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Malatya Valisi Aydın Baruş Doğanşehir
Halk Kütüphanesinin Açılışını Yaptı

Doğanşehir Kaymaka-
mı Halil İbrahim Köroğ-
lu tarafından projelen-
dirilen Doğu Anadolu 
Proje Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı tarafından 
onanıp destek verilen, 
Doğanşehir Belediyesi 
ve Hayırsever iş insan-
larının katkılarıyla 150 
metrekare alan üzerine 
inşa edilen Doğanşehir 
Halk Kütüphanesi Vali 
Aydın Baruş’un katılımı 
ile hizmete açıldı.2’DE

BAŞKAN ZELYURT'TAN
KURBAN BAYRAMI MESAJI
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt  Kurban Bayramı 

münasebetiyle  bir mesaj yayınladı. “Kurban, Allah’a itaat ve 

teslimiyet şuuru ile ibadet etmenin ve O’nun rızası uğruna gös-

terilen fedakârlığın en güzel ifadesidir”2’DE

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Oğlunu Evlendirdi
Doğanşehir’de yapılan 
düğüne yoğun katılım 
oldu.
Gelinin anne ve babası 
Sebiha-Vedat Demiralp 
ile damatın anne ve ba-
bası Günay ile Durali Zel-
yurt davetlileri kapıda 
karşılayıp uğurladı.2’DE
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Malatya Valisi Aydın Baruş Doğanşehir
Halk Kütüphanesinin Açılışını Yaptı

Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu tarafın-
dan projelendirilen Doğu Ana-
dolu Proje Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı tarafından onanıp 
destek verilen, Doğanşehir Be-
lediyesi ve Hayırsever iş insan-
larının katkılarıyla 150 metre-
kare alan üzerine inşa edilen 
Doğanşehir Halk Kütüphanesi 
Vali Aydın Baruş’un katılımı ile 
hizmete açıldı.

Açılışa Malatya Valisi Aydın 
Baruş, Doğanşehir kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu, Doğan-
şehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, Malatya  İl Kültür Mü-

dürü Çetin Şişman, daire Amir-
leri, müdürler, öğrenciler ve 
öğrenci velileri katıldı.

Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu, öğrenci-
lerin ve vatandaşların bu nezih 
ortamda rahatça kitap okuya-
bilecekleri bu güzel eserin ya-
pımında emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Halk Kütüphanesinin açı-
lışını yapan Vali Aydın Baruş; 
“Hepimizin bildiği gibi yüce 
Allah’ın İlk Emri “Oku”dur. 
Her şey okumakla başlar ve 
okumakla devam eder. Hayal 
kurmak için okumak gere-

kir benimde geleceğe ilişkin 
hayallerim okumakla başla-
dı. Daha ilkokul yıllarında bu 
okuma sevdasına düşünce bu 
yaşa kadar bu sevda beni bı-
rakmadı. Sevgili çocuklarımız 
sizlere tavsiyemiz okumayı 
nolur bırakmayın, her zaman 
yanınızda daima bir kitap ol-
sun ve hayallerinizi daima diri 
tutsun. Çünkü hayalleriniz ne 
kadar büyük olursa gelece-
ğiniz de o kadar parlak olur. 
Sevgili velilerimiz sizde çocuk-
larımızı Lütfen okumaya teşvik 
edin, birlikte olduğunuzda her 

akşam mutlaka birlikte kitap 
okuyun ki sizin hayalleriniz ço-
cuklarınızın hayallerine yetişe-
bilsin, onları anlayabilesiniz. 
Değerli Doğanşehirli kardeşle-
rimiz, kitapların bulunduğu ve 
insanların o kitapları oradan 
alıp düşünce dünyasına kazan-
dırabildiği yerler Kütüphane-
lerdir” dedi.

Yaklaşık 6000 adet kitap 
bulunan kütüphanenin açılışı-
nın yapılmasının ardından Vali 
Baruş, kütüphanenin ilk kitabı-
nı okudu, öğrencilere kitaplar 
dağıttı ve kitapları imzaladı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-
yurt  Kurban Bayramı münasebetiyle  bir me-
saj yayınladı.

