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Doğanşehir’de 23 Nisan Konvoyu 

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu öncülüğünde resmi kurum araçları, polis, jandarma, Doğanşehir 
belediye ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 101. yılı kapsamında 
konvoy yaparak çocuklara bayrak ve hediyeler verdiler. 2’DE

İsmet İnönü’nün
Kızı Özden Toker

Anlatıyor
“Size babamın Kurtuluş Savaşı’na 
nasıl katıldığını anlatmak isterim. O 
da çok güzel bir hikâyedir.”... 3’TE

Bütün İlçeler Yıl Sonunda
Arıtmaya Kavuşacak
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Ge-
nel Müdürü M. Yaşar Karataş, 13 İlçenin tamamında altyapı 
çalışmalarına devam edildiğini söyleyerek, Kanalizsyonsuz ve 
arıtma tesissiz hiç bir yer kalmayacak , Altyapıları tamamladık. 
İhale aşamalarının da sonuna geldik." dedi. 2’DE

Malatya’nın
Yüzde 16’sı Aşılandı
Malatya’da geride kalan 3 aylık sü-
reçte aşı yaptıranların sayısı yaklaşık 
20 bini sağlık çalışanı olmak üzere 
127 bin 460 kişi oldu.  İl nüfusunun 
yüzde 16’sının aşılama süreci tamam-
landı.3’TE
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Doğanşehir’de 23 Nisan Konvoyu 
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu öncülüğün-

de resmi kurum araçları, polis, jandarma, Doğanşehir bele-
diye ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 
TBMM'nin kuruluşunun 101. yılı kapsamında konvoy yaparak 
çocuklara bayrak ve hediyeler verdiler.  

Ülkemizde Korona virüsü tedbirleri kapsamında Doğanşe-
hir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çı-
kamayan çocuk ve vatandaşları konvoydaki araçlar selamladı.  

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 
kuruluşunun 101. yılı kutlamaları kapsamında Doğanşehir 
Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve beraberinde Doğanşehir 
Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Doğanşehir Emniyet Müdürü 
Osman Karip, Doğanşehir Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, 
Doğanşehir  Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ile polis ekipleri, 
jandarma ekipleri, Belediye ekipleri araçlar ile konvoy yapa-
rak siren sesleri eşliğinde Doğanşehir ilçe merkezi ve mahalle-
lerini gezerek konvoy eşliğinde çocuklara bayrak ve hediyeler 
dağıttılar. 

Bütün İlçeler Yıl Sonunda Arıtmaya Kavuşacak
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizas-

yon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü M. Ya-
şar Karataş, 13 İlçenin tamamında altyapı 
çalışmalarına devam edildiğini söyleye-
rek, Kanalizsyonsuz ve arıtma tesissiz hiç 
bir yer kalmayacak , Altyapıları tamamla-
dık. İhale aşamalarının da sonuna geldik." 
dedi 

İl genelindeki altyapı çalışmalarını 
gazetemize değerlendiren MASKİ Genel 
Müdürü M.Yaşar Karataş ilin tamamında 
su ve kanalizasyon çalışmalarına 2019 yılı 
Mayıs ayından itibaren başladıklarını ha-
tırlattı.  Karataş açıklamasında ise şu bil-
gileri paylaştı. "MASKİ Genel Müdürlüğü 
olarak kurumumuzu ilgilendiren konuları 
birer birer çözmek adına, sorunları gider-
mek adına, özellikle Büyükşehir Belediye 
başkanımızın göstermiş olduğu hedefler 
doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık. 
Yaklaşık 2 yıldır kesintisiz olarak çalış-
malarımıza devam ediyoruz. Burada biz 
çalışma yaparken sadece Merkez ilçeleri 
düşünmedik. Malatya’mızın 13 ilçesinin 
tamamında yapılması gereken altyapıyla 
alakalı hangi çalışma gerekiyorsa o çalış-
maları başlattık. Hem abone bazlı, hem 
mahalle bazlı, hem ilçe bazlı olarak, teker 
teker planlamalar yaptık." 

