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Doğanşehir’de Altyapı Çalışmaları
Nedeniyle Bozulan Yollar Asfaltlandı
Malatya Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Ahmet 
Çakır, Doğanşehir’de in-

celemeler yapıp, esnaf 
ziyaretlerinde bulundu. 
Geziye AK Parti il Baş-

kanı Hakan Kahtalı, Bü-
yükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreter Yardımcısı 

Ertan Mumcu, Doğan-
şehir Belediye Başkan 

Yardımcısı Mustafa Gül-
haş da katıldı. >>5’TE

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’ÜN
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI 

DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI
MUHAMMET ŞÜKRÜ PEKPAK’IN 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI Doğanşehir Belediye 

Başkanı Vahap Küçük, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü dolayısıy-
la bir mesaj yayınladı. Başkan 
Vahap Küçük, öğretmenlik 
mesleğinin önemine dikkat çek-
erek, “Bizim kültür ve medeni-
yetimizde, öğretmenler anne 
ve babalarımız kadar değer-
li, onlar kadar aziz ve önemli 
sayılmaktadır” dedi.>>5’TE

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpan 24 Kasım 
Öğretmenler günü dolayısıyla yayımladığı mesajda “Milletimiz-
in zor günler geçirdiği bu kritik dönemde bu sorumluluğa talip 
olmuş, vatanın her noktasında aşkla görevlerini  ifa eden tüm 
öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor;  başta bu sene 
içinde insanlık düşmanı caniler tarafından öldürülen Necmettin 
ve Aybüke öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim camiamızın tüm 
şehitlerini rahmetle anıyorum.” dedi.>>4’te

DOĞANŞEHİR’DE 24 KASIM
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

24 Kasım Öğretmenler Günü ve Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'e 
"Başöğretmenlik" Unvanının verilişinin 89. yıl dönümü Doğanşe-
hir’de kutlandı.>>4’te

Doğanşehir’e
27 Milyon TL
Bütçe Ayrıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 
Kasım ayı toplantısında Doğanşehir e 27 Mi-
lyon TL Bütçe Ayırdı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 
Kasım ayı toplantıları tamamladı. Toplantı-
da  Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2018 
yılı bütçesi 556 milyon lira olarak kabul edil-
di.>>2’DE

AK Parti Doğanşehir Gençlik
Kolları Kongresi Yapıldı

Doğanşehir de 5. Ak Parti Gençlik kolları kongresi 
yapıldı. Kongrede Bayrak devir teslimi ya yapıldı. Kongre-
de yeni  AK  parti bayrağını bundan sonra Burak Karabıyık 
teslim aldı.  >>3’TE

İl Sağlık 
Müdürlüğünde
Devir Teslim 2’DE
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Malatya Emniyet Müdürlüğünden 
almış olduğum E sınıfı ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.
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Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek 
analarla öğretmenlerin elindedir.”
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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/

Doğanşehir’e 27 Milyon TL Bütçe Ayrıldı
HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 

Kasım ayı toplantısında Doğanşehir e 27 Mi-
lyon TL Bütçe Ayırdı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 
Kasım ayı toplantıları tamamladı. Toplantıda  
Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı 
bütçesi 556 milyon lira olarak kabul edildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda 
yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili 
Hasan Göğüs başkanlık etti. Toplantı önc-
esi kısa bir konuşma yapan Meclis Başkan 
Vekili Hasan Göğüs Öğretmenler Günü'nü 
kutlayarak, tüm öğretmenlere ömür boyu 
huzur ve mutluluk diledi. Kendisinin de bir 
öğretmen olduğunu belirten Göğüs, "Bütün 
öğretmen arkadaşlarımın kendi mesleğinin 
kutsal ve büyüklüğünün farkında olmasını, 
hiçbir zaman aklından çıkarmamalarını is-
tiyorum. Bu meslek peygamber mesleği, 
sahabe mesleği, ulular mesleğidir.  Anne ve 
babalarımızın öğretmenlerimize saygı duy-
malarını, ufak-tefek hatalardan dolayı öğret-
menlerimizi kırmamalarını diliyorum. Ayrıca 
basın mensuplarının öğretmenlerimiz hak-
kında haber yaparken iyice araştırmadan, 
olur-olmaz küçük olaylar yüzünden öğret-
menlerimizi rencide etmemelerini temen-
ni ediyorum" ifadelerine yer verdi. Başkan 
Vekili Hasan Göğüs ayrıca konuşmasında 
geçtiğimiz günlerde  Cemal Gürsel Mahall-
esi'nde bazı evlerin kapı ve duvarlarının 
işaretlenmesi kınayarak, bu ülkedeki herke-
sin eşit ve kardeş olduğunu, kimsenin birlik 
ve beraberliği bozamayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 
2018 yılı bütçesi

Göğüs'ün konuşmasının ardından gün-
dem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 
Gündem maddeleri içerisinde yer alan  Malat-
ya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeler-
inin 2018 Mali Yılı Bütçeleri görüşülerek kar-
ara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 mali yılı 
bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
doğrultusunda 556 milyon TL olarak kabul 
edildi.

İlçe belediyelerin 2018 mali yılı bütçeleri 
ise şu şekilde oldu: 

"Battalgazi Belediyesi 165 milyon.  Yeşi-
lyurt Belediyesi 180,6 milyon.  Doğanşehir 
Belediyesi 27 milyon,  Akçadağ Belediyesi 
16.2 milyon,  Darende Belediyesi 40 milyon,  
Hekimhan Belediyesi 16.5 milyon,  Pütürge 
Belediyesi 16 milyon,  Yazıhan Belediyesi 11.7 
milyon,  Arapgir Belediyesi 10 milyon,  Argu-
van Belediyesi 8.8 milyon,  Kuluncak Beledi-
yesi 13.3 milyon, Kale Belediyesi 6.2 milyon,  
Doğanyol Belediyesi 3.6 milyon TL oldu."

Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı ücret 
tarifesi de Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
doğrultusunda kabul edildi. Büyükşehir Bel-
ediye Meclisinde imar ağırlıklı diğer madde-
leri de görüşerek karara bağlanırken, bazı 
maddeler ise ilgili komisyonlara havale edil-
di.

Darende Nüfusu 26 Bin 40 Milyon TL 
Bütçe ayrılıyor. Doğanşehir Nüfusu 40 Bin 
27 Milyon Bütçe Ayrılıyor.  Neden böyle oluy-
or. Yetkililer izah ederlerse bizde bilgi sahibi 
oluruz.

İl Sağlık Müdürlüğünde Devir Teslim
HABER MERKEZİ 
Bir yıllık süre içer-

isinde İl Sağlık Müdürlüğü 
görevini yürüten Eski 
Sağlık İl Müdürü Mu-
hammed Duran görevi 
meslektaşı Doç. Dr. Recep 
Bentli’ye devretti. Görevi 
devralan Doç. Dr. Recep 
Bentli, değişikliğin yeni 
yapılanmadan kaynaklı 
olduğunu belirtti

İl Sağlık Müdürlüğünün 
görev teslim törenine İl 
Halk sağlığı Müdürü Dr. 
kemal Şener, KHB Se-
kreteri Dr. Vahap Boz-
tepe ve sağlık personeli 
karşılamada hazır bulun-
du. Görevini yeni İl Sağlık 
Müdürü Doç. Dr. Recep 
Bentli’ye devreden Mu-
hammed Duran, “Şimdi 
devir teslim yapacağız. 
Çok fazla sözü uzatmadan 
hep birlikte yaklaşık 1 
yıldır Sağlık Müdürlüğü 
görevini yapmaya çalıştık. 
Bundan sonra görevi yeni 
Müdürümüz Sayın Recep 
Bentli’ye devredeceğiz. 

Müdürümüzün bundan 
sonra Allah yardımcısı ol-
dun. Hayırlı uğurlu olsun” 
dedi. 