“Kurban, Allah’a itaat ve teslimiyet şuuru 
ile ibadet etmenin ve O’nun rızası uğruna gös-
terilen fedakârlığın en güzel ifadesidir” diyen 
Başkan Durali Zelyurt; “Manevi dünyamızda 
ayrı bir yeri olan Kurban Bayramını bu yıl da 
hep beraber kutlamanın mutluluğunu yaşı-
yoruz. Dini bayramlarımızı birer fırsat olarak 
görerek, bayramların arttırdığı hoşgörü, yar-
dımlaşma ve dayanışma duygularından yarar-
lanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberli-
ğimizi perçinlemeli, barış ve sevgi dolu günler 
geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız.” 
dedi.

Başkan Zelyurt  şöyle devam etti;
Kıymetli Doğanşehirli hemşehrilerim; ‘Kur-

ban Bayramı’nda, yardımlaşma ve dayanışma-
nın da gereği olarak darda olanlarla, muhtaç, 
yoksul, yetim ve kimsesizler ile tedaviye muh-
taç durumdaki vatandaşlarımızın, şehit aile-
lerimizin ve gazilerimizin ziyaret edilerek ha-
tırlanması, desteklenmeleri ve sevindirilmesi 
büyük önem taşımaktadır.

Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın, Doğanşe-
hir halkı için, milletimiz ve ülkemiz için dost-
luk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması 
temennisiyle, tüm Doğanşehirli hemşehrileri-
min ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kut-
luyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice 
bayramlar diliyorum.”

BAŞKAN ZELYURT'TAN
KURBAN BAYRAMI MESAJI

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Oğlunu Evlendirdi
Doğanşehir’de yapılan dü-

ğüne yoğun katılım oldu.
Gelinin anne ve babası Se-

biha-Vedat Demiralp ile dama-
tın anne ve babası Günay ile 
Durali Zelyurt davetlileri kapı-
da karşılayıp uğurladı.

Doğanşehir belediye baş-
kanı Durali Zelyurt’un oğlu 
Çağrı Zelyurt hayatını Eda De-
miralp ile birleştirdi.

Genç çiftlerin mutlulukları 
ise gözlerinden okunuyordu.

DOĞANŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANI DURALİ ZELYURT NE 
DEDİ?

“Oğlum Çağrı Zelyurt'un 
düğün törenine katılan İlçe 
Kaymakamımız Halil İbrahim 
Köroğlu’na, AK Parti İl Baş-
kanı İhsan Koca’ya, Yeşilyıurt 
belediye başkanı Mehmet Çı-
nar’a, Kirvem İşadamı Vahap 
Küçük'e, Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Selim Pilten'e, 
Yeşilyurt İlçe Başkanı Mu-
hammed Yalçınkaya ve yöne-
timine, Malatya BBP İl ve İlçe 
Başkanları ve yönetimine, 

AK Parti İlçe Başkanı Murat 
Kavuncuoğlu ve yönetimine, 
MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı 
ve yönetimine, İYİ Parti İlçe 
Başkanı Cemal Güler ve yöne-
timine, Malatya Ticaret Borsa-
sı Başkanı Ramazan Özcan'a, 
ESKKK Malatya Bölge Birliği 
Başkanı İsmet Bayram'a, STK 

temsilcilerine, yoğun katılım 
sağlayan Doğanşehir'li hem-
şehrilerime çok teşekkür ede-
rim."

Cumhurbaşkanımız ve Ge-
nel Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve Genel 
Başkan Yardımcılarımız'a, 
TBMM çalışmalarından dolayı 

düğüne katılamayan Milletve-
killerimize tebrik mesajların-
dan dolayı teşekkür ederim.

Malatya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Selahattin 
Gürkan'ın Kayısı festivali dola-
yısıyla katılamadığı ve bizleri 
arayarak tebrik mesajlarından 
dolayı teşekkür ederim.” dedi.
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Soldan sağa
1. Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, 

el erki, demokratlık... Birini veya bir şeyi akla getirerek sö-
zünü etmek veya onu düşünmek, zikretmek, hatırlamak... 
2. Hayvan otlatılan yer, salmalık, yaylak, mera... Niğde 
ilinden olan kimse... 3. Yaprakları karşılıklı, çiçekleri bü-
yük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç... Sık, yuvarlak 
ve küçük taneli bir çeşit ekşi üzüm... Bir şeyin fiyatını ar-
tırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma, bindirim... 4. 
Dogmatik... Afyon, tütün, kahve, çay vb. keyif veren mad-
delere alışmış olan (kimse)... 5. Acımasız ve haksız davra-
nan, zulmeden... Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, 
sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, 
tat alma organı... Otlak... 6. Su (eski)... Malalamak işi... 7. 
Yapay reçine çözeltisi emdirilmiş kâğıtların üst üste konu-