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki 
kollektör çalışmalarının da tamamlandığı-
nı hatırlatan Karataş, bu konuda da; "Yap-
mış olduğumuz çalışmalar sırasında özel-
likle merkezdeki Metropol 2 ilçemiz yani 
Battalgazi ve Yeşilyurt ilçemize alakalı 
olarak bunların ana kolektör itibarıyla en 
büyük sorunlarıydı. Battalgazi ilçemizin 
Doğu kolektörü bölgesi, yani üniversite 
bölgesi, yani o bölgedeki havzadaki ma-
hallelerimizin tamamını ilgilendiren ciddi 
bir projedeydi. Yaklaşık 67 kilometrelik 
kanalizasyonun kolektör hatlarını yaptık. 

O mahallelerimizin fosseptik bağlantıları-
nı kolektörü taşıyarak arıtmaya götürdük. 
Bunun yanında şehrimizin Batı bölgesi il-
gilendiren yani Gündüzbey, Yeşilyurt’un 
eski yerleşim bölgesi, Beylerderesi Vadisi, 
10 bin konutların olduğu bölgenin bir kıs-
mı, Yakınca’nın bir bölgesindeki mahalle-
lerimizin özellikle kanalizasyon ihtiyaçları 
ve şimdiye kadar Beylerderesine akıyordu. 
Bunların da ihalesini yaptık, çalışmalarını 
başlattık. Şu an itibarıyla yaklaşık yüzde 
20 gerçekleşme söz konusu. İnşallah bizim 
hedefimiz batı kolektörünü de yılsonuna 
kadar en azından Gündüzbey’e kadar gö-
türüp o bölgedeki Beylerderesi akan ka-
nalizasyon atıklarını toparlayıp arıtmaya 
taşımaktır"  ifadelerine yer verdi. 

İlçelerdeki arıtma çalışmalarına da 
değinen karataş, “Arıtmasız ilçemiz kal-
mayacak” diyerek bu konuda da şunları 
söyledi."Tabi çalışmalarımız bununla bit-

miyor. Bizim diğer ilçelerimizin Darende 
hariç diğer 10 ilçemizin arıtma tesisle-
ri yoktu. Bu  10  ilçemizin arıtmaların da 
şu an çoğunu ihale ettik.  Değerleri ihale 
aşamasında.  İnşallah hedefimiz 2021 yılı 
içerisinde 12 ilçemizin tamamı arıtma ile 
buluşacak. Arıtmasız bir ilçemiz kalma-
yacak şekilde çalışmamız devam ediyor.  
İlçeler bazında gerek içme suyu ile ala-
kalı gerekse kanalizasyon alakalı altyapı 
yenileme çalışmalarımız devam ediyor. 
Bir kısmını yapıldı bitti. Özetle kırsal ma-
hallelerimizde hem fosseptik boyutuyla, 
hem normal şebekesi müsait olanların 
şebekeden yapılması boyutuyla kanalizas-
yonlar ile ilgili  yoğun bir şekilde çalışma-
larımızı yaptık ve gerek yüklenici eliyle,  
gerekse kendi ekiplerimizle de yaptık.  Ta-
bii burada bizim en önemli Bizim finans-
man boyutuyla büyük sıkıntımız oydu."  
 A. Vahap Kaygusuz
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Soldan sağa
1. Dişi sığır... Tefeci... Ağabey (halk ağzı)... 2. Avunan 

(eski)... Ruhsal gerilim... 3. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı 
bakımından eksik... Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında 
dikişle ayrılan burun bölümü... Türk alfabesinin dördün-
cü harfinin adı, okunuşu... 4. Ey... İlenme, beddua... Ek-
siklikler, noksanlıklar (eski)... 5. İlgisi, ilişkisi, bağı, ilintisi 
olan... Kuvars, mika ve feldspattan birleşmiş kayaç... 6. 
Mutluluk ve beğenme anlatan bir söz... Optik kaydırma... 
Açıklık, açık ve kesin yargı (eski)... 7. Zodyak üzerinde Balık 
ile Boğa arasında bulunan takımyıldızın adı, Hamel... Gam 
dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota 
işareti... Geri kalan, kalan (eski)... 8. Nar çiçeği renginde 
bir süs taşı... Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı 
bir direnç gösteren ince uzun nesne... İnsan yaşamayan 
ıssız yer... 9. Görüş, irade vb. nitelikleri yüksek, yetenek 

