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MUHTEŞEM VE
ANLAMLI BİR YAZI 

Eski Bir İstanbul hanımefendisi anlatıyor; 

Yıl 1919 . İstanbul baştan aşağı İngilizlerin işgali altın-

daydı. Liseyi yeni bitirmiştim.

Güzel bir kızdım. Dünür gelmeye başladılar.

Biri avukatmış. Gösterdiler uzaktan, boylu poslu ya-

kışıklı bir delikanlıydı, beğendim. Nişanlandık. Nişanlımı 

seviyordum.

Mutlu bir yuva kurmak hevesi ile lamba ışığının altın-

da sabahlara kadar oyalar örüyor, çeyizler hazırlıyordum.

Ama çok geçmedi ki mahallede bir dedikodu yayıldı.

(Ayşe’nin nişanlısı avukat değilmiş, ipsizin biriymiş, 

üstelik cami önlerinden tabut taşıyarak kar nını doyuru-

yormuş) dediler. Alt üst oldum.

Babam götürdü, uzaktan izledik, gerçekten de tabut 

taşıyordu… Yıkıldım. Nişanı atıp, ayrıldık.

Aradan 5 yıl geçti. Evlenmiştim, Bir de çocuğum 

olmuştu.

1924 yılıydı. Artık ülkemiz özgürdü.

Bir gün Beyoğlu’nda rastladım ona. Oğlum yanımday-

dı.

Beni görünce titredi, çeketini düğmeledi.

Saygı göstererek durdu önümde.

Vaktiniz varsa size bir çay ikram etmek isterim, dedi.

Olur, dedim. Bir büroya girdik.

Burası bir avukatlık bürosuydu ve kapıda adı yazıyor-

du.

İçerde yardımcıları çalışıyordu.

Siz gerçekten avukat mısınız, dedim. Evet, dedi.

Peki, avukatsınız da neden cami önlerinden tabut 

taşıyordunuz, diye sordum.

Durdu, başı öne eğildi.

Beni affedin, dedi. İstanbul işgal altındaydı,

Her taraf İngiliz askeri kaynıyordu.

Her şeyi didik didik arıyorlardı.

Biz de Anadolu’ya, Milli kuvvetlere ancak, cenaze 

süsü vererek tabutlarla silah kaçırıyorduk.

Bu ülke için hayati bir işti.

Bunu size bile söyleyemezdim... !!!!

BU VATANI CANLARINI VE AŞKLARINI FEDA EDEBİ-

LENLERE BORÇLUYUZ.

MEKANLARI CENNET OLSUN... !!!!

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir Belediyesinden
Hizmetler Hızla Devam Ediyor

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt; "Sürgü Mahallemizde Oldu-
ğu Gibi Diğer Mahallelerimizde De Çalışmalarımız Aralıksız Devam Ediyor" 
dedi.3’TE

11 Futbolcu Boşa Mı Düşecek?
Malatyaspor Derebeyleri 
taraftarlar derneği başka-
nı Ender Kaya, Yeni Malat-
yaspor’un sıkıntılarından 
kurtulması adına çağrıda 
bulunmak amacıyla Malat-
ya Gazeteciler cemiyeti’ne 
ziyaret gerçekleştirdi.4’TE

ÇKS Başvurularında Son Tarih 31 Aralık
Malatya Tarım ve Or-
man İl Müdürü Tahir 
Macit, 2023 üretim yılı 
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 
başvurularının 31 Ara-
lık 2022 tarihinde sona 
ereceğini hatırlattı.2’DE

Ağbaba ‘Milyonlarca Liranın Çarçur Edilmesi Kabul Edilemez’

Yapımına 2016 yılında başlanan ve 2021 yılında tamamlanacağı açıkla-
nan Doğanşehir Cezaevi kaderine terk edildi. CHP Malatya Milletvekili 
Veli Ağbaba, “Ülkenin bu zor döneminde milyonlarca liranın çarçur 
edilmesi kabul edilemez” dedi.2’DE
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EGE DENİZİNDEKİ

ON İKİ ADALAR

NE ZAMAN

YUNANİSTANA

VERİLDİ...

Osmanlı Devleti, bugün 12 Adalar olarak 

bilinen adaları İtalya’ya bırakıyor. Sene 1912, 

Uşi Anlaşması’dır bu gördüğünüz anlaşma. 

İtalya’ya bırakıyor fakat geçici olarak. Anlaş-

ma şartlarına uyulduğu takdirde adalar tekrar 

Osmanlı Devleti’ne geri verilecek. Fakat şart-

lara uyum sağlanmıyor. Bu yüzden 3 yıl sonra 

yani 1915’te Londra’da bu konu gündeme ge-

liyor ve Londra Paktı denilen anlaşmada bu 

adaların tamamı İtalya’ya bırakılıyor. Bakınız 

itiraz eden hiçbir padişah yok. Hiç sultan yok. 

Adaları İtalya’ya bırakmakla kalmıyorlar aynı 

sene bir de Çanakkale Boğazı’na dayanıyorlar 

ve Çanakkale Savaşı’nı yapıyoruz.