larak sıcak preslerde basınç altında sıkıştırılması ile elde 
edilen kaplama ve döşeme malzemesi... Kan veya evlilik 
yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım... 8. Somurtkan 
(kimse) (eski)... Deist... Ahşap gemilerin omurgalarının 
uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar 
yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva... 
9. Candan, açık yüreklikle davranan... Halanın kızı... 10. 
Ankara ilinden olan kimse... Binme, yük çekme, taşıma vb. 
hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 11. Tür, çe-
şit... Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli 
bir bölümünden geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan... 
Acar... 12. Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanma-
sı için savaşan, mücadele eden kimse... Karısının baskısı 
altında bulunan (erkek), karısı köylü, kazak karşıtı... 13. 
Davranış, tavır... Yarışta aradaki mesafeyi uzun tutarak... 
Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücu-
da verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik... 
14. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur... Güç, etki veya 
beceri bakımından alışılmışın üzerinde olan (kimse)... 15. 
Sonradan olan, dıştan gelen (eski)... Bir davanın bakılma-
sını kolaylaştırmak için yargıdan önce önlem niteliğinde 
verilen karar...

Yukarıdan aşağıya
1. Kemikli balıklar takımının alabalıkgiller familyasın-

dan denizlerde yaşayan bir balık türü (Salmo trutta ma-
rina)... Mal, ticaret malı... 2. Ana ile babanın oluşturduğu 
birlik... Duvar (eski)... 3. Bir insanın ruhsal gücü, mane-
vi güç, maneviyat... Parafin ve bal mumunun terebentin 
veya neft yağında çözüştürülmesi ile elde edilen, ağaç eş-
yaları cilalamakta kullanılan madde... 4. Toprak üstündeki 

bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip 
bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler... Bazısı, bir-
takımı, kimi... Nikel elementinin simgesi... Nicelik, nitelik, 
güç, süre, sayı bakımından eksik... 5. Bölümleme, sınıfla-
ma, tasnif... Geminin en geniş yeri... 6. Hindistan’da prens-
lere verilen unvan... İtalya’da Latium bölgesi halkından 
olan kimse... Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve 
üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekle-
ri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü 
diş... 7. Akıl verem kimse... Kanamak işi, nezif... 8. Katılma 
(eski)... 9. Ayak direyerek... Yozgat iline bağlı ilçelerden 
biri... 10. Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklü-
ğü olan, ince karşıtı... Gök cisimlerinin doğması (eski)... 
Uzak... 11. Beyazlaşmak... Alalamak işi, kamuflaj... 12. 
Neodim elementinin simgesi... Türk alfabesinin yirmi se-
kizinci harfinin adı, okunuşu... Rakı yapan veya satan kim-
se... Utanma, utanç duyma... 13. Gömülen kişiye ait kimlik 
bilgileri, dua vb. 
yazıları kazınmış 
olarak üzerinde 
bulunduran ve 
mezarın baş ucu-
na dikilen taş... 
Kastamonu iline 
bağlı ilçelerden 
biri... 14. İlgi... 
Bozarma işi... 15. 
Birtakımı, bazısı, 
kimisi... Yazı yaz-
makta kullanılan 
bütün araç ge-
reç...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

İNAN
İnan yorgunum,

Adım atamam,

Sevda uçtu elden,

İnan tutamam.

Yaşlılık doğal hakkım,

Gençlik hayal olmuş,

Gecem zor geçiyor,

İnan yatamam.

Belimden dizimden,

Nedense hep acı,

Siz göklere bakın,

Zaman akar gider,

İnan atamam.

Garip yol arar, 

Göz görmez seni,

Hep ağlar giderim,

Ömür geçti gitti,

İnan tutamam.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

EN ÇOK YOL 

GÖZLEYEN

YAŞLILARIMIZ 

OLDU

Bir kurban bayramını da 

geride bıraktık. Bayramlar dini 

bir vecibemiz olmasının yanın-

da milli birlik ve beraberliğimi-

zin pekiştiği önemli, müstesna 

günlerdir. Bayram aileleri ile 

geçirenlerin mutluluğunun ya-

nında, bayram da çalışmak zo-

runda olanlar da ailelerinden 

uzakta olmanın verdiği buruk-

lukla bayramı geçirdiler.