 Görevi devralan 
Doç. Dr. Recep Bentli 
ise yaptığı konuşmada, 
“Bugün inşallah kıymetli 
meslektaşlarımızın de-
vam ettirdiği çalışmaları 
daha ileri seviyeye get-
irmek için bu yeni yapılan-
madan dolayı bir değişik-
lik oldu. Biz de yeni görevi 

bugün alıyoruz. Allah, 
inşallah hayırlı işler yap-
mamızı nasip eder. Ark-
adaşlarımızla birlikte in-
şallah sağlık hizmetlerini 
daha iyi bir yere getirmek 
için elimizden geleni 
yapacağız” diye konuştu. 

Eski Sağlık İl Müdürü 
Muhammed Duran yeni 
il müdürüne kitap hediye 
etti. Recep Bentli de Du-
ran’a plaket ve çiçek tak-
dim etti.
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Öğretmenler Günü
Büyük önder Atatürk, “Dünyanın her tarafında 

öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve 
muhterem unsurlarıdır.” diyerek öğretmenliğin ne 
kadar şerefli ve değerli bir meslek olduğunu belirt-
miştir. Ana ve babamızdan sonra bize en yakın olan 
kişi öğretmenlerimizdir. Bir mühendis demire, çi-
mentoya ve tuğlaya şekil vererek nasıl bina yapıyor-
sa, öğretmenlerimiz de bizlere bilgi ve eğitim 
vererek bizi şekillendirip geleceğe hazırlamaktadır.

Günümüzde öğretmenin rolü değişmiş, öğret-
men bilgiyi aktaran değil, öğrenciye bilgiyi nereden, 
nasıl alacağını öğreten ve öğrenilen bilgilerin yaşa-
ma geçirilmesinde yardımcı olan bir kişi konumuna 
gelmiştir.

Öğrenci, okulda edindiği bilgi ile hem kendi 
yaşamına şekil vermeli hem de ülkesinin kalkınması 
için yeni yeni bilgiler üreterek çalışmalar yap-
malıdır. Öğretmen, öğrencinin bilgiyi sorgulayan, 
sorunlardan kaçmayıp çözebilen, hayata hazır 
bir insan olarak yetişmesi için uğraş vererek ona 
yardımcı olmalıdır.

İnsanın hem kendine hem de ulusuna yararlı 
olabilmesi için sadece bilgi edinmesi yetmemek-
tedir, Esas olan eğitimdir. Çünkü eğitim sayesinde 
insanların düşünceleri doğar, olgunlaşarak gelişir. 
Eğitimli insan, kendisinin ve çevresindekilerin 
problemlerini çözerken olayları sorgular, araştırır, 
gerekli incelemelerden sonra bir çözüm üretir, Eğit-
imsiz insan ise kulaktan duyduğu fikirlere inanır ve 
bir noktaya saplanıp kalır. Öğretmen, eğitilmek için 
karşısına gelen öğrenciyi bilimsel fikirlerle dona-
tarak eğitir. Onu en iyi özelliklere sahip bir insan 
olarak yetiştirmeye çalışır.

Bu nedenle öğretmen toplumu şekillendiren, 
topluma yön veren ve öğrenciyi geleceğe hazır-
layan bir bilgi ve beceri pınarıdır. Öğretmenlik çok 
kutsal bir meslektir, Onun için Atatürk, Kurtuluş 
Savaşı’ndan sonra ilk ve en önemli iş olarak eğitim 
konusuna yönelmiş, harf devrimini yaparak kara 
tahtanın başına geçmiştir,

Şehirde görev yapan öğretmenlerden yurdu-
muzun köylerinde görev yapan öğretmenlere kadar 
hepsi de öğrencilerini eğitip onlara bilgi öğretirken 
hiçbir çıkar peşinde değillerdir. Öğrencilerinin sıcak 
bir gülüşü, içten söyledikleri bir “canım öğretmen-
im” sözü, onlar için ödüllerin en yücesidir, Bütün 
öğretmenlerimiz, böyle içten sevilmeyi ve saygı 
görmeyi hak etmektedirler, Çünkü öğretmen, göre-
vini yerine getirirken her türlü fedakârlığı yapar. 
Severek görevini yaparken fedakârlıklarının farkına 
bile varmaz. Her öğrencisinin kendi evladı gibi sev-
er, korur ve gözetir.

Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda, okuryazar 
insan sayımız azdı. Atatürk’ün harf devrimini 
gerçekleştirmesinden sonra millet mektepleri açıldı 
ve okuryazar insan sayımız artmaya başladı.

Bu çalışmaları başlatarak gelişmeleri yakından 
izleyen Atatürk, halkın okuryazar olması için kara 
tahtanın başına geçerek halka okuma yazma öğret-
ti. Bu çalışmalarından dolayı Atatürk’e 11 Kasım 
1928’de Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı 
veril¬di. Atatürk, bu unvanı 24 Kasım 1928 tarihin-
de kabul etti.

Atatürk, öğretmenlere her zaman değer ver-
miştir. Bir ulusun kalkınmasında öğretmenin öne-
mini belirtmek için “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin 
eseri olacaktır.” demiş, böylece öğretmenlere olan 
güvenini dile getirmiştir.

Her birinin ayrı ayrı birer ahlak pınarı olan 
öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü katlar 
sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.

HÜSEYİN
KARAASLAN

AK Parti Doğanşehir Gençlik
Kolları Kongresi Yapıldı

DEMET TUNCEL 
Doğanşehir de 5. Ak Parti Gençlik 

kolları kongresi yapıldı. Kongrede Bay-
rak devir teslimi ya yapıldı. Kongrede 
yeni  AK  parti bayrağını bundan sonra 
Burak Karabıyık teslim aldı.  

AK Parti Türkiye genelinde  kongrel-
ere Malatya’nın Doğanşehir ilçesi de 
katıldı. Doğanşehir'de yapılan ilçe genç-
lik kolları kongresinde Uzun yıllardır 
partinin gençlik kollarında çalışan Bu-
rak Karabıyık yeni başkan oldu. Kongre-
de açılış konuşması yapan AK Parti Eski 
Gençlik kolları başkanı Mustafa Demirel 
" Bu kutlu davaya gönül vermek ayrı 
bir sevdadır" diyerek artık bu kutlu 
davanın bayrağını kutlu bir insana Bu-
rak kardeşime teslim ediyorum" dedi. 
Malatya Büyükşehir Belediye başkanı 
Ahmet Çakır kongrenin hayırlara vesile 
olmasını diledi.  

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Öznur Çalık "Sn Genel başkanımız Cum-
hur Başkanımızın gençlere verdiği önemi 

anlatarak" biz gençlerin hakkını teslim 
ettik. Biz sayın Cumhur başkanımızın 
buyurduğu gibi gençler her zaman ilk 
on birde olacaksınız. Biz gençlerim-
ize seçme yaşını 18 e düşürdük ancak 
seçilme yaşları 30 larda kaldı. Oysa biz 
bu gençlere oy verirken güveniyoruz. 
Ancak seçerken neden güvenmiyoruz 
dedik ve  bu yüzden seçilme yaşını da 18 
e düşürdük" dedi. AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Öznur Çalık, CHP lideri 
Kılıçdaroğlunada yüklenerek "CHP'nin 
genel başkanı göreve geldiği andan iti-
baren 8 seçim kaybetti. Yenilgiye doy-
muyor, 8-0 mağlup vaziyette maça de-
vam ediyor. Şimdi 'Erken seçim yapalım' 
diyor, 9-0 olmak için acelesi varmış 
beyefendinin." dedi. 

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
noktasında gayret gösterenlere teşek-
kür eden Çalık, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın kadına yönelik şid-
dete sıfır tolerans tanıdığını söyledi. 