Yani 12 Adalar önce Uşi’de, sonra da 1915 

Londra’da İtalya’ya verilmiştir.

Osmanlı temsilcilerinden biri Rumbeyoğlu 

Fahreddin Bey’dir. Bu adam kim mi? Türk mil-

leti bir milli mücadele verirken, Kuvayı Milli-

ye’yi kurmuşken, bu adam Kuvayı Milliye’nin 

karşısına Damat Ferit’in kurduğu Kuvayı İnzi-

batiye ile çıkan adamdır ve Yunan ordusunun 

yanında olmuştur. Savaş kazanılınca sürgün 

edilenlerin arasında yer almıştır. 12 Adaları 

İtalya’ya bırakan heyetin içerisinde bu adam 

vardı.

Şimdi asıl olaya gelelim... Uşi Anlaşma-

sı’nın ismini aldığı Uşi, Lozan şehrinin bir 

semtidir. Bu yüzden 1912’de imzalanmış olan 

Uşi Anlaşması, İtalyan tarihinde Lozan Anlaş-

ması olarak geçer. Fakat bizim bildiğimiz yani 

1923’te imzalanan Lozan Barışı ile bu anlaşma 

birbirine karıştırılmasın diye bu anlaşmaya 

Uşi denmiştir.

İşte arkadaşlar sahte kiralık tarihçiler, 

yani Kadir Mısıroğlu, Armağan ve çetesi, bu 

durumdan faydalanıyor ve 12 Adaların Lozan 

Anlaşması’nda gittiğini söylüyorlar.

Hâlbuki o Lozan başka, bu Lozan başka. 

Ne yazık ki bunu bütün millete yutturdular ve 

böylece milletimizi Lozan barışına düşman et-

tiler.

Bizim bildiğimiz Lozan Anlaşması’nda ise 

bilakis Ege’de birçok ada Türkiye’ye geçmiştir.

Türkiye’ye Lozan Anlaşması ile geçen bu 

adalar ise, son 10 yılda Yunanistan’a bırakıl-

mıştır.

Bugün Yunan papazların mangal yaptığı 

Ege adaları, uluslararası anlaşmaya göre ha-

len daha Türklerindir.

Ağbaba ‘Milyonlarca Liranın
Çarçur Edilmesi Kabul Edilemez’

Yapımına 2016 yılında başlanan ve 
2021 yılında tamamlanacağı açıklanan 
Doğanşehir Cezaevi kaderine terk edil-
di. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağba-
ba, “Ülkenin bu zor döneminde mil-
yonlarca liranın çarçur edilmesi kabul 
edilemez” dedi.

Doğanşehir Yolkoru Mahallesi’nde 
834 bin metrekare büyüklüğündeki bir 
arsa üzerinde yapımı devam eden bin 
kişilik T tipi kapalı ve 400 kişilik açık 
cezaevinin yapımına uzun süredir ara 
verilmiş durumda. 2021 yılına kadar 75 
Milyon lira aktarılan Doğanşehir Ceza-
evine 2021 yılında 10 milyon lira daha 

aktarılmış,2021 yılında yapımının ta-
mamlanacağı açıklanmıştı. 63 Bin 202 
metrekare kapalı alana sahip cezaevi 
inşaatının ne zaman tamamlanacağı 
bilinmiyor.

 

BİNALAR DÖKÜLMEYE 
BAŞLAMIŞ!

Beraberinde CHP Doğanşehir İlçe 
Başkanı Kenan Erdem, Akçadağ İlçe 
Başkanı Ali Aslan ve Doğanşehir Be-
lediye Meclis Üyeleri ile birlikte yapı-
mına ara verilen Doğanşehir Cezaevi 
inşaatı önünde açıklama yaptı.

2016 yılında başlayıp 2021 yılında 
bitirilmesi planlanan cezaevi inşaatın-
da birkaç yıldır herhangi bir çalışma 
olmadığını belirten Ağbaba, “Gönül 
isterdi ki şehrimizin cezaevine ihtiya-
cı olmasa, buraya aktarılan paranın 
istihdam alanlarına aktarılmasaydı. 
Ancak yapımına başlanan cezaevinin 
yarım bırakılması da doğru değil.Böl-
ge mera alanıyken Adalet Bakanlığı 
tarafından alınarak cezaevi inşaatına  
başlanmış durumda. 2022’nin Aralık 
ayının sonunda binalar dökülmeye 
başlamış durumda. Hem cezaevi inşa-
atı hem de lojmanlar çürümeye terk 

edilmiş durumda. Şimdi tadilat için 
ihaleye çıkılıyor.

