beyler, amirler (eski)... Kökler, asıl-

lar... Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... 

10. Rahatlama... Dokuzdan sonra gelen sayının adı... Sin-

mek işi... 11. Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük 

taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı 

saydam, parlak ve değerli bir taş... Notada duraklama 

zamanı ve bunu gösteren işaretin adı... Kahramanca mü-

cadele, çarpışma, savaş... Kolun bilekten parmak uçları-

na kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... 

12. Rodyum elementinin simgesi... Kuru olma durumu... 

Başkaldırıcı... 13. Üzerinde çıkarıldığı yılın tarihi bulunan, 

7 gram ağırlığında, cumhuriyet altınına göre daha yayvan 

ve iri olan altın sikke... Ray üzerinde işleyen motorlu taşı-

ma aracı... 14. Anıyla ilgili, anıya ait... Kasalamak işi... 15. 

Maddi katkısı görülen bir kimseye “çok kazan, kazancın 

bol olsun” anlamında kullanılan bir iyi dilek sözü...

Yukarıdan aşağıya
1. Eşeği andıran, eşeğe benzeyen, eşek gibi... Güney 

Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir... 

Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... 2. Kutsal (eski)... Okul, fabri-

ka vb. kuruluşlarda yemek yenilen büyük salon... 3. Bohri-

yum elementinin simgesi... Minaresi olan... Kaz, kedi, yılan 

vb.nin çıkardığı ses... 4. Hitit... Polonya halkından veya 

bu halkın soyundan olan kimse... Raksı meslek edinmiş 

kadın (eski)... 5. Birine ilenmek... Ey... 6. Ermiş... Tan-

rıtanımaz... Serilmiş, yayılmış... 7. Şehirli... Lütesyum ele-

mentinin simgesi... Kale duvarı... 8. Bir parça görkemli bir 

biçimde ve ağır tempoyla çalınarak... Lak ile cilalanmış... 

9. Üşenme, üşengeçlik... Odun kesen veya satan kimse... 

Su (eski)... 10. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 

Tamamlama, bitirme (eski)... Çeşitli renk ve büyüklükteki 

karelerden oluşan (desen veya kumaş)... 11. “Ey, hey” an-

lamında kullanılan bir seslenme sözü (eski)... Sınıf... Kal-

ay elementinin simgesi... Doğu Anadolu ile Azerbaycan’da 

çalınan bir çalgı türü... 12. Kardeş eşlerinden her birinin 

ötekine göre adı... İri olma durumu... Yüreklendirmeye 

yarayan bir seslenme sözü, yaşa... 13. Osmanlı Devleti’nde 

gümrük vergisi... 

Yemek... Kadın... 

Ter (eski)... 14. 

Emir eri (eski)... 

Gözenek (eski)... 

15. Aşaması çırak-

la usta arasın-

da bulunan za-

naatçı... Bir işin 

önceki evreleri, 

öncesi, önceleri...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

TAŞ OCAĞI DEĞİL,
“DERT” OCAĞI!
Dilerseniz örneklerimizle taş ocaklarının nasıl 

“dert ocaklarına” dönüştüklerini anlatalım: 

 Malatya’nın inşaat sektörü alanında ki en 

büyük şirketlerinden birisi ve farklı illerde de beton 

santralleri bulunan bir şirket, çok değil Malatya 

şehir merkezine 30 km.lik bir mesafede taş ocağı 

işletiyor. Peki, bu şirket doğaya karşı duyarlı mı? 

 Elbette ki hayır... Bugün Cumhuriyet Örnek 

köy merkezli ve halkın diliyle Çerkez Yazısı denilen 

geniş tarım arazilerinin en büyük sorunu şüphesiz 

ki sulama sorudur. Çat Barajının çok geç faaliyete 

geçirilmesi bölgede ki tarımı bu yıllara kadar hep 

olumsuz etkiledi. Son 3-4 yıldır ise bölgeye Çat Ba-

rajından kapalı sistem üzerinden su verilmektedir. 

Tabi bu yıl kuraklıktan dolayı o su da verilemedi. 