Kadına kalkan elin kırılmasını istey-

en Çalık, şunları ifade etti: 
"CHP'nin genel başkanı göreve geld-

iği andan itibaren, 8 seçim kaybetti. Ye-
nilgiye doymuyor, 8-0 mağlup vaziyette 
maça devam ediyor. Şimdi 'Erken seçim 
yapalım' diyor, 9-0 olmak için acelesi 
varmış beyefendinin. Bu millet, mer-
ak etme Allah nasip ederse 2019'daki 
seçimlerde de 9-0 olarak CHP'nin ye-
nilgi tarihindeki başarısızlığına imza 
atacaktır. Bu yenilgilerden doymayan 
beyefendi, konuşmasında diyor ki 'Eğer 
erkek işsizse, canı sıkkınsa, akşam eve 
gittiğinde canının sıkıntısını karısından 
çıkarır, karısına şiddet uygular' diyor. 
Sen CHP'nin genel başkanısın, ana 
muhalefetin başısın. Sen hala kend-
ini batırdığın SSK'nın genel müdürü 
sanıyor olabilirsin. Sen ana muhalefe-
tin başısın, söylediğin cümlenin nereye 
gittiğinin farkında mısın? Biliyoruz, sen 
kendini Gandi'ye benzetmek için mü-
cadele ettin. Önce yollara düştün, son-
ra atletle fotoğraf verdin ve yollarda 
aradığın adaletin şiddete dönüşmesi 
için şimdi cümleler kuruyorsun. Sana 
'çarkçı Kemal' dediler, şimdi sana 'day-
akçı Kemal' derler  

AK Parti Gençlik Kolları Genel 
Başkanı Melih Ecertaş ise gençlik kol-
larının 81 ilde aktif şekilde görevini yer-
ine getirdiğini bildirdi. 

Ecertaş, şunları kaydetti: 
"Recep Tayyip Erdoğan'ın partis-

inin güçlü olması dünya mazlumlarına 
umut oluyor Geçtiğimiz hafta gençlik 
kollarından 160 kardeşimiz Kudüs'e 
gitti. Oradaki Filistinlilerin tek umudu 
var o da Türkiye. Ramazan'da 40'tan 
fazla ülkeye 100 civarında arkadaşımızı 
gönderdik. Hepsinin dönüşte söylediği 
ortak nokta, ne kadar mazlum ülke var-
sa umudu Türkiye ve Recep Tayyip Er-
doğan." 

Programdan sonra Doğanşehir 
gençlik kolları başkanlığına seçilen baş-
kan ve yönetimi tanıtıldı ve fotoğraf 
çekildikten sonra  

Kongreye Ak Parti Genel Bşk. yard. 
Öznur Çalık Malatya Ankara Genel 
Merkez Gençlik kolları Genel Başkanı 
Melih Ecertaş,  Malatya Büyükşehir  Be-
lediye Başkanı Ahmet Çakır, Doğanşehir 
İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu İlçe Be-
lediye Başkan Yardımcısı Mesut Sülü, Ak 
Parti Doğanşehir Kadın Kolları Başkanı 
Gülşah Sağlam partililer katıldı.
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DOĞANŞEHİR KAYMAKAMI
MUHAMMET ŞÜKRÜ PEKPAK’IN 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
HABER MERKEZİ 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 

Kemal Atatürk’ün Başöğretmenlik un-
vanını kabul ettiği 24 Kasım’ı, 1981’den 
beri her yıl Öğretmenler Günü olarak ku-
tlamaktayız. 

Daha aydınlık yarınlara dair in-
ancımızı diri tutan yegâne umut, ahlaklı, 
çalışkan ve vatansever bir nesilden ileri 
gelmektedir. Bunu sağlamak da şüphesiz 
eğitimle mümkün olacaktır. Bu bilinçle 
hareket eden öğretmenlerimizin eğit-
im ve öğretiminden geçmeyen bireyler, 

toplumun karşısına zararlı en hafif şekli-
yle de faydasız insanlar olarak dikilecek, 
huzurumuzu bozacaklardır.

Milletimizin zor günler geçirdiği bu 
kritik dönemde bu sorumluluğa talip 
olmuş, vatanın her noktasında aşkla 
görevlerini  ifa eden tüm öğretmenler-
imizin Öğretmenler Gününü kutluyor;  
başta bu sene içinde insanlık düşmanı 
caniler tarafından öldürülen Necmettin 
ve Aybüke öğretmenlerimiz olmak üzere 
eğitim camiamızın tüm şehitlerini rah-
metle anıyorum.

DOĞANŞEHİR’DE 24 KASIM
ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

DEMET TUNCEL 
24 Kasım Öğretmenler 

Günü ve Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK'e "Başöğretmen-
lik" Unvanının verilişinin 89. 
yıl dönümü Doğanşehir’de 
kutlandı.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Okul Müdürl-
eri tarafından Hükümet 
Konağı Önündeki Atatürk 
Anıtına çelenk sunulması, 
Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla pro-
gram burada sona erdi.

Daha sonra İlçemiz Milli 
eğitim Müdürlüğü Konfer-
ans Salonunda düzenle-
nen programa, Doğanşehir 
Kaymakamı Muhammet 
Şükrü Pekpak, Doğanşe-
hir Cumhuriyet Baş Savcısı 
Nezir Bayram, Doğanşehir 
Emniyet Müdürü Ali Yük-
sel Satılmış, Doğanşehir 
Milli Eğitim Müdürü Caner 
Güler,      , Daire Amirleri, 
Okul Müdürleri, Öğretmen-
ler ve Öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve öne-

mini belirten konuşmayı  
Doğanşehir Milli Eğit-
im Müdürü Caner Güler 
tarafından yapıldı. " Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 
24 Kasım 1928 yılında 
Başöğretmen sıfatını alması 
sebebiyle, 24 Kasım 1981 
yılından beri her yıl Öğret-
menler Günü olarak kut-
ladığımız 24 Kasım gününün 
tüm öğretmenlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 
Bugün bizi yetiştiren, eğit-
en siz öğretmenlerimizi un-
utmadığımızı gösteren bir 
vefa günüdür. Öğretmenlik 

sınıflarla sınırlandıramay-
acağımız kutsal bir mesle-
ktir. Kutsal sıfatının sadece 
bu meslek için kullanılması 
da öğretmenliğin ne kadar 
ulvi bir meslek olduğunu 
göstermeye yeter... Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün 
gösterdiği yolda ve meml-
eketin en uzak ve karanlık 
köşelerine kadar yayılarak 
evlatlarımıza ışık olmaya 
çalışan tüm öğretmenlerim-
izin gününü kutluyor ve her 
birinize yaşamınız boyunca 
başarı, sağlık ve mutluluklar 
diliyorum."dedi.

ALİ AVŞAR 
Malatya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ahmet Çakır Yeşilyurt Be-
lediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile 
Birlikte ve MHP İstanbul Milletveki-
li Arzu Erdem Cemal Gürsel Mahall-
esi’nde 13 evin kapı ve duvarlarına 
kırmızı boyayla çarpı işaretlerin-
in atıldığı sokaktaki mahalle sak-
inlerini ziyaret ederek bir süre 
görüştüler.  

Mahalle Muhtarı İmam Yıldız, 
kendilerini ziyaretlerinden dolayı 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-
met Çakır’a teşekkür ederek, ev-
lerin kapılarının boya ile işaretle-
nmesinin birlik ve beraberliklerini 
bozamayacağını söyledi. Muhtar 
Yıldız, Başkan Çakır’dan bu tür olay-
ların önüne geçilmesi bakımından 
sokak girişlerine kamera takılması 
talebinde bulundu.  

Çakır: Burada atılan çarpı bize, 
şehrimize atılmış bir çarpı 

Mahalle Muhtarı İmam Yıldız ve 
mahalle sakinleri ile görüşen Baş-
kan Çakır, bu tür provokatör eylem-
lerin asla amacına ulaşamayacağını  

belirterek sağduyulu hareket eden 
vatandaşlara teşekkür etti. Bu tür 
olayların önüne geçilmesi için ne 
gerekiyorsa yapılacağını da be-
lirten Başkan Çakır, Malatya’da 
barış ve huzur ikliminin hâkim old-
uğunu söyledi.  

Başkan Çakır; “Barış ortamımızı 
baltalamak isteyen birileri çıkacak-
tır. Etrafımıza baktığımızda birçok 
terör örgütü etrafımızı sarmış du-
rumda. Birliğimizi sağlayacak olan-
lar biziz. Bizim birliğimize, bera-
berliğimize bu tür eylemlerle gölge 
düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. 
Biz her zaman vatandaşlarımızın 
yanındayız. Bu tür olaylara da fırsat 
vermeyeceğiz. Başta Şehrul emin 
olarak biz ve tabii ki,  adli ve idari 
birimlerimiz, güvenlik güçlerimiz 
bu işin mutlak takipçisi. İlimizde 
her görüşten insanın bir araya gelip 
yaşadığı barış ortamı hâkim. Malat-
ya bir huzur kentidir.  Dolayısıyla 
bunu yapan ister akli dengesi bozuk 
olsun, ister bir çocuk olsun, isterse 
çok profesyonel bir eylemci olsun 
bunu yapanı kimse tasvip etmez. 