ve erdemleri herkesten üstün olan insan, dâhi... Helyum 
elementinin simgesi... Karışık renkli, çok renkli, alaca... 
10. Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fi-
yat katma, bindirim... İnsan ve hayvan derisi üzerinde bu-
lunan ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar... Başparmağı 
burna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak ya-
pılan alay işareti... 11. Kertenkele derisinin sepilenmesiyle 
elde edilen bir tür deri... Kasalamak işi... 12. Bilim, fen ko-
nularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıkla-
yıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazı-
sı... Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı 
belirti, nişan, alamet, emare... Yaşamakta olan, yaşayan, 
canlı... 13. İlaç, merhem (halk ağzı)... Önemli bir olayın du-
rumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek 
taş, obelisk... Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfinin adı, 
okunuşu... 14. İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, ge-
rektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik 
şeridin bulunduğu küçük kutu... Yapım ekiyle türetilmiş 
ad, türemiş isim... 15. Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk 
ağzı)... Başından, temelinden, kökeninden... Otlak...

Yukarıdan aşağıya
1. Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, 

işaretleme, anıştırma, ihsas... Eylül... Su kıyılarındaki bö-
cekleri yiyerek yaşayan yaban ördeği (halk ağzı)... 2. İnme 
(halk ağzı)... Gemi rüzgâr alan tarafa dönmek... 3. İnsan-
larda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağ-
dan oluşan tabaka... Yargılamadan öldürmek... Selenyum 
elementinin simgesi... 4. Keman ve kemençe yayı... Nikel 
elementinin simgesi... Oğul, evlat (eski)... 5. Hassaslık, 
duygululuk, içtenlik... 6. Şapka yerine kullanılan, kırmızı, 
kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir 

biçiminde başlık (eski)... İstenilen, beğenilen nitelikleri 
taşıyan, beğenilecek biçimde olan... Süren, devam eden 
zaman... 7. Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum 
hidroksitin genel adı... Üç yaşına kadar olan at yavrusu... 
Verme, ödeme (eski)... 8. “Bu ne hâl, ne tuhaf” gibi şaşma, 
sitem bildiren bir söz... Yasaklama, izin vermeme... Bağır-
saktan gelen, içinde yağ damlacıkları bulunan ak kan... 
9. Alt (eski)... Alçalma, düşkünlük (eski)... Karşılık olarak, 
benzetilerek yapılan davranış, söz (eski)... 10. Ördekgiller-
den, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir yaban 
kuşu... Özgü... İnsan vücudunun dış yüzü, cilt... 11. İsten-
meyen kişi... 12. Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli 
bir tür kıyı teknesi... Baryum elementinin simgesi... İleti-
şimi sağlayan dizgenin, teknik ağın birliği, link... 13. Utan-
ma, utanç duyma... Büyük, yumurtamsı, kırmızımsı mavi 
renkli bir erik türü... Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfi-
nin adı, okunuşu... 14. Sakalı yalnız çenede sivri ve seyrek 
olarak bulunan 
(kimse)... Değerli 
madenlerde yasa-
nın istediği ağır-
lık, saflık ve değer 
derecesini göste-
ren ölçü (eski)... 
15. Osmanlı Dev-
leti’nde Yeniçeri 
Ocağının kaldırıl-
masından önceki 
güvenlik görevlisi 
(eski)... Büyük 
zoka... Davranış, 
tavır...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BİR GÜN
Seher ile yol yürüdüm,

Sabah ile güneş gördüm,

Dilden dile sesi aldım,

Güzel bana yar olunca.

Uykum olmaz kalbim yorgun,

Âşık oldum duygum sürgün,

Güneş doğsa bize bir gün,

Güzel bana dost olunca.

 

İlim olan topraktanım,

Eren seven ocaktanım,

Bebek gülen kucaktanım,

Güzel bana dost olunca.

Gözler ela dağla ceylan,

İnsan dostsa dertler yalan,

Garip özler varsa kalan,

Güzel bana dost olunca.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

İsmet İnönü’nün Kızı Özden Toker Anlatıyor
Size babamın Kurtuluş Savaşı’na nasıl katıldığını anlatmak isterim. O da 