Devletin ve milletin parasının bu 
şekilde boşa akıtılmasını kabul edeme-
yiz.İnşaatın bir an önce bitirilmesi için 
girişimlerde bulunacağız. Kamu zara-
rının önüne geçilebilmesi için yapılan 
iş ve işlemlerin daha dikkatli yapılması 

lazım. Ülkenin bu zor döneminde mil-
yonlarca liranın çarçur edilmesi kabul 
edilemez. Bu konunun peşini bırakma-
yacağız, Doğanşehir ilçe başkanımız 
ve belediye meclis üyelerimizle takip 
ederek kamuoyunun dikkatine suna-
cağız.” Dedi.

ÇKS Başvurularında Son Tarih 31 Aralık

Malatya Tarım ve Orman İl Mü-
dürü Tahir Macit, 2023 üretim yılı 
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurula-
rının 31 Aralık 2022 tarihinde sona 
ereceğini hatırlattı.

ÇKS'de değişiklik yapılmasına 
dair yönetmelik, 23 Eylül 2022 tarihli 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yü-
rürlüğe girmişti. Buna göre çiftçiler 
yeni dönem desteklerden faydalana-
bilmek için e-devlet üzerinden veya 
Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden 
ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gereki-
yordu. 

ÇKS kayıtlarının 31 Aralık tari-
hinden önce yapılması gerektiğini 

hatırlatan Malatya Tarım ve Orman 
İl Müdürü Tahir Macit, çiftçilere geç 
kalınmaması uyarısında bulundu. 
Macit,” Çiftçilerimizin yapılacak des-
tekleme ödemelerinden yararlana-
bilmeleri ve mağdur olmamaları için 
2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 
başvurularını 31 Aralık 2022 tarihi 
mesai bitimine kadar İl/İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüklerine ya da E Dev-
let üzerinden kayıt yapmaları gere-
kiyor.” Dedi. 

ÇKS kayıtları için Ziraat Odaları 
veya Muhtar kayıtlarını istenmedi-
ğini, çiftçi beyanının yeterli olduğu 
vurgulayan Macit, ”Daha önce ÇKS 

kaydı olan üreticilerimiz 2023 müra-
caatlarını e-Devlet kapısı üzerinden 
yine 31 Aralık 2022 tarihine kadar 
yapabilecekler. İlk defa ÇKS 'ye mü-
racaat eden üreticilerimizin ise bağlı 
bulundukları il-ilçe müdürlüklerine 
bizzat giderek başvuru işlemlerini 
yapmaları gerekiyor. Bu seneye ka-
dar her yıl istenen çiftçi belgesi bu 
yıl sadece ilk başvurularda istene-
cek. Ürün güncelleme formlarında 
daha önce şart koşulan (Form B) 
muhtar ve aza imzası da kaldırıldı. 
Çiftçilerimiz ürün değişikliklerini 
sadece şubat ayı içerisinde yapabile-
cek.” Diye konuştu. 

Beklenen Kar Geliyor
İlçelerde Kuvvetli Olacak

Malatya ve çevresinde bugünden 
itibaren 2 gün kar ve karla karışık 
yağmur bekleniyor. Kar yağışlarının 
ilçelerde kuvvetli olacağı belirtilirken 
dikkatli olunması uyarısında bulunul-
du

Meteoroloji Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan yazılı açıklamada, “Ma-
latya ve çevresinde 26 Aralık 2022 
Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 
aralıklarla görülecek olan yağışların 
karla karışık yağmur ve yüksek ke-
simlerinde kar şeklinde olması tah-
min edilmektedir. Beklenen yağışların 
Malatya’nın güney ilçeleri Pütürge, 
Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğan-
yol, Doğanşehir ilçelerinde yer yer 

kuvvetli olması tahmin edilmektedir. 
Rüzgarların kuzeyli yönlerinden orta, 
yağış anında yer yer kuvvetli esmesi 
beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim 
normalleri civarında seyretmesi tah-
min edilmektedir” denildi.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, 
sel, buzlanma ve don olayı gibi olay-
lara karşı dikkatli ve tedbirli olunma-
sının istenildiği açıklamada, “Mete-
oroloji Genel Müdürlüğü tarafından 
gerek görüldükçe hazırlanacak olan 
anlık meteorolojik uyarıların takibini 
yaparak, oluşması muhtemel risklere 
karşı can ve mal emniyeti açısından 
dikkatli ve tedbirli olunması önem arz 
etmektedir” denildi.HABER MERKEZİ
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Soldan sağa
1. Toryum elementinin simgesi... Devlet ve ülke sınırlarını 

gösteren harita... 2. Turpgillerden, yaprakları salata gibi yenen, 

20-40 cm yüksekliğinde, sebze olarak bahçelerde yetiştirilen, 

kokulu, bir iki yıllık bir bitki... Atomlarla ilgili olan, atomik... 

İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)... 3. 

Genellikle felaket veya ölüm bildiren söz veya haber... Geçin-

mek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik... 4. Saniyede 

bir jullük iş yapan bir motorun güç birimi... Lahor’da yapılan 

(bir tür şal kumaşı), lahuri (eski)... Nikel elementinin simgesi... 

5. Belli, açık (eski)... Taklitçi (eski)... 6. Akla zarar... Din işlerini 

devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan... 