Herkes de gereken tepkisini koy-
du. Halkımızın tepkisini koyması, 
kenetlenmesi her şeyden önem-
lidir. Bunu da burada görmek bizi 
mutlu etti. Art niyetli insanlara fır-
sat vermeyelim. Burada atılan çarpı 
bize, şehrimize atılmış bir çarpı. 
Vatandaşlarımıza geçmiş olsun” 
dedi.

MALATYA BİR HUZUR KENTİ 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır Cemal Gürsel Mahallesini ziyaret etti 



528 KASIM 2017 HABER

C M Y K 5 C M Y K 5

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’ÜN
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI 

HABER MERKEZİ 
Doğanşehir Belediye Başkanı Va-

hap Küçük, 24 Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan 
Vahap Küçük, öğretmenlik mesleğinin 
önemine dikkat çekerek, “Bizim kültür ve 
medeniyetimizde, öğretmenler anne ve ba-
balarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve 
önemli sayılmaktadır” dedi. 

Doğanşehir Belediye Başkanı Va-
hap Küçük, 24 Kasım Öğretmenler Günü 
dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Bu ka-
dim mesleğin mensubu olan öğretmenler 
geleceğimizin emanet edileceği yeni nesill-
er yetiştirirken, tarihimizden alacağı değer-
leri de ileriye taşıyıp Anadolu kültürünü ge-
leceğin emanetçilerinin yüreklerine nakış 
nakış işleyecektir. Bilhassa bizim kültür ve 
medeniyetimizde, öğretmenler anne ve ba-
balarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve 
önemli sayılmaktadırlar. Bizler, ilim ve ir-
fan sahibi kimselere hürmeti, bize bir harf 
dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla 
eğilmeyi görev bilen bir milletiz. Başöğret-
men Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri 
kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenler-
dir’ sözü, öğretmenlik mesleğinin kutsal 
bir meslek olmaktan öte üstlendiği sorum-
luluğu en iyi özetleyen cümlelerdir. Çağdaş 

Türkiye’nin mimarı öğretmenlerimiz, 
ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında hak 
ettiği yeri alması için verilen mücadele-
nin en önemli neferleridir. Asımın neslini 
yetiştirecek olan değerli meslektaşlarım, 
aynı zamanda Akif’in öğretmen tanımını 
hep akılda tutmalıdırlar. “Muallim diyen ol-
mak gerektir imanlı; edepli, sonra liyakatlı, 
sonra vicdanlı” Bu mısralar öğretmenliğin, 
bu dört özellik olmadan olmayacağını,  
vazifenin büyük olduğunu göstermekte-
dir. Ülkemizin dönüşüm mimarları olan 
öğretmenlerimiz Anadolu’nun değerleri-
yle bu ülkeyi geleceğe taşırken, çağdaş 
bilimin kazanımlarını kullanma ve onları 
ileriye götürme geleneğini geliştirerek tam 
bağımsızlığımızı sağlamış olacaklardır. Ge-
lecek inşamızda Gazi Mustafa Kemal´in 
bizlere gösterdiği yolda yürürken Mevla-
na ve Yunus’un hoşgörü ve sevgisi Molla 
Gürani,  Akşemsettin’in deruniliği ve ni-
hayet Hz. Ali´nin ilmi asaleti bizlere birer 
meşale olacaktır. Bu düşüncelerle Millet 
Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının 
verildiği bu anlamlı günde, kutsal görev-
lerini aşkla, şevkle ifa eden değerli öğret-
menlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluy-

orum. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş 
öğretmenlerimizi, şehit öğretmenlerimizi 
rahmetle anıyor, görevi başında bulunan 

tüm öğretmenlerimize de sağlıklı, mutlu, 
başarılı bir ömür diliyorum” ifadelerini kul-
landı. 

HABER MERKEZİ 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-

met Çakır, Doğanşehir’de incelemeler yapıp, 
esnaf ziyaretlerinde bulundu. Geziye AK Par-
ti il Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mum-
cu, Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı 
Mustafa Gülhaş da katıldı. 

Doğanşehir ilçesinde yapılan çalışma-
ları değerlendiren AK Parti Doğanşehir İlçe 
Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Doğanşehir 
ilçesinin kurulduğu günden bugüne kadar 
sağlıklı bir altyapıya sahip olmadığını söyle-
di.  

Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir’e 
önemli hizmetler yaptı 

Büyükşehir Belediyesinin Doğanşehir’e 
çok önemli hizmetler yaptığını ifade eden Ka-
vuncuoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Ahmet Çakır’ın yaptığı çalışmalar sonucunda 
Doğanşehir’e 50 yıl yetecek bir altyapıya sa-
hip olduk. Bize bu hizmeti 50 yıl boyunca fat-

uralandırsalar ödeyemeyiz. 
Bu çalışmaların tamamı bit-
ti. Altyapı çalışmalarından 
dolayı bozulan yollarımız 
asfaltlandı. Tozdan çamur-
dan kurtulduk. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz” 
dedi. 

Problemlerimiz 
çözüldü 

Doğanşehir’in kanali-
zasyon ve içme suyu prob-
lemlerinin çözüldüğünü be-
lirten Doğanşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Gülhaş, “Doğalgaz çalışma-
ları tüm hızıyla devam 
ediyor. Büyükşehir Belediyemiz kış ayları 
gelmeden yollarımızı asfaltladı. 15 kilometre-
lik asfalt çalışması bitti. Tüm Doğanşehirliler 

adına Büyükşehir Bel-
ediye Başkanımız Ah-
met Çakır’a teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Ciddi altyapı 
çalışmaları 

yapılıyor 
Malatya’nın bütün 

ilçelerinin gelişip kalkınmasına özel bir önem 
verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ahmet Çakır, Malatya ve ilçelerinin 
aynı anda kalkınması için ilçelerde ve kırsal 
bölgelerde hizmet atağına kalktıklarını söyl-
edi.  

Planlamada önceliğin altyapı olduğunu 
vurgulayan Başkan Çakır, “Malatya’nın bütün 
ilçelerinde çok ciddi bir altyapı çalışması 
yürütüyoruz. Doğanşehir ilçemizde merkezde 
75 kilometrelik içme suyu hattı 90 kilometre 
de kanalizasyon hattı yapımı tamamlandı. İl-
çemizin tamamında 268 kilometrelik altyapı 
çalışması yaptık. Bunun toplam bedeli 28 
milyon lira. 3 yıldır Malatya’nın her noktasın-

da asfaltlama, yol genişletme, yeni yol açma 
ve birçok yol altyapı çalışmaları yapıldı. 
Doğanşehir ilçemiz de bu hizmetleri fazlasıy-
la aldı. Altyapı çalışmalarının bitmesiyle ilçe 
merkezimizde asfaltlama çalışmaları yaptık. 
Birinci kat sıcak asfalt çalışması bitti. Ge-
lecek yıl ilçe merkezimizde ikinci kat asfalt 
çalışması yapacağız. 2017 yılı içerisinde il-
çemizde 68 kilometrelik asfalt çalışması 
yaptık. Sadece bu yıl için yaptığımız yol hiz-
metlerinin toplam bedeli 7.2 milyon lira. Ge-
lecek yıl ilçemize yeni bir meydan yapacağız. 
Bunun yanında ilçe merkezimizin caddelerini 
prestij caddelerine dönüştüreceğiz” şeklinde 
konuştu.

Doğanşehir’de Altyapı Çalışmaları
Nedeniyle Bozulan Yollar Asfaltlandı
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   II  -   A S L A N  ASLAN- 
İri yarı, babacan bir adam görüntüsü verdi. Meml-

eketten sonra Doğanşehirde aradığını pek bulamadığı 
görüşündeyim. İlk eşi güllü’den; Cihat-Ethem ve Nebi dün-
yaya geldi. İkinci evliliğini Doğanşehirde… …   ile yaptı. Bu 
evlilikten ço- cuk yok.