çok güzel bir hikâyedir.
Atatürk Samsun’a gidiyor, Anadolu’ya geçiyor. Babam o sırada İstan-

bul hükümetinin görevlisi. Atatürk, İstanbul’da olanlardan haberdar olmak 
için babamın orada kalmasını istiyor. Babam İstanbul’da bir müddet daha 
kalıyor. Annemle babam İstanbul'da Süleymaniye semtindeki evlerinde 
yaşıyorlar. İlk çocukları, İzzet doğmuş. 1919 yılları, İzzet bebek 4-5 aylık. 
Bir gün Ahmet İzzet Paşa’yı ziyarete gitmek için hazırlanıyorlar. O sırada 
evin yardımcısı babama bir ziyaretçisinin geldiğini haber veriyor. Babam 
selamlık tarafına geçince, Atatürk ile kendisinin ortak arkadaşı olan Saffet 
Arıkan'ı görüyor. Arıkan babama, “Hazır mısın, Mustafa Kemal Paşa seni 
çağırıyor” diyor. Babam da “Hazırım” diyerek annemin yanına dönüyor; 
“Paşa beni çağırıyor, gidiyorum” diyor. Karşı evde oturan babasına veda 
etmek için geçiyor. Bulamıyor. Bir daha da göremiyor. Evine dönüp anne-
me sarılıyor, çocuğunu kucaklıyor, üzerindeki kıyafetini değiştirmeyi bile 
düşünmeden, eline şemsiyesini alıp veda ediyor ve evinden çıkıp gidiyor. 
Kafes arkasından, gözden kayboluncaya kadar onun gidişini seyreden an-
nem bir defa eşinin arkasına dönüp ona bakmasını bekliyor. Ama boşuna. 
Annem bize öyle anlatmıştı. “Sanki asıl şimdi ailesine kavuşacakmış gibi o 
heyecanla, o kararlılıkla herkesi arkasında bırakıp Atatürk'ün yanına koştu.

Rahmetle minnetle bir kez daha anıyorum.

Malatya’nın Yüzde 16’sı Aşılandı
Malatya’da geride kalan 3 aylık sü-

reçte aşı yaptıranların sayısı yaklaşık 
20 bini sağlık çalışanı olmak üzere 127 
bin 460 kişi oldu.  İl nüfusunun yüzde 
16’sının aşılama süreci tamamlandı.

Yurt genelinde yeni tip Korona-
virüs salgınına karşı toplumsal bağı-
şıklık kazanılması için uygulanan aşı 
programında 55 yaş ve üzeri vatan-
daşların aşılanması süreci başladı. 
Kovid-19 aşılama takvimine göre sis-
teme tanımlanan vatandaşlar ran-
devularını alarak, belirlenen sağlık 
kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya 
başladı.

Acil kullanım onayı gelmesiyle bir-
likte 14 Ocak’ta 81 ilde başlayan aşıla-

ma faaliyetleri kapsamında ilk olarak 
sağlıkçıların aşıları yapılmış ardından 
da yaşa göre aşılama faaliyetlerine 
geçilmişti. Faz-3 çalışmaları tamam-
lanan Çin'in Sinovac aşısının etkinlik 
oranı  yüzde 83,5 çıktı. Aşının hasta-
neye yatışı engelleme oranının ise 
yüzde 100 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 
çok yoğun riskli bölgeler arasında yer 
alan ve günlük vaka sayısı 3 bin ban-
dına gelen Malatya’da geride kalan 3 
aylık sürede 212 bin doz aşı uygula-
ması yapıldı. 2. Doz aşı uygulanan kişi 
sayısı 84 bin 878’i buldu. Genel olarak 
aşı olan kişi sayısı ise Malatya’da 127 
bin 460 kişi olarak gerçekleşti. 
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MEMLEKETİMDEN
İNSAN ÖRNEKLERİ-5

         Kendini  bildiği  andan  itibaren, 
sinema  ile  meşgul  olduğundan, arka-
daşlarından uzak  kalmıştı.  Dolayısı  ile,  
birlikte  vakit  geçireceği  arkadaş  gru-
bun-dan  pek  kimseler  yoktu  yanında.  
Zamanında  kendisine  gıpta  edenler  bile  
adeta  buhar  olmuşlardı.  Biraz  da  ken-
dinden  kaynaklanan  bu durum  karşı-sın-
da  adeta  yalnızları  oynuyordu.  Böyle  
bir  hayata  katlanması  zordu.  Hele  ki  
kendi memleketinde,  kendi  insanları  
arasında … Biraz  kendi  istediğinden,  
biraz da kendini  yalnız  bırakan  insanla-
rına  olan  kırgınlığından,  içinde  doğup 
büyüdüğü  ve  ömrünün  çoğunu  geçirdiği  
memleketini,  ailesiyle  birlikte  terk edip  
başka  yerlere  gitmek  zorunda  kalıyor-
du… 