Mevcut durumda ise çiftçiler, çözüm olarak yer altı 

sularından yararlanmayı seçmişlerdir. Ve bölgede 

birçok sondajın vurulduğunu, mevcut bahçelerin 

büyük bir bölümünün bu sondajlarla yeşertildiğini 

biliyoruz. Ancak geçmiş yıllarda ki 50 bin tonluk 

kapasite kullanımını 700 bin tona çıkartmak için 

bürokratik ilişkilerini (!) kullanan bu şirket ve aynı 

bölge de faaliyet gösteren diğer 7 şirketin, ÇED 

Raporlarını hiçe sayan tavırları ve kontrolü aşan 

şekilde patlatma yapmaları bölge halkını ve bölgede 

ki su kaynaklarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Şöyle söylersek mevcut durumu abartısız anlatmış 

oluruz. Akşamdan çalıştırdığınız sondajınızda ki su 

normal litresinde akarken, patlatmalardan dolayı 

o suyun azaldığını ve çoğu zamanda kuruduğunu 

gözlemleyebilirsiniz. Ya da patlatmalardan dolayı o 

bölgede 3 veya 4 şiddetinde bir depremin meyda-

na geldiğini rahatlıkla hissedebilirsiniz. Ki bunlar 

kayıtlı olan verilerdir. Bir örnek daha vereyim, Kır-

langıç köyünde ki Hüseyin Doğan Dede’miz türbe-

sinin duvarlarının bu şiddetli patlamalardan dolayı 

çatladığını söylemek dahi mümkündür. 

 Yine Doğanşehir’e bağlı komşu köylerimiz 

olan Eskiköy ve Kelhalil’den örnek verelim. Eskiköy 

yolu üzerinde açılan taş ocağı daha bir kaç yıl önces-

ine kadar Elazığ’dan getirilen madenin yıkanması ve 

ayrıştırılması için kiralanmıştı. O bölgede ki sonda-

jlardan sular çekilerek maden yıkanıyor ve tırlarla 

Gölbaşı ve İskenderun’a sevk ediliyordu. Neticede 

sular yetmedi ve birçok sondaj da kuruma noktasına 

geldi. O da yetmezmiş gibi madenin yıkanmasından 

sonra kirlenen sular ise ormana akıtıldı. Sonra 

bölgeye, Kelhalil’e yakın ve eski orman gözetleme 

istasyonunun hemen üstüne yeni bir taş ocağı açıldı 

ve bugünde orada, hem de ormanın tam ortasında 

söz konusu taş ocağı halkımıza hizmet (!) vermekte-

dir. Sonuçta Hanpınar Ormanının içerisinde şu anda 

iki tane aktif olarak çalışan taş ocağı var. Ve o taş 

ocaklarının tozları ormana ciddi anlamda zarar ver-

iyor. Düşünün ki yetişkin bir ağaç ortalama olarak 

günde 72 insanın ihtiyacını karşılayacak miktarda-

ki oksijeni üretebiliyor. Ama bize oksijen üreten 

ağaçlarımızın oksijen almasını da biz engelliyoruz 

ve o ağaçların kurumalarına da tanıklık ediyoruz!.. 

Üstelik her patlatmada da Kelhalilli dostlarımıza 

“deprem tatbikatı” yaptırdığımızı da ayrıca belirt-

mek isterim! 

*** 
 Şehrimizin idarecilerine hatırlatmak isterim 

ki “geleceği korumak” hepimizin sorumluluğudur. 

Ancak idari sorumluluğu olan sizlerinse en büyük 

sorumluluğu bu olmalıdır. Şimdi mevcut ruhsatların 

nasıl verildiğini ve kimin hangi kapasitede nasıl 

üretim yaptığını bir gözden geçirin! Dağına, taşına, 

ağacına ve suyuna sahiplik etmeyen yöneticilerin 

“vatan sevgisine” inanmadım-inanmayacağımda!.. 

Üretime-çalışmaya elbette sözümüz yok ama doğayı 

katletmeden ve suları kurutmadan üretemeyiz mi? 

Ya da bu kadar vahşice ve kar amaçlı olmadan “in-

sani” ölçülerde ülkemizi güzelleştiremez miyiz?