CİHAT ASLAN- Bir süre Almanyada çalışıp, ülkeye ke-
sin dönüş yaptı. Yaşan- tısının bundan sonraki bölümünü 
Doğanşehirde sürdürmektedir. Sosyal yaşantısı pek olma-
yan iyi niyetli, zararsız bir insandır. İlk eşi  Hacer’den;

1)Murat + Sema = Merve
2)Suat(polis) + Ayla = Muhammet- Elifnaz
Cihat Aslan’ın ikinci eşi Fatma’dan; Şemnem ve Onur 

olmuştur.
ETHEM ASLAN –Anlayışlı, hoşgörülü ve iyi niyetli birid-

ir. Uzun süre bakkal dükkanı çalıştırdı ve şimdi emekli 
hayatı yaşamaktadır. Halası  kızı Melike ile olan beraber-
liğinden;

1)Mustafa +Ayhan.= İrem- Asme
2)Sibel + Turgay = Doğukan-Dilara
3)Hüseyin + İnayet.=Yiğit
NEBİ ASLAN – Türkiye Elektrik Kurumunda Mühendis 

ve teknik eleman ola- rak hizmet vermektedir. Aydın, il-
eri görüşlü birisidir. Amcası Latif Aslan’ın kızı emekli baş 
hemşire Zeynep ile olan evliliğinden; Ayşat olmuştur.

 III- İSKENDER ASLAN- Doğanşehir’e çok sonradan ge-
len üç kardeşten biri- dir. İyi kalpli, temiz ve dürüst biri 
olarak tanıdım. Ancak, mutlu bir insan görün- tüsü vermi-
yordu. Sanki buraya gelmiş olmaktan pek memnun değil-
di. Nevrize  ile olan evliliğinden;

1-NEZAKET + Memet İz =1) Sevgi + Mehmet = İki kız- 2) 
Serpil + Sait Fidan = Eren  - 3)Ayşe

2-NAİLE   + Memet =  Alper ve Tuba
3-SELAHATTİN(Öğret.)+Hatice=Önder- Burcu- Bilge 

+Ahmet = Yusuf
4-GÜLSÜME +Yusuf Taşdemir = Tuğçe-Burcu
5-HALİME + Sıddık Kayaduman =1) Mustafa + Tülay =  

? 2) Akif
IV- NAFİYE- Şevket Aslan’ın tek kız evladıdır. Son zam-

anlarda  öğretmen oğlu Yener Yıldırım ve kızlarından 
dolayı Doğanşehirde bulunmuştur. Ancak burada ağır bir 
hastalığın pençesine düşüp, acı çekerek vefat etmiştir. İs-

abali Yıldırım ile olan evliliğinden;
1-SAİME + Saydam Altun(Öğret.)= Bülent- Naci- Ertan- 

Dilek
-Bülent Altun  + Nilgün  = Çağrı
-Naci Altun  + Benan  = İrem
-Ertan Altun  + Esra  = Egemen
-Dilek  + Cenk  = Bora
Saime, tanıdığım kadarı ile dürüst, çalışkan ve üret-

ken bir ev hanımıdır.
2-MELİKE + Ethem Aslan= Mustafa- Hüseyin- Sibel
-Mustafa Aslan + Ayhan  = İrem- Ahmet
-Hüseyin Aslan + İnayet  = Yiğit
-Sibel  + Turgay  = Doğukan- Dilara
Melike, insanlara karşı gayet saygılı ve güven veren 

biri olarak tanırım.
YENER YILDIRIM- Dürüst, efendi, çalışkan, başarılı ve 

sosyal biridir. Doğan- şehir ve Malatya’da öğretmen ve 
okul müdürü olarak görev  yapmıştır. Tavır ve davranışları, 
insani ilişkileri ve  düzgün biri olarak kendini topluma ka-
bul ettir- miştir. Melice ile olan evliliğinden;

-Serkan Yıldırım(Polis) + Özlem  = Batuhan- Oğuzhan
-Çiğdem  + Serkan  =  Berkay- Berrin
-Pınar  +  Metin  =  Ömer- Talha
MELİHA- Ev yemekleri üzerine başarılı çalışmaları ve 

katıldığı yarışmalarda dereceleri vardır. Çalıştırdığı Meltaş 
adlı iş yerinde yöresel yemekler sunarak, aile ekonomis-
ine katkıda bulunmaktadır. Kendisini kabul ettirmek adı-
na gayret- keşliği dikkat çekicidir. Kardeşim Ünver Taştan 
ile olan beraberliğinden; Ilgın, Nilgün, Ömer ve Önder 
dünyaya gelmişlerdir.(Geniş bilgi “Taştan” ailesinde.)

NEVİN – Çok yakınen tanımamama rağmen çalışkan, 
maharetli ve saygılı biri olduğu görülmektedir. Saim ile 
olan beraberliğinden; Şima(evli ve bir çocuklu)-Derya- 
Onur ve Buğra

 NAZIM- Diğer kardeşleri gibi Doğanşehir’e gelmemiş, 
memlekette kalmayı yeğlemiştir. Çocukları olmamıştır.

Ö Z C A N   A İ L E S İ
Bu aile, Mukat ve ……?……den   türemedir. Mukat 

dahil diğer kardeşler; Süleyman ve Musa’nın çocukları, 
farklı zamanlarda Viranşehirde bulunmuşlardır. Mukat 
ve Musa’nın çocukları çok önceden, Süleymanın çocukları 
ise sonradan buraya göç etmişlerdir. Mukat; ”Özcan” ail-
esinin, Musa;”Ünver” ailesinin, Süleyman ise; “Aslan” ail-
esinin nüvesini teşkil etmektedir.

Mukat’ın ismi bilinmeyen eşinden Memet dünyaya 
gelmiştir.

 -MEMET- Suna ile olan evliliğinden; Hüseyin ve Hasan 
dünyaya geldiler.

HÜSEYİN(1873-1924)- Beyaz Memet ve Havva kızı Me-
dine(1876-1914) ile olan evliliğinden; 1)Esme(1901-1916)- 
2)Ömer(1905-1914) 3) Hacı Memet (1914-1915)dünyaya 
gelmişlerdir. Bu çocuklar, birer yıl ara ile çocuk ve genç 
çağlarda  vefat etmişlerdir. Fazlaca da bilgi yok.

HASAN (1876-1915)- İlk evliliğini Begi ailesinden, İbra-
him ve Adile kızı Güle- fer(1878-1913) ile yaptı. Çocukları 
olmayınca Hasan, baldızı Zöhre’nin çok genç yaştaki kızı 
Pakize(1892-…)yi aldı. Bu beraberlikten, 1916 yılında 
İshak Özcan dünyaya gelir. İshak daha doğmadan askere 
alınan Hasan, Çanakkale Savaşlarına iştirak eder ve şehit 
düşer. Biricik çocukları İshak’ı görmek nasip olmaz. Genç 
yaşta bir küçük çocuk ile ortada kalan Pakize, Hacı Memet 
Canpo- lat ile evlenir. Bu evlilikten de; Rahime, Osman ve 
Ömer dünyaya   gelir.(Geniş bilgi “Canpolat ailesinde.)

İSHAK ÖZCAN(1916-1999)- Dünya iyisi bir insan. Liseyi 
Elazığda yanlarında okurken kendisinden bir baba sevgi-
si ve şefkati gördüm. Sevdiği ve samimi ol- duğu kişilerle 
sohbeti ve şakaları ilginç olurdu.Yakındığını hiç görme-
dim. Babasız büyümesine rağmen hayata hep olumlu bak-
mayı bilmiştir. Elazığda Kara Yolları Bölge Müdürlüğünde 
demirci ustası olarak görev yaptı ve oradan emekli oldu. 
O beni çok sever çocuklarından ayırt etmezdi. Ben de ona 
karşı sevgi duymuş ve saygılı olmuşumdur. Onun kadar çok 
sevdiğim ve saydığım halam(bibim) Naciye(1924-2001)ile 
olan evliliğinden;

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 40

Soldan sağa
1. Adliye mahkemesi... 2. Yasal... Söndürme (eski)... 