Yazımın ilk başında bay-

ramda gözleri kapıda hatırları-

nı soracak, ellerini öpmeye ge-

lecek, bayramlarını kutlayacak 

birisini bekleyen yaşlılarımız 

geliyor. Gerek huzur evlerinde, 

gerek kendi evlerinde kapıdan 

girenleri en iyi görecek bir şe-

kilde konuşlanan yaşlılarımız 

var. Yetiştirme yurdunda ai-

lelerinden birilerini bekleyen 

çocuklarımız var. Devletimiz 

sağ olsun bütün imkânları-

nı sağlıyor. Ama bir şey eksik 

kalıyor. Her ne kadar Devlet 

şefkati altında olsalar bile yü-

rekleri buruk, gözleri yaşlı bir 

şekilde yol gözlemeye devam 

ediyorlar.

Bir de meslekleri gereği 

bayramı çalışarak geçirmek 

zorunda olanlar var. Bu mes-

lekleri sıralamak gerekirse il 

sırayı kadınlar alır diyorum. 

Hele de bayram süresince ça-

lışmak zorunda olan kadınlar 

bir yandan bayram temizliği, 

ev işleri diğer yandan çalışma 

ortamındaki bayram iş yo-

ğunluğu derken bence erkek-

lerden önce ilk sırayı çalışan 

kadınlar alır diyorum. Sabahın 

ilk saatlerinde işyerlerini açan 

kadınlar günün ilerleyen saat-

lerinde hatta gece saatlerinde 

ancak aileleriyle, çocuklarıyla 

bayramlaşma imkânı buldular.

Sağlık çalışanlarının da 

hakkını yememek lazım. 7/24 

görev başında olan sağlık ça-

lışanlarımız ebette ki en çok 

yorulanlar arasında yer alıyor. 

Ancak onlar günübirlik çalıştı-

ğı için en azından 24 saat nö-

bet sonrası evlerine giderek 

dinleniyorlar. Yine de bayra-

mın ilk günü aileleriyle birlikte 

olmak yerine hastanede bay-

ramlaşmak onlara zor geldi.

Bayram süresince kasap-

lık mesleğini icra edenleri de 

unutmamak lazım. Bayram 

sabahı kılınan bayram nama-

zının ardından başlayan ma-

raton birçok yerde bayramın 

3 gününe kadar devam etti. 

Kasap bulamayan ve kendi bü-

yükbaş hayvanlarını kesenler 

ise tam gün uğraşmak zorunda 

kaldılar.

Gurbettekileri sılasına, 

sevdiklerine kavuşturan uzun 

yol şoförlerini de unutmamak 

lazım. Bu esnafımızın bir bö-

lümü de bayramını yollarda 

geçirmek zorunda kaldı. Uzun 

yol şoförlerinin yanında şehir 

içinde de çalışan şoförler an-

cak mesai sonunda aileleriyle 

bir araya geldiler.

Bayramı aileleriyle birlikte 

olsalar da memleketlerinden 

uzak ortamlarda geçiren işçi-

ler de var. İlimizin değişik alan-

larında yer alan tarımsal alan-

da aileleriyle birlikte çalışmak 

zorunda olan göçer işçiler için 

de bayramın bir anlamı olma-

dı desek yeridir. Çünkü onların 

birçoğu ‘Nasıl olsa gurbette-

yiz. Gezecek yerimiz gidecek 

kimsemiz, giyecek bayramlık 

elbisemiz yok’ diyerek bulun-

dukları mekânlarda güneş al-

tında çalışmaya devam ederek 

bayramı bu şekilde geçirdiler. 

Yılın 360 gününü çalışarak 

geçirmek zorunda olan fırıncı 

esnafı ise Ramazan bayramın-

da 2 gün, kurban bayramında 

3 gün tatil yaparak yılda 5 gün 

tatil olmanın keyfini yaşadı 

diyoruz. Ama Bu esnafımıza 

sorarsak aldığımız cevap şu 

şekilde “gece saat 3 te kalk-

maya alışmışız. Vücut alışmış 

bir kere. Ne kadar yatalım de-

sek de aynı saatte uyanıyoruz. 