***
 “Başımıza taşlar yağacak” deyimini geride 

bıraktık, artık “başımıza taşlar değil kayalar 

yağıyor!” desek yeridir. Ne olur, taş ocaklarını “dert 

ocakları” olmaktan çıkarın ve şu memleketin güzel-

liklerini rantlara kurban etmeyin!.. 

 NE OLUR!!! 

Hasan Çelik
hasancelikkafkas@gmail.com
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Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Çobanlık yaparken ondan utandığımızda veya ondan 
Korktuğumuzda değil duyduğumuz azardan korkuyor-
duk.  Bir gün Hüseyin’le beraber köyün içinde   çuval-
larla oyun oynamak istedik.  Oyun oynayan çocuklar 
Hüseyin’i oyuna almak istemediler.   Bunun üzerine 
ben de oynamak istemedim.  Çocuklar bana dönerek: 
“Sen  oyna Hüseyin oynamasın.” dediler.  Ben de: 
“Neden?” dedim. Onlar: “ O bizim köylü değil onun 
için oynamasın.” dediler.  Hüseyin bizim köyde bir eve 
Çoban olarak gelmişti.  Hüseyin  gözümün içine bakarak: 
“ Sen oyna ben burada oturur sizi seyrederim.” dedi. 
Ben de: “Hayır, sen  oynamazsan bende oynamam.” 
dedim.  Bunun üzerine çocuklar: “Haydi Hüseyin de 
gelsin ama mızıkçılık yok.” dediler.  Tamam dedikten 
sonra Hüseyin de aramıza katılarak oynamaya başladı.  
Hüseyin oynarken hata yapmamaya özen gösteriyordu.  
Çünkü oyundan çıkarırlar diye hep tedirgindi.  O gün 
birkaç saatimiz neşe içinde oyun oynayarak geçti.  O 
gün dünyalar bizim oldu oyun bittikten sonra eve geld-
ik. eve geldiğimizde Hüseyin amca bizde bağırarak: “ 
neredesiniz?”  deyince biz: “ Oyun oynuyorduk.”  dedik.  
Hüseyin amca: “ Aferin size bir bu eksikti. Dünyanın işi 
dururken sizin oyununuz işten daha mı önemli? Sakın 
bir daha böyle oyun oynamayın.  Tamam mı?” deyince  
boynumuzu bükerek tamam dedik.  O arada Fatma 
Teyze geldi: “ Mehmet neredeydiniz oğlum?”  deyince 
Hüseyin amca: “Nerede olacaklar adamların keyfi beyler 
de yok. Bir sürü iş dururken beyler gidip oyun oynuy-
or. Canımı sıkmasınlar zaten canım sıkılıyor. Bir daha 
yapmasınlar vallahi ayaklarımın altına alırım haberleri 
olsun.”  deyince Fatma teyze: “Herif sana ne oluyor? Sen 
çocuklardan ne istiyorsun. Bunlar sana ne iş yapacaklar, 
bunlar odun kıramaz,  çift süremez,  tırpan biçemez, 
kazma kürekle çalışamazlar. Bu çocuklar koyunlara 
kuzulara çobanlık yapıyorlar daha Allah’tan ne istiyor-
sun? 6-7  yaşındaki çocuklardan ne iş bekliyorsun?”  
deyince biraz da olsa rahatladık. Fatma teyze ara sıra 
bize bağırıyordu ama kırıcı değildi. O hep bizden taraf 