Elin iç tarafı, apaz, hapaz... 3. Talyum elementinin simge-
si... Girmek işi... Dünya... Niyobyum elementinin simge-
si... 4. Bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek 
bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen... 
Kılağılama... 5. Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilay-
et... Kilogram... Çıkış... 6. Bilimsel bir sorunu incelemek 
veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için 
yapılan akademik toplantı, kolokyum... Evlerde kullanıl-
mayan, saklanması gereken eşyaların konulduğu bölüm... 
7. Çabuk eriyip dağılan... Atom numarası 17 olan, normal 
sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir el-
ement (simgesi Cl)... Kokmuş hayvan ölüsü... 8. Yaprak 
(eski)... Tam olarak belli olmayan... Tulyum elementinin 

simgesi... 9. Kuzey Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynu-
zları olan, iri bir tür geyik... O yer... İmamlık (eski)... 10. 
Minder güreşinde minder dışı olmayı gerektiren ve iki 
güreşçinin dört ayağından üç ayağının minderin dışında 
bulunması durumu... Bir şeyin veya bir kimsenin yerini 
almak üzere... 11. Her türlü kabın üstünü örtmeye veya 
bir deliği kapamaya yarayan nesne... Yararlı (eski)... To-
ryum elementinin simgesi... 12. Üşme işini yaptırmak, 
saldırtmak... Riyolit... 13. Lityum elementinin simgesi... 
Temiz... Yazıyı veya konuşmayı gereksiz ayrıntılarla uzat-
ma (eski)... Renyum elementinin simgesi... 14. Sese ver-
ilen tona göre şaşma, beğenme, acı, üzüntü vb. duygular 
anlatan söz... İnsan öldürme vb. bir suça karşılık verilen 
ve suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, idam cezası, 
ölüm cezası... İnsan öldüren kimse, cani... 15. Yaşamak ve 
geçinmek için harcanan emeklerin bütünü, hayat kavgası, 
yaşam kavgası...

Yukarıdan aşağıya
1. Uzun bir çekişmeden sonra, çekişe çekişe... 2. Ovma, 

ovuşturma (eski)... Ağızcıl... Bildik, tanıdık... 3. Gümüş el-
ementinin simgesi... Çok sinirli... Birdenbire duyulan acı, 
ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz... 4. “Boş 
konuşmak” anlamındaki laga luga etmek (veya yapmak) 
deyiminde geçen bir söz... Çarpmak işi... 5. Dağ keçisi 
(halk ağzı)... Şüphe (eski)... Akmak işi... 6. Kuzey Ameri-
ka’da, ağaçlarda yaşayan, kafası tilkiye benzeyen, uzun 
kuyruğu alaca halkalı, boyu yaklaşık 90, kuyruğu 30 cm 
olan kürklü hayvan... Bir toplantıya katılanların, bir sorun-
la ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey... Yılın 
onuncu ayı, teşrinievvel... 7. Genellikle davranışlarından 

kuşku duyulan, kötü olarak bilinen, mimlenmiş... Eski 
Fransa, İsviçre, Belçika vb. ülkelerin para birimi... İki... 8. 
Tanrıtanımaz... Gereksiz, anlamsız, boş söz (eski)... Genel-
likle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o 
dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi... 9. 
Hafniyum elementinin simgesi... Güçlü, kuvvetli, şiddet-
li... İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük 
bayrak... 10. Büyük ve sert taş kütlesi... Gam dizisinde “si” 
ile “re” arasındaki ses... Beğenilmeyen bir olay, bir du-
rum karşısında şaşkınlığı anlatan bir söz... 11. Eğdirtmek 
işi... Kabartmalı pamuklu kumaş... 12. Yapılarda döşeme 
gereci olarak kullanılan plastik madde... Yalan, uydurma 
söz, palavra (argo)... 13. Yalnız bir ailenin oturabileceği 
biçimde yapılmış yapı... Anonim ortaklıklarda sermaye 
artırımı için yapılan ödeme çağrısı... Müslüman bir erkeğin 
nikâh esnasında eşine vermeyi kabullendiği mal veya para 
(eski)... Tellür el-
ementinin simge-
si... 14. Sunmak 
işi... Ermiş... 
Saydam tabaka 
ile göz merceği 
arasında bulu-
nan, ince, kasıla-
bilen bir zardan 
oluşan, gözün 
renkli bölümü... 
15. Ailede veya 
toplumda sağl-
anmış iç huzur... 
Tentesi olan...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
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Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI
Tatvan ve Kütahya yolculuğumuz bittikten son-

ra okullar açılmıştı. İki gün okula gecikerek gittim 
gecikme nedeni üzerimize giyecek elbise ve ayakka-
bımızın olmamasından  kaynaklanıyordu.  Babamla 
beraber Doğanşehir’e gittik orada bana bir lastik 
ayakkabı aldı.  Buna çok sevinmiştim. O zaman alınan 
lastik ayakkabılara Ankara lastiği diyorlardı.  3. sınıf 
için kitap ve defterleri almıştık. İkinci gün sonun-
da okula gittim ve okula giderken arkadaşlarımızla 
hasret giderdikten sonra tatilde kim nerede ne iş 
yaptığını anlatmaya başladı. Kimi çobanlık,  kimi 
çiftçilik, kimi de bizim gibi işçi olarak çalıştıklarını 
anlatıyorlardı. Okulda olan çocukların yüzde doksanı 
bizim gibi fakirdi. Okula gittikten 15 gün sonra öğret-
menimiz olan Mehmet Curo’nun yerine Asım Demirkök 
isminde bir öğretmen geldi.  Asım öğretmen sınıfta 
kendini tanıttıktan sonra: “Bundan sonra sizin öğret-
meniniz benim onun için beraber çalışıp dersleri bera-
ber öğreneceğiz. Sizler daha çok çalışacaksınız daha 
çok öğreneceksiniz. Bugün size ders anlatmayacağım, 
yarından itibaren yeni bir hevesle dersleri anlata-
cağım. Sizler de çok çalışarak öğreneceksiniz.” ded-
ikten sonra teneffüs zili çaldı.  Sınıftan dışarı çıktık.  
Çocukların kimi şarkı söylüyor,  kimi ders çalışıyor 
kimi de oyun oynuyordu.  İki ders gördükten sonra 
öğretmen bize matematikten  birkaç tane ödev verdi 
ve okuldan ayrıldık. Köye geldim ve  verilen ödevlere 
baktım, çözemedim.   İmam amcanın yanına gittim 
soruları ona gösterdim. İmam amca: “Bu sorular fazla 
zor değil. Bunları yapman lazım. Hadi otur bakalım.” 
Dedi. İmam amca verilen ödevleri hem çözüyor hem 
de anlatıyordu. Anlattıktan sonra bana soruyordu.  
Anlamadıklarımı tekrar soruyordum bir daha an-
latıyordu. Tamam diyordu ama bana verilen ödevleri 
benzerini soruyordu.  Ben o soruları yaparsam aferin 
diyordu.   