7. Tellür elementinin simgesi... Bir şeyin birdenbire hatırlandı-

ğını veya kavrandığını anlatan bir söz... Kar, süt vb.nin rengi, 

beyaz... Tek parça deri veya uzun esnek bir değneğin ucuna 

sırım bağlanarak yapılmış vurma aracı... 8. Denizlerden uzak 

bölgelerde bulunan göl veya göletler... Bir yüzeyde boy sayılan 

iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... Silisyum elementinin 

simgesi... Davranış, tavır... 9. Macun... Kamyon, otomobil vb. 

kara taşıtlarına takılan numara levhası... Virüslerle ilgili... 10. 

Küçük küçük doğranmış et, ciğer, böbrek vb. şeyler yağda hafif-

çe kavrulduktan sonra su, domates, biber vb. katılarak yapılan 

yemek... Yaftalamak işi... 11. Gebre otu... En azından, hiç olmaz-

sa (eski)... 12. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan 

parça... Sahipler (eski)... Hafniyum elementinin simgesi... Bir 

işi yapma, yerine getirme (eski)... 13. Birinin suçunu bağışla-

ma, yarlıgama, merhamet etme... Başlama, girişme (eski)... 14. 

Gözde sarıya çalan kestane rengi... Nanesi olan... Arap harfli 

metinlerde bir ünsüzün o, ö, u, ü seslerinden biriyle okunaca-

ğını gösteren işaret... 15. Sarı, kırmızı ve turuncu renk ve bu 

renklerin tonları... Samaryum elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Travmayla ilgili... Büyük ve derin karavana (halk ağzı)... 

2. Akıl öğreten, öğüt veren kimse (mecaz)... Ladengillerden, ça-

yırlarda, nemli yerlerde yetişen, yaprakları mızraksı ve çizgili, 

çiçekleri mavimtırak veya mor renkte laden bitkisinin bir türü, 

keçisedefi... 3. Savaş (eski)... Telgraf ve telefonla olan haber-

leşmelerde cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir 

söz (eski)... Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan 

yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilme-

si... 4. Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret 

(eski).... “Hey, bana bak, baksana” anlamlarında bir seslenme 

sözü... Yemek, yiyecek (eski)... 5. Dökülen tohumlarla ertesi yıl 

kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb (halk ağzı)... Pelesenk... 6. 

Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı... Kolun 

bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya 

yarayan bölümü... Uyarma, dikkat çekme, uyarı... 7. Bunama 

(eski)... Bir cismin düşey kesiti, profil... Hangi şey... 8. Emmek... 

Yürekten... 9. İşaret... III-XIII. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dil-

lerinde kullanılan alfabenin harflerinin her biri... Sefa... Kuzey 

Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, iri bir tür ge-

yik... 10. Ardahan iline bağlı ilçelerden biri... Anlam bakımından 

birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz... Devletin 

veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, değişik 

dönemlerde belirli oranlarda faiz getiren yazılı senet... 11. İlgi-

li... Duruş, duraklama (eski)... 12. Hafif bir terlik... -den -e kadar 

(eski)... Katolik mezhebinde kendini dine adayan ve manastır-

da yaşayan kadın... 13. “İyilik edeyim derken kimseyi memnun 

edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i memnun 

edemedi” sözünde 

geçer... Liberal... 

14. İlgili olduğu 

spor dalında teknik 

açıdan uzmanlığı 

bulunan kişi... Eski 

Fars halkından olan 

kimse... 15. Bir di-

nin öğrenilmesi ge-

reken inançlarının 

ve tapınma kural-

larının tümü... Geli-

şigüzel, durmadan 

yazarak...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Doğanşehir Belediyesinden
Hizmetler Hızla Devam Ediyor

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt; "Sürgü 
Mahallemizde Olduğu Gibi Diğer Mahallelerimizde De Ça-
lışmalarımız Aralıksız Devam Ediyor" 

Doğanşehir Belediyesi ekipleri tarafından Sürgü Ma-
hallesi'nde yapmış olduğu Kilitli Parke Taş çalışmalarını 
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt beraberinde 
Başkan Yardımcısı Ömer Karaköse ve AK Parti Belediye 
Meclis Üyesi Hasan Kaplan ile birlikte yerinde inceleyerek 
çalışmaların Sürgü 'de olduğu gibi diğer mahallelerde ça-
lıştığını söyledi. 

 Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt yapılan 
çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada; " Sürgü Mahallemiz 
ilçemizin 6 belde belediyesinden büyükşehir olmamıza mü-
teakiben mahalle olan belde belediyelerimizden 3 bin 100 
nüfuslu bir yer, suyuyla, havasıyla l, gastronomisiyle ve ala-
balık tesisleri ile ilgi çeken mahallemizdir. Bu mahallemiz-
de bir çok hizmetlere imza attık. AK Parti iktidarı dönemin-
de çok ciddi hizmetlerin yanısıra mahallemizin ve mahalle 
sakinlerimizin bizle ilgili talepleri yollarla ilgili,bizde ma-
halle sakinlerimizin belediye meclis üyesi arkadaşlarımız 
ile birlikte çalışan emek veren personellerimiz ile birlikte 
bu bölgede gerekli tespit ve çalışmaları yaptık. Bu çalışma-
lar neticesinde sokak aralarımıza girerek yollarımızda kilit-
li taş çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz." 