konuşuyordu.  Hüseyin amca da  bu tam zıttıydı.  Daha 
sonra arkadaşım Hüseyin yanımdan ayrılarak eve gitti. 
Ben duvarın dibinde biraz oturduktan sonra Fatma teyze 
seslenerek: “Mehmet oğlum gel. Sen amcanın kızdığına 
bakma o ara sıra bana da bağırıyor.” Dedi ve Hüseyin 
amcaya dönerek: “Bir daha çocuğuma bağırırsan sen 
bilirsin. Sonra demedi deme ha. Sen gel oğlum ben senin 
yanındayım. Seninle bir yere gideceğiz. ”dedi. Ben kor-
kumdan Hüseyin amcanın yüzüne bakamıyordum. Fatma 
teyze bunu yüz ifademden anlamış olmalı ki: “Hüseyin 
bir daha çocuğa kızma. Çocuk senden çok korkuyor, 
yazık.” Dedikten sonra bana dönerek: “ Haydi çocuğum 
biz gidip koyun ve kuzuların yemini verelim. Fatma teyze 
elimden tutarak koyunların yanına götürdü. Fatma teyze 
hayvanların yemini verdikten sonra elimden tutarak: “ 
Gel oğlum gidelim. Koyunlara gidersen ben de seninle 
gelirim haberin olsun. Dedi. Biraz da olsa sevinmiştim. 
Dert yanacağımız kimse yoktu. Ne gelen ne soran 
vardı. Annemi, babamı, abimi ve kız kardeşlerimi çok 
özlemiştim ama Ne yapıyorsun  onların kokusunu ancak 
esen rüzgârla  alabiliyordum. Onlar  için hayal kuruyor 
hayal kuruyor rüyalarımda özlemleri gidere biliyordum.  
Üstümüzde doğru dürüst elbise, ayakkabı yoktu. Bir ter-
lik ayağımda idi çobanlık yaparken arkadaşım Hüseyin 
bazen oturduğu yerde ağlardı. Ben ona: “ Niye ağlıyor-
sun?”  dediğimde boynunu bükerek: “ Annemi özledim.” 
Dediği zaman ben de ağlardım. O anda benim de annem 
aklıma gelirdi. Bir gün Hüseyin’e: “Senin baban nere-
de?” dedim. Hüseyin acı acı bakarak: “Babam yok ben 
öksüzüm.” deyince öksüzün ne olduğunu bilmediğim 
için Hüseyin’e: “Öksüz ne demek?” diye sorduğumda 
Hüseyin: “Bir çocuğun babası veya annesi öldüğü zam-
an o çocuk öksüz olur. Bunun acısı hem çok zor hem de 
çok ağır.” dedi.  Bana dönerek: “Senin hiç olmazsa bir 
müddet sonra annen ve baban gelir seni buradan alırlar. 
Benim öyle bir şansım yok.” dedi. Hüseyin konuşurken 
aynen büyük amcalar gibi konuşuyordu. Hep umutsuzdu. 
Bazen ben ona bazen de o bana teselli veriyordu.  Ko-

yun ve kuzular bizim için en yakın arkadaşlarımızdı. Biz 
onlarla onlar bizle gülüyorlardı,  onlar bize ne bağırıyor 
ne de acı veriyordu. Kuzular bize baktıkça biz hep mutlu 
oluyorduk Gün geçtikçe sonbaharda yaklaşıyordu. Bizi 
çoban olarak verdiklerinde havalar soğuyana kadar biz 
çobanlık yapıyorduk.  Bir gün akşamleyin köye geld-
iğimizde annemin yolda beklediğini 

gördüm. Koyunların içinden koşarak hem ağlıyor 
hem de anne anne diye bağırıyordum.  Annem de bana 
doğru koşarak kollarını açıyordu: “ Oğlum annen sana 
kurban olsun. Koş annene koş.” diyerek bir anda beni 
kucaklıyordu.  Hem o ağlıyor hem ben ağlıyordum. An-
nem beni kucakladıktan sonra: “Oğlum senin arkadaşın 
da varmış, o kimin çocuğu.” deyince ben de : “O öksüz.” 
dedim. Annem bu sözü duyunca: “Ah çocuğum.”  dedi.  
Ben de anneme: “ Anne Hüseyin de bizim eve gelsin.”  
dedim. Annem olur dedi. Daha sonra annemle beraber 
Hüseyin in  çobanlık yaptığı eve gittik. Annem onlara  hal 
hatır sorduktan sonra: “ Hüseyin bu gece bizim eve  gel-
sin çocuk ısrar ediyor.” deyince  ev sahibi tamam dedi. 
Hüseyin bizimle eve geldi ve çok mutluydu.  O sevinçle 
geceyi Hüseyin’le beraber geçirdik. Sabahleyin erkend-
en Hüseyin bizim evden ayrılarak çobanlık yapacağı 
eve döndü. Onunla vedalaştıktan sonra bir yaz boyun-
ca  çobanlık yolculuğumun  zor da  olsa sona erdiğini 
ve Hüseyin arkadaşımın yolculuğunun devam ettiğini 
öğrendim. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 19 )