Bizim için değişen bir şey yok 

diyorlar.

Bayram süresince çalışan-

larımızdan gerek Askeri, gerek 

Emniyet birimlerimizde çalı-

şan güvenlik görevlilerimizi de 

unutmamak gerekir. Sağlık ça-

lışanları gibi 7/24 çalışıyorlar. 

Allah güç ve kuvvet versin.

Sözün özü, bu değerlendir-

melerin ardından bütün Müs-

lümanların Kurban Bayramını 

bir kez daha kutluyorum.

A.Vahap
Kaygusuz
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Orada Bir Köy Var: 
ADI ÇIĞLIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, bundan birkaç  gün önce 
Malatya’yı ziyaret edince hemşerilerim bu 
popüler belediye başkanına karşı oldukça 
ilgili davrandılar. Malum Malatya’nın sıcak 
gündemlerinden biri son yıllardaki maden-
cilik faaliyetleridir. Ülkenin batı bölgelerin-
de madencilik nedeniyle artan doğa katli-
amlarının yönü nispeten daha bakir olan 
doğu illerine doğru uzanmış görünüyor. 
Malatya ve çevresinde abartısız yüzlerce 
maden arama izni verildiğini en azından 
resmi kurumların web sayfalarından ko-
layca öğrenebiliyoruz.

Ekrem İmamoğlu’nun karşısına çıkan 
Malatya’nın köylerinden biri Çığlık köylü-
leriydi. Çığlık köylüleri de yörelerinde yıl-
lardır sürdürülen madencilik ve taş ocağı 
faaliyetlerine karşı sesini bir kez de, bu ne-
denle duyurmak istiyordu. Bu yüzden Ek-
rem İmamoğlu’nu üzerinde “Taş Ocağı ve 
Maden Talanına Hayır-Çığlık Köyü Dayanış-
ması” pankartıyla karşıladılar. Ama doğru-
su ben haberlerde geçen “Çığlık Köyü” nü 
duyduğum an, Fakir Baykurt’un on yıllar 
öncesine uzanan bir anısına ışınlanmış gibi 
oldum. Çünkü F.Baykurt’un Çığlık Köyü ile 
ilgili çok önemli, göz yaşartıcı bir anısı var-
dır.

1965 yılında kurulan Türkiye Öğret-
menler Sendikası (TÖS), ülke genelinde 
il, ilçe, köy dahil yüzlerce şubesi ve yak-
laşık 80.000 üyesi olan bir örgüttür. Ki o 
dönem Türkiye genelinde öğretmen sayısı 
zaten 130.000 bindir. TÖS’ün kurucu kad-
rolarının çoğunluğu Köy Enstitüsü kökenli 
öğretmenlerdir. Yurdumuzun iyi yetişmiş 
entelektüel aydın kuşağı içinde o zaman 
öğretmenlerin çok önemli bir yeri vardır. 
Onlar sadece karanlıkta kalmış köyleri, sı-
nıfları aydınlatmaz; öğrencilere ve halka 
nasıl bir yurttaş ve haklarına sahip çıka-
bilecekleri iyi insan olacaklarını da anla-

tırlar. Dolayısıyla öğretmenlerin varlığı ve 
onların ağzından çıkan her söz toplumun 
başka kesimlerinin de ilgi odağındadır. Bu 
nedenle öğretmen örgütü TÖS’ü ve onun 
Genel Başkanı Fakir Baykurt’u da ülkenin 
her yanında en azından isim olarak bilme-
yen yok gibidir. Hatta seçimlerde oyumu 
kime vereceksin diye sorulan bir vatandaş 
“Ben oyumu TÖS’e vereceğim” demiştir.

 Yani halk nezdinde TÖS’ün itibarı çok 
yüksektir.