Sürgü'de Çalışmalarımız Devam 
Ediyor

Başkan Zelyurt sözlerine şöyle devam etti, "Burada du-
var çalışmaları, park çalışmaları ve kanal çalışmaları aynı 
şekilde devam ediyor. Bu çalışmalardan dolayı çalışan işçi 
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sürgü Mahallemiz-
de olduğu gibi diğer mahallelerimizde çalışmalarımız de-
vam ediyor. Çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sür-
gülü hemşerilerimize hayırlı olsun. " dedi.HABER MERKEZİ
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MÜNİR
TAŞTAN

DÜŞÜNDÜKLERİM VE
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ   
 
 CİA  ajanı  Graham  Fuller,  A.B.D’ de  yayımla-

nan “ The  National  İnterest”     ( Ulusal  Çıkar ) adlı  
derginin  sonbahar  2000  tarihli  sayısında  şöyle  
diyordu.  “  Bu  gün  Türk  Devletinin  bir  sorunu  
varsa  bu  aslında  KEMALİZM’ in  değiş-mez  bir  
değerler  paketi  olarak  var  olmayı  sürdürmesidir.  
Hangi  türden  o-lursa   olsun  hiç  bir  metin,  hep  
ortaya  çıktığı  şartlar  altındaki  terimlerle  yo-rum-
lanamaz.  Daha  önemlisi  liberal  olmayan  bu  dü-
zen,  Türkiye’nin  demok-

ratik  değişimini  engellemekte,  İSLAMCILIK  ve  
KÜRTÇÜLÜK  gibi  iki  ana  soru-nun   çözümünü  de  
zorlaştırmaktadır!” …

                                                           …  &  … 
“ Emperyalist  kuşatmanın  son  200 yıldır  sü-

rekli  tarikatlar  aracılığı ile  gerçek-leştirilmesi  te-
sadüfi  değildir. Atatürk’e  düşmanlıkların  asıl  se-
bebinin bu  oldu-ğu  tartışılmazdır”    Soner  Yalçın  
(  Gazeteci  )

                                                          …  &  …                                                 
“  Batının  her  zaman  çok  iyi  kullandığı  ve  

çoğu  zaman  sonuç  da  aldığı  mal-zeme;  Din, İman  
ve  cehaleti  ihtiva  eder. Cehalet  yaygınlaştıkça  iş-
ler  çok  da-ha  kolaylaşıverir.  Öldür,  acıların  en  
büyüğünü  yaşat,  çaresiz  ve  ümitsiz  bı-rak,  yok-
sulluğu  yaygınlaştır,  cehaleti  pompala,  dini  kur-
nazca  pazarla, insan-ları  kaderci  kıl,  sonra  da  
ruhlarını,  beyinlerini  ve  vicdanlarını  teslim  al ” …   
(  Hüsnü  Mahalli  -  Gazeteci )                                                                         

                                                              … & …
   “  Cesareti  olmayanlar,  esaret  içinde  kaybol-

maya  mahkumdurlar” … Rıfat  Serdaroğlu -  (  Eski  
parlamenter  ve  parti  başkanı )

                                                               …  &  …     
  “ İnsanları  sokağa  dökmek  kolaydır,  ancak  

sonrasında  onları  toplamak  zor-dur”   Hüsamettin  
Cindoruk (  Eski  Meclis  Başkanı )

                                                          …  &  … 
“  Güce  ve  paraya  tapıldığı  bir  yerde  adalet-

ten  söz  edilemez.   Adaletin  ol-madığı  ülkelerde  
de  suçlar  yaygın  hale  gelir”   (  …..  ?  ….. )

                                                          …  &  …
“  Modernleşmede  eğitim  ve  liyakat  en  önemli  

ilkelerdir.  Şatafat,  güç  sap-lantısı  ve  kayırmacılık  
bu  çağda  milletleri  yoran  sosyal  hastalıklardır”

Taha  Akyol (  Gazeteci  ve  düşünür )
                                                         …  &  …

“  Çağımızda  milletleri  yükselten  üç  temel  
değer  vardır.  Bunlar  ise  Hukuk-  Bilim  ve  Tekno-
lojidir.  Dininiz,  diliniz,  kültürünüz  ve  tarihi  de-
ğerleriniz  ne  olursa  olsun  bu  üç  alanda  geri  
kalmışsanız,  dünyadaki  yeriniz  de  ona  göre  geri-
lerde  olacaktır”   (  ….   ?   ….. )