            - ÖMER TAŞTAN(1888-…)- Babamın babası, benim 
dedem. İri yapılı bir in- sandı.(Doğanşehir eşrafından (Fidan) 
Hüseyin Kutlu, onu şu anekdotla tanımla- maya çalışıyor: “ 
Ömer deden, Çobandere’de, babalığı Sadık Ağa’nın çiftliğinde 
bulunduğu sırada, aniden rahatsızlanır. O zamanlar doktor 
yok, ilaç yok. İyi gel- sin diye, galiba sütlügen otunun sütü 
içirilmiş. Bunun üzerine daha da rahatsız- lanıp can vermiş. 
Durumu haber alır almaz, can dostum yeğeni, dayın Ahmet 
Durak ile hemen oraya hareket ettik. Cenazesini kasabaya ge-
tirirken çok zorlan- dık. Zira babayiğit, kalıplı bir insandı rah-
metli.” demiştir… Dini bilgisi yük- sekti, zira hafızlığı vardı. İlk 
zamanlar bir süre muhtarlık yaptı. Biraz kendinden, biraz da 
babalığı Sadık Ağa’dan dolayı itibarı yüksek bir şahsiyetti.

      İlk evliliğini İskender ve Zülfikar(H.Abbas Durak’ın bacısı 
ve Şaban Musta- fa’nın annesi) kızı Gülhanım (1892-…) ile yaptı. 
Bu beraberlikten, Fatma dün- yaya gelmiştir. Gülhanım’ın an-
nesi Zülfikar, eşi İskender ölünce, Şaban Özer’e varmış, bu be-
raberlikten de; Şaban Mustafa, Hafız Memet Fahri ve Emine 
dün- yaya gelmiştir. 

FATMA- Babam Yusuf Taştan’ın anlatımına göre, çok içten, 
sevecen ve çok iyi kalpli birisi idi. Çocukluğunda kendisini çok 
sevdiğini, koruyup kolladığını anlatırdı hep. Kahvehane işleten 
H.Ahmet Yalvaç ile  evlenmiş, evliliğinin ilk yıllarında vefat et-
miştir.

Ömer Taştan, eşi Gülhanım’ın ölümü üzerine ikinci evlil-
iğini Ahmet-Makbule kızı Sultan ile yapmış, bu evlilikten de; 
Naciye(bibim) ve Babam Yusuf Taştan dünyaya gelmişlerdir.

NACİYE- Benim sevgili halacığım(bibiciğim.)Muhacir ke-
simde babanın kız kardeşine “Bibi” denmektedir. Dolayısi ile 
ben ona daima bibi diye hitap etmiş- tirim. Kendisi çok cana 
yakın, sevecen biridir. Sevginin  ne olduğunu ben onda tattım. 
Bana karşı çok yumuşak ve sevecen davranmıştır. Hasan ve 
Pakize’den olma İshak Özcan ile olan evliliğinden; Latife- Naci- 
Necmi-Mustafa- Leyla ve Canan dünyaya gelmişlerdir. Latif ve 
Turgay çocuk yaşta ölmüşlerdir.(Geniş bilgi “Özcan”ailesinde.)

YUSUF TAŞTAN- Benim sevgili babacığım. İnsanlık timsa-
li. Herkesi seven kucaklayan ve herkes tarafından sevilen, 
sayılan bir insandı. Çok cömertti. Yok- sullara ve darda kala-