     Bu plan da,  derdine  çare  olama-
mıştı.  “ Tebdili  mekânda  ferahlık vardır” 
sözü  de  bir  işe  yaramamıştı.  Sıkıntı-
lar  ve  acılar  bir  türlü  yakasını  bırak-
mı-yordu.  Babası  ve  annesini  önceleri  
kaybetmişti.  Bir  süre  önce  genç  yaşta 
damadını  da  kaybediyordu.  İşler  bir  
türlü  istediği  gibi  gitmiyordu. Bu sıkın-tı-
lı  hayat  bir  süre  sonra  kendisini  de  
hasta düşürüyordu.  Hastalıkta  moral, çok  
önemli  bir yer  tutardı. Oysa  ki  o  moral  
denen  şey,  asla  semtine  uğra-mamış-
tı.  Vücut  direnci  gitgide  kayboluyor  ve  
sonunda  iflas  ediyordu… Naşı,  küserce-
sine  kopup  gittiği  kendi  memleketine  
getirilip,  hüzünle  toprağa veri-liyordu.  
Ve  kısa  bir  süre  sonra  da,  sevgili  kızı  
da  çok  genç  yaşta  vefat edi-yor,  yine  
kendi  memleketinde  kendi  yanına  def-
nediliyordu… Bu  haberler  tabii ki,  aynı  
memleketin  insanı  olarak  beni  de  çok  
çok  üzdü.  Geriye dönüp baktığımda,  
gündeme  getirdiğim  olaylar gözümün  
önünde  canlanıverdi.  Hani derler ya,  ya-
lan dünya.  Evet  bu  dünya,  koskoca  bir  
yalandan ibaretti. Gerçek  olan,  iyi  ya  da  
kötülüklerine  maruz  kaldığımız  bu  yalan  
dünyayı  terk  edip gitmekten  ibaretti … 

     Baba Hakkı  değerli  bir  insandı.  

Onun  hakkında  hiç  kimseden  kötü  bir 
laf işitmedim.  Aklı  ve  zekası  ile,  ileri  
görüşlüğü,  ağırlığı  ve  duruşu  ile  her-
keste  olduğu  kadar  bende  de  çok iyi  
intiba  bırakmıştır.  Oğlu Suat  ve kızları 
için  de  haklarında  kimsenin  olumsuz  
bir  ifade  kullanacağını  sanmam.  Onlar 
da  elle-rinden  geldiğince  memleketleri-
ne  ve  ailelerine  hizmet  etmek  için  çaba  
sarf etmişlerdir.  Emsalleri  olmadığım  
için  kendileri  ile  pek  samimi  olamadım. 
Ama,  gördüğüm  ve  tanıdığım  kadarı ile,  
kendilerine  yakın  olunduğunda  sev-gi  
ve  saygılarını  esirgemeyen  insanlardı.  
Rahmetli  babam  bile  Hakkı  Çavuş  ve  
Suat  hakkında  çok  olumlu  şeyler  söy-
lerdi  hep.  Kendisini  ve  değerli  ba-bası  
Hakkı Çavuş’u  rahmetle  anıyorum.  Aile  
fertlerine;  hem  kendisi  ve  hem de  genç  
yaşlarda  vefat  eden  damatları ve  sevgili  
kızlarından  dolayı  baş sağ-lığı  dilerken,  
duymakta  oldukları  büyük  acılarını  pay-
laşmak  istiyorum…  

İ  N  S  A  N  L  I  K     T  İ  M  S  A  L  İ 
        1877-1878  yılında  ( 93 ) diye  