TÖS 1969 Aralık ayında dört günlük 
bir Genel Öğretmen Boykotu yapmıştır. 
Genel Başkan Fakir Baykurt boykot son-
rasında, TÖS Malatya Şube Başkanı Ne-
dim Şahhüseyinoğlu’nun daveti üzerine 
Malatya ve çevresindeki TÖS Şubelerinde 
toplantılar yapmak için Malatya’ya gider. 
İlk gün Malatya TÖS ve merkeze yakın Eski 
Malatya,Yeşilyurt şubelerini ziyaret eder; 
öğretmenler ve şubeye gelen insanlarla 
kucaklaşır söyleşir. Ertesi gün için duyu-
rusu önceden yapılmış olarak sinema sa-
lonunda bir toplantı yapılır. Toplantı için 
köylerden sadece öğretmenler değil köy-
lüler de kopup gelmiştir. Çünkü o süreçte 
sadece öğretmenlerin değil memleketin 
her sorunu öğretmenlerin toplantılarında 
konuşulan sorunlardır. Fakir Baykurt’a salt 
öğretmenler değil köylüler de soru sor-
maktadır. F.Baykurt, “ Sorulan soruları ya-
nıtlayacağım diye turşum çıkıyor. Bununla 
bitmiyor. Toplantıdan sonra bir lokale, bir 
eve gidiliyor, bu kez orda anlat anlat!” diye 
yaşanan atmosferi işaret ediyor.

Nedim Şahhüseyinoğlu, genel başkan 
Malatya’ya gelirse iyi olan örgütlenme 
işlerimiz daha iyi olur diye düşünmüş. O 
yüzden F.Baykurt’a nefes aldırmıyor. Bir 
oraya, bir buraya götürüyor. Akçadağ’a, 
Doğanşehire…TÖS Doğanşehir Şubesinde 
de kısa kesmeyi bilmedikleri bir toplantı 
yapıyorlar. Ama soruların arkası gelmiyor. 
N.Şahhüseyinoğlu “Genel Başkan yorgun. 
Kalkalım da dinlensin biraz. Yarın da ko-
nuşmaları var” diye ortamı frenlemek isti-
yor ama nafile…

“Yorgunsa neden geldi? Ankara’ya dö-
nünce dinlensin. Daha vakit erken…”

F.Baykurt’un annesi “oğlum sen konuş-
mayı biliyorsun ama kesmeyi bilmiyorsun; 
ne olursun kısa kes!” diye uyarırmış. Oğlu 
da “Yahu ana, kestim; konuşmam biteli çok 
oluyor; ama kimi arkadaşlar yeni geldi, ye-
niden konuşuyoruz. Konuş, dinleyelim diye 
gelmişler, susmak olur mu?” diye geçiş-
tirmek zorunda kalırmış. Doğanşehir’deki 
toplantı da bunun gibi bir şey olmalı. Ney-
se toplantıyı bir yerde sınırlayıp akşamın 
köründe bir minibüs dolusu öğretmen F.
Baykurt’u aralarına almış olarak Malatya 
merkeze yollanıyor. Ama minibüsün önü 
yolda bir grup tarafından kesiliyor. Yolcu 
sansalar bile minibüs tıkış tıkış; tek kişi-
lik yer dahi yok. Ki TÖS’lü öğretmenlere 
o süreçte ülke genelinde saldırılar da çok 
fazla. Adamlar minibüs kendilerini atlatıp 
geçmesin diye kollarını açmış geçişini en-
gellemeye çalışıyor. Elbet içerdekiler de 
tedirgin olmuyor değil.

Şoför camı aralayarak gece yarısı ne 
aradıklarını, soyguncu olup olmadıklarını 
soruyor. Genç biri “soyguncuyuz, kesece-
ğiz sizi” demekte. Sonra da “TÖS Başkanı 
içinizdedir” demesin mi… N.Şahhüseyi-
noğlu “Bir iş mi var?” diye araya girince 
işin rengi açığa çıkıyor.. Sabah TÖS Başka-
nının Doğanşehir’e geçip gittiğini duymuş-
lar. Üstelik kendisini sinema salonundaki 
toplantıda dinlemişler; köylülerine anlat-
mışlar, biraz da kendisi gelip köylülere an-
latmalıymış…

“Çok geç oldu, yorgunuz vb.” gerekçey-
le Çığlıklıları ikna edemiyorlar. F.Baykurt 
“herkes şimdi uyumuştur” deyince karşı-
dan “Vallah kimse uyumamıştır!: Helem 
gidin yolu bekleyin, anlatın, mutlaka gelir 
Çığlıklılardan kurtuluş yok! Sonunda mi-
nibüsü köye sürüyorlar. Kış mevsimi hava 
soğuk.,Köyün kahvesinde soba yanıyor 
içeri de sigara dumanından kös kös olmuş 
halde. Genel başkanla hepsi el sıkışıyor. 
Köylüler önce sık sık toplantı ve boykot 
yaptıklarını söyledikleri çocukların öğret-

menlerce ihmal edildiğinden bahsedip“-
doğru dürüst 

okut miler. (…) Çocuklar dört kez beş 
kaç eder bilmiy” şikâyetçi gibi davranıyor-
lar. Ama esas konu bu değildir. Gülüşürler.