nlara yardım etmekten mutluluk duyardı. Akrabalarına çok 
düşkündü. Küçükleri çok sever ve kollar, büyüklere karşı da 
aşırı derecede saygı duyardı. Özellikle amcası Esat Doğan’ı 
ölesiye sever ve sayardı. Hiç erinmez, ülkenin neresinde bir 
yakını olduğunu öğrense, hemen gidip onları bulur ve kay-
naşırdı. Ancak biz çocuklarına aynı hassasiyeti göstermez-
di. Babamın bana sevecen davrandığını hiç hatırlamıyorum. 
Bunu ben, yaşanan ve yaşatılmaya çalışılan  adet ve ananelere 
dayandırıyorum. Muhacir kesimde kendi çocuklarını sevmek, 
toplum nazarında hiç hoş karşılanmamakta ve ayıplanmak-
tadır. Dola- yısiyle babam bizlere hep mesafeli durmuş, bizler 
de ona mesafeli durmuşuzdur. Aslında var olan karşılıklı sevgi 
bağı, ananelere kurban edilmiştir. Şimdi bazen düşünüyorum 
da, keşke diyorum babam ve annem sağ olsalardı da onlara 
sarıl- saydım ve de koklasaydım onları… Bunun ezikliğini ve 
eksikliğini hep duymu- şumdur. Ama bakıyorum da ben de 
çocuklarıma gereken hassasiyeti göstere- miyorum, bütün 
bunlara rağmen. Her hastalıkta bir ırsi’lik aranır ya, nihayetin-
de bu da bir hastalıktır, hemi de en önemlisi. Sevgi ve şefka-
tle büyümüş bir insanın beden ve ruh sağlığının güçlü olabi-
leceğini, ya da sevgi ve şefkatten yoksun kalan kişilerin, beden 
ve ruh sağlıklarının ne kadar bozuk olabileceğini anlamak ve 
bilmek için doktor olmaya gerek yoktur herhalde!...

Babam Yusuf Taştan yetim olarak büyüdü. Ailesini daha 
iyi geçindirmek adına girmediği, yapmadığı hiçbir iş kalmadı. 
Benim hatırladığım kadarı ile, çiftçilik-arabacılık- çerçilik- me-
murluk- esnaflık(petrol ve mobilyacılık)- taşeronluk, sonunda 
emeklilik. Çok iyi niyetli olduğu için, yaptığı hiçbir işte istikrar 
sağla- yamadı. İyi niyeti daima istismar edildi. Son zamanları, 
maddi ve manevi açıdan sıkıntılı geçti. Mersinde bir trafik ka-

zası sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisini rahmet ve minnetle 
anıyorum.

Sevgili anacığım Zaptiye Memet ve Fadime kızı Cemile ile 
olan evliliğinden; ben Münir- Münire- Ünver- Nevide- Nevriye 
ve Gürsel dünyaya gelmişlerdir.

Sevgili babam Yusuf Taştan, duygusal bir insandı. Duygu-
larını sözle değil, şiir-  sel olarak dile getirmeyi yeğlerdi. İlkokul 
mezunu olmasına rağmen, duygulan-  dığında, konumuna göre 
güzel şiirler yazdığına şahidimdir. Amcası Esat Doğan’  a karşı 
aşırı bir düşkünlüğü vardı. Ona çok büyük saygı duyar ve çok 
çok sever-    di. Sadece onu değil, çocukları ve torunlarını da 
sever ve gözetirdi. Kızı kayna-  nam Makbule vefat ettiğinde, 
çok duygulanmış ve kendisi için şu şiiri yazmıştı.

                          -1-
Vefat eden ki, Makbule Doğan
Ağlarlar, sızlarlar; ederler figan                        
Yaşı yetmiş sekiz, kalmamış derman 
Cennete gitmeye istiyor ferman.                       
                          -2-
Sorarlar sa bu kim ki amcamın kızı
Ağlarız, çıkmaz ki içten bir sızı
Gelen Azrail ki vuruyor bizi
Cennete gitmeye istiyor ferman.
                          -3-                                                                 
Sorarsan bu kişi, eyi bir insan                     
Sülalesi temiz, bulunmaz bir can,
Mezarı kazınmış, yıkanır bu an,
Cennete gitmeye istiyor ferman. 
                          -4-
Yusuf, acılarım durmadan artar, 
Ölenler bizlerden, yürekler yakar,
Kardeş evlatlara, taziye akar,
Cennete gitmeye istiyor ferman.
                          -5-
Yeter Yusuf yeter, acın büyüktür,
Bu acıya dayanmak, gayette güçtür,
Yaraları açma!. Tedavi güçtür,
Cennete gitmeye istiyor ferman.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 43
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.M BAŞAKŞEHİR FK 17 11 3 3 31 18 13 36