anılan  Osmanlı- Rus Harbi  sonucunda;  
bu-lundukları  Posof’a  bağlı  Cacun  köyü-
nü  terk  etmek  zorunda  kalıp,  diğer  ci-  
var  köylüleri  ile  birlikte  gelip  o  günkü  
adıyla  Viranşehir,  bu  günkü adıyla Do-
ğanşehir’e  yerleşen  ailenin  altı  evladın-
dan  biri  idi.  Adı  Yusuf’tu.  Evlilik  çağına  
gelmiş,  ilk  evliliğini  İhsan ile  yapmıştı.  
Bir  erkek  evladı  olsun  istiyor-du.   Ama  
ne  yazık  ki,  bırakın  erkek  evlat  sahi-
bi  olmayı,  kız  çocuğu  bile  ol-mamıştı.  
Yusuf  bu  duruma  kahırlanıp  duruyordu.  
Bulundukları  ortamda  ço-cuğu  olmayan 
ailelere  ‘ Körhan ’  deniliyor  ve  kendisi  
bu  sıfatla  anılmak  is-temiyordu.  İkinci  
evliliğini  Hatice  ile  yaptı.  Ne  ise  ki  o  
kısır  değildi  ilk  eşi  gibi.  Hatice’nin  ilk  
doğumu  merakla  bekleniyordu.  İnşallah  
erkek  bir  çocuk  olurdu.  Tek  temennileri  
buydu.  Doğum  gerçekleşti  ama  doğan  
çocuk  kızdı.  Yusuf’un  canı  sıkkındı  ama  
olsundu,  bir  dahaki  sefere  İnşallah  er-
kek  çocuk-ları  olurdu.  Ama  ikinci  do-
ğumda  da  kız  çocuğu   doğuruyordu  Ha-
tice.  Baba  Yusuf  çok  üzgün, anne  Hatice  
ise  kocasının  çok  çok  istemesine rağ-

men  ona  bir  erkek  evlat  verememenin  
hüznünü  ve  acısını  yaşıyordu.  Hatice  
üçüncü  çocuğuna  hamile  kalmıştı.  Yusuf  
ve  Hatice,  bu  sefer  bir oğlan çocukları  
ol-ması  için  Allah’a  yakarıp  duruyorlar-
dı.  Ancak  bütün  umutları  boşa  çıkıyor,  
doğan  çocuk  yine  kız  oluyordu.  Böylece  
bu  evlilikten  Gülperi,  Hünkar  ve  E-mine  
olmak  üzere  üç  kızları  olmuş  oluyordu 
…  

     Yusuf  bir  erkek  evlada  sahip  
olamamanın, Hatice  ise  bir  erkek  ço-
cuk  do-ğuramamış  olmanın  hüznünü  
ve  acısını  yaşıyorlardı … Yusuf  kafaya  
koymuş-tu.  Ne  edip  edip  bir  oğlan  ço-
cuğuna  sahip  olacaktı.  Gerekirse  yaşına  
rağ-men  bir  evlilik  daha  yapardı.  Yaşı  
ilerlemişti.  Bir  genç  kızla  evlenemezdi.  
Zira  biliyordu  ki  hiçbir  genç  kız  kendi-
si  gibi  yaşı  ilerlemiş  biri  ile  evlenmeyi  
kabul  etmezdi.  Kocası  ölmüş  bir  dul  
kadınla  evlenebilirdi  ancak.  Reşadiye  
köyünde  böyle  birisi  vardı.  Ancak  onun  
da  bir  kızı  bulunuyordu.  Varsın  ol-sun-
du.  Yeter ki  kendisine  bir  oğlan  çocuğu  
versindi.  Kendisinin  önceki  eşin-den  üç  
kızı  vardı,  biri  daha  olsun  ne  fark eder-
di?  Neticede  Reşadiyeli  Emi-ne,  yanında  
kızı  Nazlı ile  birlikte  ev  hanesine  dahil 
oluyordu …  Emine,  bera-berliklerinin  ilk  
yılında  hamile  kalmıştı.  Yusuf’ un  se-
vincine  diyecek  yoktu.  Bu  sefer  nihayet  
emeline  kavuşacak  bir  oğlan  çocuğuna  
sahip  olacaktı.  Do-ğum  anı  heyecanla  
bekleniyordu.  Başta Yusuf  olmak üzere,  
tüm  yakınları  ve     kızları,  babalarının 
nihayet  bir oğlan  çocuğuna,  kendilerinin  
de bir  erkek  kar-deşe  kavuşacak  olma-
nın  heyecanını  yaşıyorlardı… Emine’nin  
doğum  sancısı  tuttuğunda  heyecan  ve  
beklenti  doruk  noktasındaydı… Ne  yazık  
ki  bütün  arzu  ve  beklentilere  rağmen  
doğan  çocuk  yine  kız  oluyordu.  Ev  
halkı  ade-ta  yaslara  bürünmüştü.  Bütün  
umutlar  yerle  yeksan  olmuştu.  Yusuf’un  
evi  cenaze  evine  dönmüş,  kimsenin  
ağzını  bıçak  açmıyordu …   