                                                         …  &  …
“ Amaca  giden  her  yol  mubahtır”  anlayışı  

hakim  olduğunda;  nerede,  nasıl  duracağı  belli  
olmayan  ahlakî  ve  dini  değerler,  sınır  tanımaz  
bir  zulme  dö-  nüşür.      ( Ayşe  Sucu -  Gazeteci  ve  
din  bilgini  )

                                                      …  &  …
“  Çözüm  üretmek  yerine  bahane  üretilirse,  o  

ülkede  kalkınma  hayaldir.”
                                                              ( Temel  Ka-

ramollaoğlu- Saadet  par.Ge. Bşk.) 
                                                     …  &  … 
“ Allah’ın  bir  pulunu  bekleye  dursun  on  kul 

-  Bir  kişiye  dokuz,  dokuz  kişiye  bir  pul -  Bu  
taksimi  kurt  yapmaz,  kuzulara  şah  olsa -  Yaşasın  
kefenimin  ke-fili  kara  borsa”  ( Necip  Fazıl  Kısa-
kürek  -  Şair  ve  düşünür )

                                                          … &  
       Gündeme  alacağım  o  kadar  olay  ve  

söylemler  var  ki,  bunların  hepsini  buraya  sığ-
dırmam  mümkün  değil.  Seksene  merdiven  da-
yanmış  biri  olarak  Demokrat  Parti,  Adalet  Parti,  
C.H.P  ve  milli  Selamet  Parti  koalisyonu,  üç-  lü  
koalisyonlar,  Anavatan  Parti  ve  sonunda  Adalet  
Kalkınma  Parti  dönem-lerini  yaşamış  bir  insan  
olarak,  şöyle  içimi  ısıtan  ve  kendimi  rahat  hisse-
de-  bileceğim  bir  hükümet  idaresine  kavuşama-
dım.  Okuduğum  ve  öğrendiğim  kadarı  ile  de,  taa  
Osmanlıdan  itibaren,  ülke;  kısa  bir  kaç  dönem  
hariç  hep  çalkantılarla  geçmiş. Nedenlerini  araş-
tırdığımızda, ülke  idaresinin  ehil  ellerde  olmayı-
şı,  ülke  kazanımlarından  ziyade  çıkar  ilişkilere  
önem  veriliyor  olması,  müstemlekeci  ülkelerin  
radarlarına  girilmiş  olması  ve  en  önemlisi  kutsal  
Di-nimizin  hem  yabancılarca,  hem  de  idareci-
lerce  istismar  edilmiş  ve  ediliyor  olması  ve  en  
sonunda  da  çeşitli  sıkıntılarla  baş  başa  kalıyor  
olmamız …    Gündeme  taşıdıklarım  bu  kadarı  ile  
yeter  diye  düşünüyorum.  Bizde  halk  a-

rasında  bir  söz  var. “ Anlayana  sivrisinek  saz,  
anlamayana  davul  zurna  az”.  İşte  işin  özeti  bu …

      Emperyalist  devletlerin  çekim alanlarından  
uzak,  milli  birlik  ve  beraberlik  ruhu  ile  devlet  ve  
millet  olarak,  bağımsız  ve  özgür  olunduğu,  fab-
rikaların  çalışır,  işsizliğin  sorun  olmaktan çıktığı,  
tüm  ülke  insanlarının  gailesiz  ve  re-fah  içinde  
yaşadığı,  herkesin  birbirlerine  başta  idareciler  
olmak  saygı  duy-duğu,  fikir  ve  düşüncelerini  
birbirleriyle  paylaşabildiği,  kendilerinden  başka  
diğer  insanların  da  durumlarını   ve   memleke-
tin  acil  olan  sorunlarını  yakın-dan  takip  ederek,  
gerek  duyulduğu  her  koşulda,  herkesin  taşın  al-
tına  elini  sokabildiği,  ülke  gelirlerinin  belli  bir  
kesime  değil  de  halkın  tüm  kesimine  eşit  bir  
şekilde  dağıtıldığı,  devlet  içinde  yapılan  görev-
lendirmelerde  torpil  ve  kayırmacılığın  olmadığı,  
insanların  kim  olmadığına  bakılmaksızın  adil  bir  
şekilde  yargılandığı,  tam  bağımsız  olması  arzu-
lanan  vatanımız  ve  içinde  ya-şamakta  olan,  tüm  
ırk,  din,  dil  ve  farklı  düşünce   sahibi  insanların  
farklılaş-tırılmadan  hep  birlikte  yaşamasına  ola-
nak  sağlandığı,  taa  başından  beri  ül-ke  toprakla-
rında  yaşanmış  olan  olumlu  ve  olumsuz  hadise-
lerden  ibret  alı-narak,  kendimize  bir  çeki düzen  
vereceğimiz  kendi  ülkemizde,  birlikte  so-runsuz  
yaşama  umudu  ile,  yazımı  gazeteci yazar Er-

tuğrul  Özkök’ ün  şu  te-menni  ifade  eden  yazısı  
ile  bitirmek  istiyorum ... 