2.GALATASARAY A.Ş. 17 11 2 4 37 22 15 35

3.FENERBAHÇE A.Ş. 17 9 6 2 34 20 14 33

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17 8 6 3 29 16 13 30

5.KAYSERİSPOR 17 8 6 3 25 18 7 30

6.GÖZTEPE A.Ş. 17 9 3 5 30 26 4 30

7.TRABZONSPOR A.Ş. 17 8 5 4 33 28 5 29

8.DG SİVASSPOR 17 8 2 7 23 27 -4 26

9.BURSASPOR 17 7 4 6 28 19 9 25

10.E YENİ MALATYA 17 6 4 7 21 24 -3 22

11.KASIMPAŞA A.Ş. 17 5 4 8 25 31 -6 19

12.TM AKHİSARSPOR 16 5 4 7 20 27 -7 19

13.A ALANYASPOR 17 5 3 9 28 33 -5 18

14.ANTALYASPOR A.Ş. 17 4 5 8 19 31 -12 17

15.ATİKER KONYASPOR 17 4 3 10 16 23 -7 15

16.OSMANLISPOR 16 4 2 10 23 32 -9 14

17.GENÇLERBİRLİĞİ 17 3 5 9 20 32 -12 14

18.K KARABÜKSPOR 17 2 3 12 14 29 -15 9

ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 1 A ALANYASPOR

DG SİVASSPOR 2 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

ATİKER KONYASPOR 1 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

BURSASPOR 1 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 M BAŞAKŞEHİR FK

GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

K KARABÜKSPOR 1 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.

KAYSERİSPOR 0 - 1 E YENİ MALATYASPOR

OSMANLISPOR - TM AKHİSARSPOR

17.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS İlk Yarıyı 3 Puanla Kapattı
Süper Ligin 17’inci haftasında 

Kayserispor’a konuk olan Evkur 
Yeni Malatyaspor mücadeleden 
galibiyetle ayrıldı. 45’inci dakika-
da Boutaib'in kafa vuruşuyla 3 
puanı alan EYMS bu galibiyetle 
puanını 22’ye çıkararak Süper Li-
gin devre arasına 10’uncu sırada 
girdi 

Kayseri Kadir Has Stadyu-
munda ev sahibi Kayserispor ile 
karşılaşan Evkur Yeni Malatyas-
por mücadeleden galibiyetle ay-
rılmasını bilen taraf oldu.  Savun-
ma ağırlıklı bir oyun sergileyen 
EYMS 45’inci dakikada Boutaib'in 
kafa vuruşuyla öne geçti. İkin-
ci yarıda beraberliği sağlamak 
için atak düzenleyen Kayseris-
por EYMS’nin güçlü savunması-
na takıldı. Maçtan 3 puanla ay-
rılmasını bilen Malatya ekibi 
puanını 22’ye yükselterek Süper 
Ligin ilk yarısını tamamladı. ) 
Karşılaşmada EYMS’den Chebake, 
Meza, Aytaç Kara ve Boutaib sarı 
kart görürken Kayserispor’dan ise 
Şamil ve Espinoza sarı kart gördü. 

Maçtan dakikalar 

11. dakikada Boutaib’in pasın-
da Murat Yıldırım gelişine sert 
vuruşunu kaleci Lung kornere 
çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda 
Meza’nın şutunda top üstten auta 
çıktı.

20. dakikada Atila Turan’ın 
pasında topla buluşan Den-
iz Türüç'ün ceza sahasına girip 
ortasında Umut Bulut’un kafa 
vuruşunda meşin yuvarlak kaleci 
Ertaç’tan döndü. 

22. dakikada ceza sahasına 
giren Deniz Türüç’ün şutunda top 
kaleci Ertaç’ta kaldı.

45. dakikada Pereira'nın or-
tasında ceza sahasında topa iyi 
yükselen Boutaib'in kafa vuruşun-
da top ağlarla buluştu. 0-1

53. dakikada Atila Turan’ın 
pasında Bia’nın şutunda top ka-
leci Ertaç’tan döndü. Dönen topu 
savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada Şamil’in şutunda 
top kaleci Ertaç’ta kaldı.