      Doğan  kız  çocuğunun  adını  kahır  
ve  kızgınlığından  dolayı Yeter  koymuş-tu  
Yusuf.  Sosyal  hayatta  devamlı  kız  ço-
cuğuna  sahip  olanların,  son  doğan  kız  
çocuklarına  ‘  Yeter ’ adı  koyması  olağan  

bir  durumdu …  Yusuf  tamamen,  oğlan  
çocuğuna  sahip  olmaktan  umudunu  
kesmişti.  Aradan  bir  zaman  geç-tikten  
sonra  karı  koca,  doğan  kız  çocuğu-
muzun  adını  Yeter  koyduk,  belki  Yüce  
Tanrı  dileğimizi  kabul  eder de  bu  sefer-
lik  yeter deyip,  bir oğlan çocuğu  bahşe-
der  bize  diye  düşünüp  çocuk  yapmaya  
karar  verdiler.  Bu  yaştan  son-ra  çocuk 
sahibi  olmak  kendilerine  umut  vermese  
ve ters gelse  de  denemek- te  ne  zarar  
vardı?...  Evet,  şansları  yaver  gitmiş,  
hiç  de  umut  etmedikleri  bir  durumda  
Emine  hamile  kalmıştı.  Sevinmeli  miy-
diler,  yoksa  bu  sefer  de  yine  kız  olursa  
diye  üzülmeli  miydiler  bunu  bir  türlü  
kestiremiyorlardı.  Al-lah’a  el  açıp  dua  
etmekten  başka  şansları  yoktu. 

      Tahminleri  ve  istekleri  doğrultu-
sunda  Yüce  Tanrı  onlara  bir şans  daha  
tanımıştı.  İnşallah  bu  sefer  bir  oğlan  
evlatları  doğururdu.  Sanki  içlerine  doğ-
muş,  Yüce  Tanrı’nın  bu  sefer,  dileklerini  
ve  beklentilerini  boşa  çıkarma-yacağına  
kalben  inanır  olmuşlardı.  Tüm  yakınları  
ve  aile  fertleri  doğacak  çocuğu  büyük  
bir  merakla  bekliyorlardı …  Nihayet  o  
gün  gelmiş  ve  doğum  gerçekleşmişti.  
Evdeki  hay  hengame,  sevinç  ve  coş-
ku  dolu  çığlıklardan,  ço-cuğun  oğlan  
olduğu  anlaşılıyordu.  Yusuf’un  keyfine  
diyecek  yoktu.  Sevinç  ve  mutluluktan  
kabına  sığmıyordu  adeta.  En  sonunda  
muradına  erişmişti.  Anne  Emine,  koca-
sının  arzu  ettiği  şekilde  bir  oğlan  çocu-
ğu  dünyaya  getir-diği  ve  kızları  da  ni-
hayet  bir  erkek  kardeşe  sahip  olmanın  
coşkusunu  yaşı-yorlardı.  Bu  tek  erkek  
evlatlarının,  sağlıklı  ve  uzun  ömürlü  bir  
hayat  sür-mesi  adına  da  ismini  YAŞAR  
koyuyorlardı…   

MÜNİR
TAŞTAN

Malatya’da 31 Bin İşsiz Var
Malatya Çalışma ve İş Kurumu 

İl Müdürlüğü’nün paylaştığı veri-
lere göre, Mart ayı sonu itibariyle 
Malatya’da kayıtlı 31 bin 153 kişi iş 
arıyor. 

2021 yılı Nisan ayı İl İstihdam 
ve Mesleki Eğitim Kurulu toplan-
tısı Vali Aydın Baruş Başkanlığın-
da gerçekleştirildi. Valilik toplantı 
salonunda düzenlenen toplantıya; 
Vali Baruş ’un yanı sıra, kamu ku-
rum yöneticileri ve STK temsilcileri 
katıldı. Toplantıda Malatya’da dü-
zenlenecek işgücü yetiştirme kurs-
ları, girişimcilik eğitim programla-
rı, istihdamın korunmasına yönelik 
çalışanların sertifika programları, 
iş ve meslek danışmanlığı hizmet-
leri ile ilgili konular görüşüldü.

Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğüne kayıtlı iş arayanların 
sayısı 2021 yılı Mart ayı sonu itibarı 
ile 31 bin 153 kişi olduğu belirtildi. 
TÜİK verilerine göre Malatya’nın 
da içerisinde yer aldığı düzey olan 
TRB1 bölgesinde işsiz sayısının 
2020 yılı için 65 bin olduğu aktarıl-

dı. İşsizlik oranının ise yüzde 10,6 
seviyesinde seyrettiği not düşüldü. 
İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yüzde 
35,8’i Ortaöğretim mezunu, yüzde 
31,9 unun ilköğretim, yüzde 16,5 
‘inin lisans ve yüzde 13,1 inin ise ön 
lisans mezunu olduğu belirtildi. 

İŞKUR verilerine göre; 31 bin 
153 iş arayanların yüzde 97,4’ ü 
normal statüde iş arayan. Engel-
li statüsünde iş arayanların oranı 
yüzde 2,2 iken, eski hükümlülerin 
oranı yüzde 0,5. Kayıtlı iş arayan-
ların çok büyük bir kısmı genç iş-
sizlerden oluşuyor. 15-24 yaş aralı-
ğında değerlendirilen bu gruptaki 
işsizlerin 11 bin 192 kişi toplam iş-
sizler içindeki oranı yüzde 35,9’ 
olarak gerçekleşti. Erkeklerde iş-
sizliğin en fazla görüldüğü yaş gru-
bu yüzde 17,5 ile 20-24 yaş grubu 
olurken ikinci sırada yüzde 11,6 ile 
25-29 yaş grubu geliyor. Kadınlar-
da en yüksek oranın görüldüğü yaş 
grubu yüzde 12,9 ile 20-24 yaş gru-
bu olup ikinci sırada yüzde 9,9 ile 
25-29 yaş grubu yer alıyor. 

2021 yılı Mart ayı sonu itiba-
riyle İl Müdürlüğümüzce özel sek-
törde 2035 kişi, kamu sektöründe 
343 kişi olmak üzere toplam 2933 
kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam 
edilenlerin meslek gruplarına göre 
dağılımına bakıldığında, en yüksek 
istihdamın gerçekleştiği meslek 
grubunun erkeklerde ve kadınlar-
da sanatkârlar ve ilgili işlerde ça-
lışanlar ile nitelik gerektirmeyen 
meslekler olduğu görülmektedir.

2021 yılı Mart ayı sonu itibariy-
le, İl Malatya Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğünce toplam 674 engel-
li, 145 eski hükümlü iş arayan baş-
vuru yaptı. Bu kişilerden ve daha 
önceden kayıtlı olan engellilerden 
124 kişi işe yerleştirildi. Engelli-
lerde başvuranların yüzde 74,2’ si 
erkek ve yüzde 25,8’ inin kadın ol-
duğu belirtildi. Eski hükümlülerde 
ise başvuranlardan yüzde 1,4’ ünün 
kadın yüzde 98,6’ sının ise erkek 
olduğu kaydedildi.

İŞKUR’a kayıtlı 2021 yılı Mart 
ayı sonu itibariyle 245 İşbaşı Eğitim 

programı, 27 MEK/İstihdam Garan-
tili, 15 MEK/İstihdam Garantisiz, 
11 MEK/Özel Politika olmak üzere 
toplamda 298 kurs ve program dü-
zenlendiği, bu projelerde toplam 2 
bin 616 iş arayana mesleki eğitim 
verildiği söylendi. 

Yılın ilk 3 ayında İşsizlik Sigor-
tası’ndan 2 bin 970 kişi faydalandı. 
Kısa Çalışma Ödeneği’ne yılın ilk 3 
ayında 13 bin 50 kişi kaydolurken, 
Kısa Çalışma Ödeneği Hak Eden 
Kişi Sayısı 674 oldu. Kısa Çalışma 
Ödeme Miktarı ise 45 milyon 70 

bin 449 TL olarak gerçekleşti. Nak-
di Ücret Desteği Ödeme Kişi Sayısı 
8 bin 256 olduğu belirtilirken, bu 
kişilere 25 milyon 142 bin 637 TL 
ödeme yapıldığı aktarıldı. 

2021 yılı Mart ayı sonu itiba-
riyle İş ve Meslek Danışmanlığı 
Hizmetlerinden 11 bin 450 kişinin 
faydalandığı belirtilirken, 2021 yılı 
Mart ayı sonu itibariyle toplam 56 
grupta yer alan 750 iş arayan ile 
grup görüşmeleri yapıldığı kayde-
dildi. Ayrıca 3 bin 14 işyerine ziya-
ret düzenlendiği açıklandı. 