: “Çok kurban verdiniz mi? İlk olarak 
bir memur kesimi gördük, halka doğru hiz-
met vereceğiz diye hükümete kafa kaldır-
dı. Yüreklerimiz yerinden oynadı. Hayran 
kaldık.”

F.Baykurt da muhtarın söyledikleri 
karşısında memnuniyetini belirtip bundan 
sonra öğrenciler ve öğretmenler için daha 
iyisini yapmaya çalışacaklarını; öğretmen-
lerin kahvede daha az zaman geçireceği-
ni ifade ediyor. Ve devamını da F.Baykurt 
şöyle anlatıyor:

Muhtar elini cebine attı. Bir zarf çıkar-
dı. Üstüne adımı yazmışlar. Yarı kapanmış 
yarı açık. İçinden hem kağıt hem metal 
paralar döküldü. Bir liste yazmışlar. ‘Dün 
Malatya’dan dönüşte anlattım. Komşular 
üçer beşer çıktı. Boykotta yara alanlara 
sargı olsun. Götür TÖS’ün veznesine.’ Zar-
fı avucuma koydu. Avucum köz olmuş gibi 
yandı. Vakit erkenmiş geçmiş aldırmadan 
sabaha kadar konuştuk o gece. Çığlık kö-
yünün kahvesinden önüm aydınlık çıktım.”

TÖS Genel Başkanı Ankara’ya gelir 
gelmez avucunu yakan o emanet para-
yı hemen sendikanın muhasebesine ka-
yıt ettirdi. Oturup Çığlık’la ilgili anısını da 
Cumhuriyet gazetesine “Çığlık Köyü” baş-
lığı altında yazıp gönderdi.

Fakir Baykurt’la ilgili “Romancının Se-
rüveni” adlı biyografi kitabı çalışmamda 
yazarın duygu yüklü bu anısına da yer ver-
miştim. O yüzden televizyon haberlerinde 
Ekrem İmamoğlu’nun karşısında Çığlıklı-
ları görür görmez Fakir Baykurt’un köyle 
ilgili anısı gözümde yeniden canlandı.

Dünün öğretmen hareketine saygı ve 
sempatiyle yaklaşan; bugün suyunun, top-
rağının yağmalanmasına karşı sesini yük-
selten Çığlıklılar'a sevgi ve selam olsun...

Hatice Eroğlu Akdoğan

MALATYA VALİSİ AYDIN BARUŞ’UN
KURBAN BAYRAMI MESAJI

Kurban Bayramı’na sağlık içerisinde 
kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu hep 
birlikte yaşıyoruz.

Kurban Bayramı, Hazret İbrahim (a.s) 
ve Hazreti İsmail (a.s)’in ilahi iradeye 
teslimiyetin önemini ifade etmesi bakı-
mından Müslümanlara güzel bir örneği 
hatırlatması ve emeğimizle kazandığımız 
varlıklarımızı yardıma muhtaç olanlarla 
paylaşma faziletinin değerine işaret et-
mesi bakımından özel bir mana taşımak-
tadır.

Bayramlar, toplumu oluşturan birey-
ler arasında yardımlaşma ve dayanışma 
ruhunun doyasıya yaşandığı, Müslüman-
ların birbirleri ile kardeşlik duygularıyla 
kaynaştığı ve millet olma şuurunun kalp-
lerde hissedildiği müstesna günlerdir.

İdrakiyle müşerref olduğumuz Kur-
ban Bayramının, bizleri millet olarak 
birbirimize bağlayan kardeşlik hislerinin 
artmasına, ihtiyaç sahiplerinin fark edil-
mesine, husumet ve kıskançlık duygula-
rının gönüllerimizden çıkarılarak samimi 
yardımlaşma anlayışının kalplerimizde 
hâkimiyet kazanmasına vesile olması bu 
kutlu günleri tam anlamıyla idrak etme-
mizi sağlayacaktır. Bu bayramı bu özel 
anlamına uygun olarak kutlamak bizleri 
Millet olarak çok daha güçlü kılacaktır.