82. dakikada Kana Bıyık’ın or-
tasında kaleci Ertaç topu yumruk-
layarak uzaklaştırdı.

84. dakikada Deniz Türüç’ün 

şutunda top az farkla auta çıktı.
 Stat: Kadir Has,  Hakemler: 

Ümit Öztürk x, Asım Yusuf Öz x, 
Osman Gökhan Bilir x

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç 
xx, Pereira xx, Murat xx, Boutaib 
xxx, Azubuike xx, Sadık xx, Turgut 
x, Cissokho x, Chebake xx, Aytaç 
xx, Meza x

Yedekler: Ceddy, Barazite, 
Eren, Sincere, Ferhat, Adem, Mu-
rat, Mustafa

Teknik Direktör: Erol Bulut
Kayserispor: Lung xx, Lopes 

xx, Umut Bulut xx, Deniz Türüç 
xx, Mendes xx, Sapunaru xx, Badji 
xx, Kucher xx, Kana Bıyık xx, Atila 
Turan xx

Yedekler: Zülfikar, Levent 
Gülen, Espinoza, Meleg, Berkant, 
Stojiljkoviç, Erdal, Bia

Teknik Direktör: Marius Su-
mudica

Gol: Boutaib (dk. 45) (Evkur 
Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Şamil, Espinoza 
(Kayserispor), Chebake, Meza, 
Aytaç Kara, Boutaib (Evkur Yeni 
Malatyaspor)

“Bugün 3 Puan Almamız Gerekiyordu”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik 
Direktörü Erol Bulut, karşılaşma son-
rası yaptığı açıklamada "Sahada 3 
puanı isteyen bir takım vardı” dedi. 

Kayseri’den 3 puanla dönen Evkur 
Yeni Malatyaspor’da Teknik Direk-
tör Erol Bulut maç sonu düzenlenen 
basın toplantısında, "Bugün 3 puan 
almamız gerekiyordu. Zor oldu" dedi.

Bulut, "Kayseri’nin güçlü bir 
takım olduğunu biliyorduk. İyi analiz 
ettik. Kanatlardan gelen bir takımdı. 
Sahada iyi savaşan, birlikte hareket 
eden bir takım vardı. 3 puanı isteyen 
bir takım vardı. İlk hedefim takımı 
tatile göndermek. Yapacağımız yeni 
transferlerle Malatyaspor’u daha iyi 
yerlere getirmemiz gerekiyor" diye 

konuştu.

Kayseri Cephesi
Kayserispor Teknik Direk-

törü Marius Sumudica ise yaptığı 
açıklamasında, “Bazen böyle anlar 
oluyor, kaybedebiliyoruz. Kayseris-
por’un normal bir takım olduğunu 
söyleyince herkes bana kızdı. Ben 
hiçbir zaman Kayserispor küçük bir 
takım olduğunu söylemedim. Nor-
mal bir takım olduğunu söyledim. 
Neden normal bir takım?. Eğer siz 
evinizde maç oynuyorsanız, böyle 
bir yönetimi kabul edemezsiniz. Eğer 
büyük bir takım olsaydınız hakem 
maçı normal yönetirdi. Ama başlay-
acağız herhalde. Bana soru sor-

muşlardı, ‘Türk hakemler mi?’ diye 
Ben Türk hakemler demiştim. Her 
zaman karşılaştığımız gibi rakibimize 
karşı kullandı kararlarını. Bizim le-
himize hiç karar vermedi. Her zam-
an dengede olan pozisyonları onlara 
kullandı. Biz de iyi bir oyun çıkarama-
dık. İlk yarıda kalecileri her pozisyon-
da en az 30 saniye oyunu soğuttu. 
Ne zaman iyi oynamaya başladık 
oyunu soğutmaya başladılar. Hakem 
de ilk yarının sonuna bir dakika bile 
eklemedi. Ben oynadığım maçlarda 
hiç böyle bir şey yaşamadım. Bu ka-
dar zaman harcanıp bir dakika bile 
eklenmemesi enteresan. Çünkü on-
ların gol atmasını bekledi. Golü at-
tılar, düdüğü çaldı” dedi.