“  Barışın  savaştan,  dostluğun  düşmanlıktan,  
sevginin  nefretlikten,  hayatın  ölümden,  kavuşma-
nın  ayrılıktan,  beraberliğin  bölünmüşlükten  daha  
iyi  ve  daha  güzel  olduğunu  aklından  çıkarma  ve  
bu  umudunu  daima  canlı  tut …  O  yüzden,  gel,  
vazgeç  bu  kavgadan  ve  bu  öfkeden.  Ört  o  nefret  
çukuru-nun  üzerini  umutla.  Çıkar  ruhunu  o  hara-
beye  dönmüş  sokaktan.  Gel  sen  de  katıl  aramıza  
hepten  birlik  olalım”  …                   

 Bu  yazı  dizisini  kendime  ait  bir  şiirle  nok-
talayalım. 

BÖYLE BİR SEVDANIN GÖZÜ KÖR OLSUN
Hiç  hesapta  yokken  karşıma  çıktı
Ruhumda  birden  şimşekler  çaktı
Bu  nasıl  bir  şeydi ?  kor  olup  yaktı
Böylesi  bir  sevdanın  gözü  kör  olsun

Sevecen  bir  yüzle  hep  yanımdaydı,
Damarımda  dolaşır  hep  kanındaydı.
Bir  de  cesaretim  olsa  ah be  nolaydı,  
Böylesi  bir  sevdanın  gözü  kör  olsun. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Düşünürdüm  hep  onu  bahar  kışımda
Elim  eline  değmedi  toka  dışında
Sevda  yeli  dolaşır  her  dem  başımda
Böylesi  bir  sevdanın  gözü  kör  olsun 

Gündüz  hayalimde  gece  düşümde, 
Dolanıp  dururdu  her  dem  peşimde.      
Söylemezsin  bir  şey, başka  işin  ne ?  
Böylesi  bir sevdanın  gözü kör  olsun.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Bahçemde  artık  bülbüller  ötmez
Semamda  bir  tek  kuş  bile  uçmaz
Yağmurun  bile  katresi  düşmez
Böylesi  bir  sevdanın  gözü  kör  olsun

Söyleyemem  bir  şey  dilim  tutulur,       
Sırf  ona  gönülde  bir  taht  kurulur.        
Bir insan  bu  durumdan  nasıl  kurtulur?  
Böylesi  bir  sevdanın  gözü  kör  olsun.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Dünyada  var  mı,  daha  bir  eşin
Ses  vermiyor  artık  o  güzel  sesin
Görünmez  oldun,  şimdi  nerdesin
Böylesi  bir  sevdanın  gözü  kör  olsun …

Vakit  sona  geldi  ölüm  yaklaştı,          
Başımda  saçlarım  hepten  aklaştı.        
Sevdan  hiç  erimedi  daha  taşlaştı,    
Böylesi  sevdanın  gözü  kör  olsun. 

11 Futbolcu Boşa Mı Düşecek?
Malatyaspor Derebeyleri taraftarlar derneği 

başkanı Ender Kaya; “Bu hafta futbolcuların ma-
aşı yatmazsa boşa düşecek 11 tane futbolcu var-
mış. Bu futbolcuların boşa düşmemesi için yöne-
timin bir şey yapması lazım.” dedi. 

Malatyaspor Derebeyleri taraftarlar derneği 
başkanı Ender Kaya, Yeni Malatyaspor’un sıkın-
tılarından kurtulması adına çağrıda bulunmak 
amacıyla Malatya Gazeteciler cemiyeti (MGC)’ye 
ziyaret gerçekleştirdi. 

“Acilen bu durumdan 
kurtulması lazım”

Ziyarette, Yeni Malatyaspor’un sıkıntıların-
dan biran evvel kurtulması adına birlik çağrısın-
da bulunan MGC başkanı Vahap Güner: “Konumuz 
Malatyaspor. Yeni Malatyaspor’un 3 puanının 
silinmesi ile başlayan ve futbolcularında sıkıntı-
lar yaşaması nedeniyle Yeni Malatyaspor’un zor 
bir durumda olduğunu görüyoruz. Bu nedenle 
de Yeni Malatyaspor taraftarlar derneği başka-
nı Ender Kaya arkadaşımız ile gelecekteki ola-
cak durumla ilgili görüş ve önerilerde bulunmak 
üzere cemiyetimizi ziyaret etti. Kendisine Yeni 
Malatyaspor’u sahiplendiğinden dolayı teşekkür 
ediyoruz. Bu arada da şunu söylemekte fayda 
var, Yeni Malatyaspor’un bulunduğu durumdan 
çıkartılması için başta büyükşehir belediye baş-
kanı, Malatya valisi, ilçe belediye başkanları ve 
milletvekilleri dahil olması Yeni Malatyaspor’un 
sorunlarını kısa sürede çözülmesi konusunda 
üzerlerine düşen görevi yapmak üzere Yeni Ma-
latyaspor’un mevcut yönetimi ve eski yönetim 
kurulu başkanı Adil Gevrek’te dahil olmak üzere 
Yeni Malatyaspor çevrelerini bir araya getirip, 
Yeni Malatyaspor’un bu durumdan acilen kurta-

rılması gerekmektedir.  Yoksa zaman Yeni Malat-
yaspor’un aleyhine işlemektedir. Mevcut genç bir 
kadrosu ve oyuncuların transfer teklifi alan Yeni 
Malatyaspor’un bundan sonra kendi başına bıra-
kılması halinde daha kötü sonuçlar alınacağını, 
üzücü durumlar yaşayacağını görüyoruz.” dedi. 