Ülkemizin dört bir tarafında ve yurt 
dışında terörle mücadelemizin sürdüğü 
bu günlerde, Güzel Vatanımızın birliği 
ve bütünlüğünü muhafaza etme uğrun-
da canını feda eden Aziz Şehitlerimizi ve 
Şanlı Gazilerimizin hatırasını yâd etmek; 
Milletimizin huzur ve güvenliği için gece 
gündüz görev başında olan askerlerimi-
zin ve güvenlik güçlerimizin muvaffaki-
yeti için dua etmek anlamlı olacaktır.

Bayram günlerinde aile büyüklerimi-
zi, komşularımızı ve yakınlarımızı ziyaret 
ederek onların hal ve hatırını sormak, se-
vincimizi tüm kardeşlerimizle paylaşmak 
bayram günlerinin ve geleneklerimizin 
güzelliklerindendir. Ancak, uzun süre-
dir sağlığımızı tehdit eden Koronavirüs 
salgını nedeniyle bayramlaşma sırasın-
da salgınla mücadele kurallarına dikkat 
etmeliyiz. Bundan sonraki bayramlara 
sağlık ve mutluluk içerisinde erişebilmek 
için salgınla mücadelede temel kurallar 
olan maske, sosyal mesafe ve el temiz-
liğine riayet etmeli, kapalı ortamlarda 
kalabalıklar halinde bulunmamaya özen 
göstermeli, hastalıkla en etkin mücadele 
vasıtası olan aşılarımızı yaptırmayı ihmal 
etmemeliyiz.

Kurban Bayramı’nın tüm İslam Âlemi 
için hayır ve güzellikler getirmesini te-

menni ederken, başta şehit ailelerimiz 
ve gazilerimiz olmak üzere tüm Malatyalı 
hemşerilerimizin Kurban Bayramını can-ı 
gönülden tebrik ediyor, bu huzurlu gün-
lere ulaşmamız için canlarını ve kanlarını 
bu topraklara hediye eden tüm şehitleri-
mizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle 
yâd ediyorum.

VALİ AYDIN BARUŞ VE BAŞKAN 
GÜRKAN ELMALIYI ZİYARET ETTİ

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan Doğanşehir İlçesine 
bağlı Elmalı Mahalle sakinlerini ziyaret ettiler.

Ziyarete Malatya Valisi Aydın Baruş, Doğanşehir 
Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt,AK Parti İlçe Başkanı Mu-
rat Kavuncuoğlu,İşadamı Vahap Küçük,MASKİ Genel 
Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Yol ve Altyapı Koor-
dinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ile ilgili şube 
müdürleri katıldı.

Vatandaşların Kurban Bayramlarını kutlayan 
Başkan Gürkan, İş adamı Vahap Küçük’ün daveti üze-
rine Elmalı Mahallesini ziyaret ettiklerini belirterek, 
“Mahallenizle alakalı sorunlarınız varsa onları din-
lemeye geldik. Büyükşehir Belediyesi olarak birlik, 
beraberlik içerisinde hizmetlerimizi yapıyoruz. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak 3 bin km sathi kaplama ve 
sıcak asfalt yaptık. Bu Cumhuriyet tarihinin rekoru-
dur. Benim sizden ricam birliğinizi, beraberliğinizi ve 
düzeninizi bozmayın. Küçük sorunlara takılıp birbi-
rinize husumet beslemeyin. Mahallenizde Türkiye’ye 
örnek olacak güzel insanlar çıkmış. Vahap Küçük 
Türkiye’ye örnek olmuş, hayır işlerinde de her yerde 
yarışan bir insan. Ben bu mahalleye böyle değerler 
yetiştirdiği için, böyle güzel bir insan çıkardığı için 
minnet duyarım.

Mahallenizle ilgili altyapı ve üstyapı çalışmalarını 
en kısa sürede arkadaşlarımız projelendirerek çalış-
malara başlayacaklardır. İnşallah en kısa sürede de 
çalışmalarımızı tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan daha sonra Mahalle 
sakinleriyle bayramlaşarak sohbet etti. 