“11 Futbolcu başa mı 
düşecek?”

Malatyaspor Derebeyleri taraftarlar derneği 
başkanı  Ender Kaya Yeni Malatyaspor yönetimi-
ne futbolcularla alakalı soru yönelterek; “Uzun 
zamandır bir açıklama yapmadık. Çünkü yeni bir 
düzen var dedik, İyi niyetten şüphe etmedik, dü-
zen bozulmasın dedik. Bir açıklama yapıp da biz 
de oyunbozan gibi olmayalım dedik. Çünkü biz 
her zaman dengeleri böyle tutmak zorundayız. 
Bazen taraftar da diyor niye ses çıkarmıyorsu-
nuz, ama her yerde aynı şey konuşulduğu zaman 
bir yeri yaparken bir yeri yıkmamaya çalışıyoruz. 
Dekontları sorduk yeni yönetimden, bir para ya-
tıracaklardı yatırıldı mı diye. Dekonttan biz cevap 
alamadık. Yani sosyal medyada paylaşılsın en 
azından. Neden insanların kafasında soru işaret-
leri çıksın? Ondan bir cevap alamadık, geçiştirici 
cevaplar verdiler. Şu anda da piyasada bir şey var 
sokaklarda; ‘Futbolcular satılacakmış’ Cengiz-
han, Ogün Haqi Osman gibi elimizde kıymetli de-
ğerler var. Bunların satılacağı ile ilgili bazı şeyler 
kulağımıza geliyor. İnşallah böyle bir gaflete ka-
pılmazlar. Sessiz kaldık, sessiz kaldık dedik ama 
bu kadar da sahipsiz demedik. Şehrin namusuna, 
sevdasına sahip çıkacak insanlar var ben biliyo-
rum. Bu hafta futbolcuları maaşı yatmazsa boşa 
düşecek 11 tane futbolcu varmış. Bu futbolcuların 
boşa düşmemesi için yönetimin bir şey yapması 

lazım. Ondan sonra personelin 4 haftadır maaş-
ları ödenmemiş, evinde doğalgazı kesilen per-
sonel var. Bu kadar acizliğe düşmeye gerek yok. 
Yapamıyorsan gideceksin inşaatını yapacaksın, 
yapamıyorsan bırakacaksın.” dedi.  

“Kişiler aynı, Figüranlar 
değişik”

Yeni Malatyaspor’a sekte vurmak isteyenlerin 
olduğunu ileri süren Kaya; “Gazeteci kimliğiyle 
olanlardan, vekillerden kimseden ses yok. O gün 
Adil vardı onu istemiyordunuz, bugün başka bir 
yönetim var bunda da hiç ses çıkartmıyorsunuz. 
Demek ki, operasyondu operasyon tamamlandı. 
Vur, böl, parçala. Demek ki dümeniniz yerinde gi-
diyor. Son 25 yılda bir elin parmağını geçmeyen 
futbolun karşısında olan adamlar var. Hep aynı 
kişiler, sadece figüranlar değişik. Geçen hafta 
Gençlerbirliği maçında 2-0’dan 2-2 oldular. Maçı 
hakem katletti, bunu herkes söylüyor. Ne hik-

metse bir Malatya düşmanlığı var. Orada bizim 
taraftar tepki gösterdi. Eskiden tepki ne olurdu 
camlar iniyordu. Biz dengeyi o kadar ince tutuyo-
ruz ki şehir zarar görmesin. Buraya gelmek iste-
yenler şehri yanlış tanımasınlar diye. Bu dengeyi 
sağlayanda benim. Ben Malatya’nın öz evladıyım. 
Bu kadar huzur dolu ortamdan rahatsız olanlar 
var ki, 8-9 tane çocuğumuzu 62/22 denen bir 
spor yasası var ‘1 sene stada girmeme ve içeride 
dışarıda fark etmez maç sırasında karakola imza 
atıp bekleyecekler’ son 3,5 yıldır dernek başka-
nıyım bu düşme hattında bile bir defa tribünde 
asayiş olayı olmadı. Bu birilerini rahatsız ediyor. 
Burada bir art niyet var.” Diye konuştu.

“Elinizi taşın altına koyun” 
Malatya’nın ileri gelenlerine seslenen Kaya; 

“Tek yardım yapan Malatya büyükşehir belediye 
başkanımız Selahattin Gürkan’dır. O elini taşın al-
tına koymuş, diğerlerini de görmek istiyoruz. Bu 
iş birlikle olur.” İfadelerinde bulundu.