Sabahleyin okula gittik. Öğretmen: “Akşam ver-
ilen ödevleri yaptınız mı?” diye sorunca yaptık dedik.  
Öğretmen: “O zaman herkes yaptığı ödevi sıranın 
üstüne koysun.” dedi. Hepimiz defterleri sıranın 
üzerine bıraktık.  Öğretmen tek tek hepimizin  deft-
erindeki sorulara baktıktan sonra benimle beraber 
4 kişiyi tahtaya kaldırdı.  Verilen soruların aynısını 
bize sordu.  Biz üç kişi sorulan soruları tahtada 
çözdük. Bir arkadaşımız çözemedi. Öğretmen bize 
siz buyurun oturun çocuklar dedikten sonra sınıfa 
dönerek: “Çocuklar benim size verdiğim ödevleri 
siz kendiniz  çözeceksiniz. Başkasına yaptırmayın. 
Başkasına bilmediğiniz soruları sorun o sizin soruları 
ve ödevleri yaparsa siz de onu öğrenin öyle gelin. 
Soruları başkasına yaptırıp öğrenmeden gelirseniz 
başarılı olmazsınız. Onun için bugün sizi affediyorum. 
Bundan sonra verilen soruları öğrenmeden gelmeyin. 
Yapamadığımız soruları gelin burada biz beraber 
çözelim. Öyle daha iyi öğrenirsiniz.” dedikten sonra 
dersi anlatmaya başladı. Öğretmen ders anlatırken 
ara sıra bizlere soruyor, anlamadığımız zaman anlam-

adığımızı tekrar anlatıyordu. Gün geçtikçe öğretmenin 
anlattığı dersleri daha iyi anlıyordum.  Onun için 
hem öğretmeni hem de dersleri daha çok sevmiştim. 
Matematik derslerini daha çok seviyordum. Bunun 
yanında öğretmen dersleri anlatırken hep örnek vere 
vere anlatıyordu. Böylece bilgileri daha iyi öğreni-
yorduk. Ben derslere iyi çalışıyordum ama arkadaşım 
Hasan Bozkurt dersleri daha iyi biliyordu. Ben onunla 
çalışırken onun anlattıklarından daha çok anlıyordum.  
Asım öğretmen bir yıl bizi  okuttuktan sonra  okuldan 
ayrıldığını ve kendisinin vekil öğretmenlik yaptığını 
bu yüzden de önümüzdeki öğretim yılında gelmeye-
ceğini anlattıktan sonra karnelerimizi  dağıttı. Artık 
okul tatil olmuştu. Öğretmen bize Allahaısmarladık 
çocuklar dedikten sonra okuldan ayrıldı. Biz de karne-
lerimizi alıp eve gittik. Evde annem ve babam: “Oğlum 
okul tatil oldu karnen nasıl?” dediler. Ben de: “İyi.” 
dedim o arada İmam amca geldi: “Oğlum  karneni ge-
tir bakalım. Bir yılın emeğinin karşılığını verebilecek 
misin?” dedikten sonra karneyi İmam amcaya verdim.  
İmam amca karneme baktıktan sonra gözümün içine 
bakarak: “Derslerin hepsi pekiyi seni ve öğretmen-
ini tebrik ediyorum. Öğretmenini tanımak isterdim.” 
Dedi. Buna çok sevinmiştim.  O yıl taş ocağına çalış-
maya beni göndermediler. Babamla  beraber  çiftçilik 
yapmaya başladık. Bizim kendi tarlalarımız olmadığı 
için başkasının tarlasına yarıcılığa  bakıyorduk.  O yaz 
bazen çift sürüyor, bazen çobanlık yapıyor, bazen 

de başkasının işine yevmiye ye gidiyorduk.  
Böylece o yaz tatilini bitirdik.  Okulun açılma zam-
anı gelmişti. Yine defter,  kalem ve kitap alınacaktı. 
Babam bazen beni tembih ediyordu: “Oğlum bizim 
durumumuzu görüyorsun ona göre çalışmazsan bizim 
gibi sürünürsün. Onun için çok çalışman lazım.” Dedi. 
Ben de tamam dedim.  Babam: “Okumak çok iyi, ah 
biraz da  paramız olsa.  Sizin ihtiyaçlarınızı görsek 
daha iyi olacak.  Parasızlık belimizi büküyor ama ne 
çare ki herkes bizim gibi. Ne yapalım Allah büyüktür.” 
deyip hem bana hem de kendisine teselli veriyordu. 
Okulun açıldığı gün okula gittim. O gün öğrenci yok 
denilecek kadar azdı. İstiklal Marşı okunduktan sonra 
öğretmen Mehmet Curo  bir konuşma yaptıktan sonra 
bizi sınıflara aldılar. Asım öğretmen  gelmemişti. 
Bizim sınıfa  Mustafa Polat isminde bir öğretmen gel-
di. Öğretmen kendini tanıdıktan sonra çocuklar bugün 
ders anlatmayacağım çünkü öğrenci az. Onun için 
siz eve gidin yarın kitap de kalemlerinizle gelin dedi. 
Okuldan ayrılıp eve geldik.  O yıl 4. sınıftan  5. sını-
fa geçen bir arkadaşım 4. sınıfa ait kitaplarını bana 
verdi ve böylece  o yılda okula devam ettim.  Mustafa 
öğretmen biraz daha disiplinliydi. Ödev çok veriyordu. 
O ödevleri de günü gününe tam istiyordu. Onun için 
biraz daha fazla çalışıyorduk. Mustafa öğretmen hem 
çalışmalar  iyi olursa bizde kıra götürüyordu.  Kırda  
oyun  oynuyorduk. Bunun yanında tek adım atlama üç 
adım atlama, bazen de koşarak zaman geçiriyorduk. 
Mustafa öğretmenin çok güzel sesi vardı. Onun için 

müzik dersini anlatırken mandolin çalıyor ve şarkı 
söylüyordu. Öğretmenin sesi güzel olduğu için bizde 
onun verdiği müzik notalarını iyi öğreniyorduk. Bu 
nedenle müzik dersini de çok sevmeye başladım. O yıl 
Mustafa öğretmen aralıksız bizim dersleri geliyordu. 
O yılda birinci ve ikinci dönem karnem çok güzeldi. 
Yılsonunda karneyi aldıktan sonra Mustafa öğretmen 
bize: “Yazın kitap okuyacaksınız ben bunu size ödev 
olarak veriyorum. Anladınız mı?” dedikten sonra 
ben: “Hangi kitapları okuyacağız.” dedim. Mustafa 
öğretmen: “ Hangi kitabı bulursanız onu okuyun ki  
daha güçlü ve bilinçli olun.” dedikten sonra okuldan 
ayrıldık.  O yaz tatilinde köyde çobanlık yaptım. Bir 
akşam babama: “ Baba Mustafa öğretmen bize ödev 
verdi onu yapmam lazım.” deyince babam: “Ne ödevi 
oğlum, yaz günü ödev mi olur?” dedi. Babam hangi 
dersten ödev verdi deyince ben: “Öğretmen kitap 
okuyun dedi.” Dedim. Babam: “Hangi kitap?” dedi. 
Ben de: “Hangisi olursa olsun.” dedim. Babam tamam 
dedi. Bir gün sonra babam Doğanşehir’e gitti. Akşam-
leyin gelince 3 tane hikâye kitabı getirdi. Bunlar olur 
mu dedi. Ben de olur dedim. O kitapları çobanlık 
yaptığım yaz tatilinde tekrar ede ede okudum. Kitap 
okuma alışkanlığım o günden sonra başladı ve öylece 
devam etti.  

Yaz tatili bittikten sonra sonbaharda okul yine 
açıldı. Çobanlıktan kurtulduğuma çok sevinmiştim. 
5. sınıf dersleri  daha ağırdı. Yine Mustafa öğretmen 
derslerimize geliyordu.  Mustafa öğretmen 5. sınıfta 
bizden daha çok çalışıyordu.  Hep bizi tembih ederek: 
“Buradan sonra sizler sınavlara gireceksiniz onun 
için çok çalışmamız lazım. Bundan sonra gideceğiniz 
okulların müfredatında görmediğiniz dersler karşınıza 
çıkacak. Çok gayretli olmanız gerekli. Başarılı ol-
malısınız.”  diyerek  bizim tembih ediyordu.  O yılda 
okul döneminin sonuna geldiğimizde Mustafa öğret-
men, Mehmet  Curo  ve Çığlık köyü öğretmenleri 
yılsonunda 5. sınıfları yeniden sınava tabi tuttu. Bizi 
tek tek tahtaya kaldırarak soru soruyorlardı. Bir hafta 
sonra karnelerimizi bize verdikten sonra Mustafa 
ve  Mehmet öğretmenin ellerinden öperek okuldan 
ayrıldık. Böylece 4 yıllık ilkokulu yolculuğumuz mut-
lu bir şekilde ve bir daha o eli öpülen öğretmenleri 
unutmamak üzere sona erdi. İlk okul diploması ile 
birlikte, sevinç gözyaşlarıyla okuldan ayrıldım.  Se-
vinç gözyaşları diyorum çünkü Mustafa öğretmen de 
bizimle beraber o ayrılığa ağlıyordu. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ ( 15 )

DUYURU
Doğanşehir Oba Köyleri Kültür ve

Dayanışma Derneğinin
Dayanışma Gecesine tüm halkımız davetlidir

Tarih: 20 Aralık 2017 Çarşamba Saat:19:00 
Yer: Melekoğulları Düğün Salonu Paşaköşkü/Malatya
Not: Gecemizde mahalli sanatçılar sahne alacaktır
(Gecemiz Yemeklidir)

Yönetim Kurulu

İlim Kültür Sanat Ve Yardimlaşmsa (İLKSAY)  
Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Aralık 
2017 Pazar günü saat 11:00’da Çiftçioğlu İş Merkezi 
(Dernek Merkezi)’nde aşağıdaki gündem maddelerini 
görüşmek üzere yapılacaktır. 

GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama.
2. Divanın oluşturulması.
3. Gelir-giderlerin ibrası.
4. Faaliyetler.
5.Yeni yönetimin seçimi.
6. Kapanış.

Genel Kurul İlanı
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 13 9 2 2 29 14 15 29

2.M BAŞAKŞEHİR 12 8 2 2 23 14 9 26

3.FENERBAHÇE A.Ş. 13 6 5 2 26 17 9 23

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 13 6 5 2 19 12 7 23

5.KAYSERİSPOR 12 6 4 2 19 14 5 22

6.BURSASPOR 13 6 3 4 24 16 8 21

7.GÖZTEPE A.Ş. 13 6 3 4 24 21 3 21

8.TRABZONSPOR A.Ş. 13 5 4 4 25 27 -2 19

9.DG SİVASSPOR 13 6 1 6 19 21 -2 19

10.KASIMPAŞA A.Ş. 13 5 3 5 22 22 0 18

11.TM AKHİSARSPOR 13 5 3 5 18 21 -3 18

12.A ALANYASPOR 13 5 2 6 25 24 1 17

13.E YENİ MALATYA 13 4 3 6 16 20 -4 15

14.ANTALYASPOR A.Ş. 13 3 4 6 14 22 -8 13

15.ATİKER KONYASPOR 13 3 2 8 13 18 -5 11

16.OSMANLISPOR 13 3 2 8 19 26 -7 11

17.K KARABÜKSPOR 13 2 2 9 13 23 -10 8

18.GENÇLERBİRLİĞİ 13 2 2 9 14 30 -16 8

BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

K KARABÜKSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

TM AKHİSARSPOR - E YENİ MALATYASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - OSMANLISPOR

ATİKER KONYASPOR - BURSASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - DEMİR GRUP SİVASSPOR

AYTEMİZ ALANYASPOR - KAYSERİSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

14.HAFTA PROGRAMI

PUAN DURUMU

MALATYA’DA PUANLAR PAYLAŞILDI
Süper Lig’in 13.haftasında E.Yeni Malatyaspor 

evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. İki takımın 
kıyasıya yarıştığı maç 0-0 berabere bitti

Süper Lig’in 13.haftasındaki E.Yeni Malatyas-
por, Beşiktaş karşılaşması merakla bekleniyordu. 
Karşılaşma öncesi sahada ısınan siyah-beyazlı 
takımın savunma oyuncusu Pepe, adalesinden 
sakatlandı maça çıkamadı. Mücadele hakem Bülent 
Yıldırım’ın düdüğü ile başladı. E.Yeni Malatyaspor 
ev sahipliğini yaparken bir yandan da ilk atak ya-
pan takım oldu.

7. dakikada kullanılan köşe vuruşunda stop-
erden ileriye çıkan Sadık'ın kafa vuruşu direk-
ten oyun alanına geri döndü. Maçta ilk 15 dakika 
geride kalırken iki takım da dengeli bir mücadele 
ortaya koydu.

22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Perei-
ra’nın ortasında ceza sahası içinde Azubuike’nin 
yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Fabri’de kaldı.

45+1. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan 
Murat Yıldırım’ın şutuyla top üstten auta gitti.

İlk yarı golsüz, 0-0 beraberlik ile sona erdi.
İkinci yarı E.Yeni Malatyaspor’un topa vur-

masıyla başladı.
52. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla 

buluşan Pereira’nın içeri çevirdiği topa ceza sahası 
sağ çaprazında Azubuike’nin bekletmeden yaptığı 
meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasından döndü.

53. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında 
topla buluşan Pereira’nın yaptığı ortada arka di-

rekte Boutaib’in yaptığı kafa vuruşunda top yan-
dan auta gitti.

62. dakikada sağ kanatta topla buluşan 
Adem’in ortasında penaltı noktası üzerindeki 
Pereira bekletmeden vurdu top üstten auta gitti.

69. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı köşe 
vuruşunda ceza sahası içinde topu önünde bulan 
Gökhan 'ın vuruşunu Ertaç kurtardı.

Beşiktaş'ta Oğuzhan oyuna girdi, Atiba 
oyundan çıktı.

70. dakikada sağ kanatta Chebake’nin ortasın-
da ön direkte Boutaib’in vuruşuyla  top kaleci Fab-
ri’de kaldı.

72. dakikada Malatyaspor’da Azubuike 
oyundan çıkarken yerine Diallo girdi.

85. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında 
topla buluşan Oğuzhan’ın ortasında arka direkte 
Negredo’nun yaptığı kafa vuruşunda top direğe 
çarparak auta gitti.

Yeni Malatya Stadyumu’nda ilk defa Beşiktaş 
ile karşı karşıya gelen E.Yeni Malatyaspor’un önce-
ki iki maça göre çok iyi savunma yaptığı gözlen-
di. E.Yeni Malatyaspor stadyumu dolduran  taraf-
tardan tam destek aldı. Statta güvenlik açısından 
Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünün alt 
kısmı boş bırakıldı. Maç sonucuna göre Süper 
Lig’in 13. haftasını berabere kapatan takımların 
ligdeki puanları Beşiktaş 23, Evkur Yeni Malatyas-
por 15. 0-0EYMS BJK

MALATYA DERBİSİNDE BERABERLİK
Spor Toto Bölgesel 

Amatör Futbol Ligi (BAL) 
2. Grup’un 10. haftasında 
Malatya takımları Yeşi-
lyurt Belediyespor ile İn-
önü Üniversitesispor karşı 
karşıya getiren müsabaka 
2-2’lik eşitlikle tamam-
landı. Yeşiltepe 3 numaralı 
sahada oynanan karşılaş-
mayı Tolga Elikçioğlu, 
Mürvet Yavuztürk, Serkan 
Al hakem üçlüsü yönetti. 
Ev sahibi Malatya Yeşily-
urt Belediyespor sahaya 
Metehan Erdem, Mehmet 
Ali Kayaili, Bedrettin Bul-
guru, Yunus Emre Eserdi, 
Yusuf Çelik, Harun Ayte-
mur, Cuma Nasır, Erdal 
Küçükkara, Mert Ali Turgut, 
Yusuf Kaygusuz, Royal Na-
jafov on biriyle çıktı. Konuk 
takım İnönü Üniversitesi 

ise, Mehmet Ayaoku, Cihat 
Vurmaz, Enes Ataş, Emre 
Sevinç, Ömer Faruk Güleç, 
Ahmet Bezen, Engin Yıldız, 
Uygar Taşkıran, Eray Baba, 
Ömer Faruk Göldağı ve Me-
hmet Aşıt on biriyle saha-
da yer aldı. Karşılaşmanın 
23. dakikasında Mehmet 
Ali Kayaili atılan ara pasın-
da ceza sahası içerisinde 
önünde bulduğu topu 
ağlarla buluştu ve Yeşily-
urt Belediyespor 1-0 öne 
geçti. Bu golden 1 dakika 
sonra Yeşilyurt Belediye-
spor’da Yusuf Çelik ceza sa-
hası dışından sert bir şutla 
fileleri havalandırdı ve ev 
sahibi takım bu golle farkı 
2’ye çıkardı. İlk yarının 41. 
dakikasında bu kez İnönü 
Üniversitesi’nden Mehmet 
Aşıt’ın ceza saha dışından 

sert vuruşu gol oldu ve skor 
2-1’e geldi. Karşılaşmanın 
57. dakikasında Yeşily-
urt Belediyespor’dan de-
fans oyuncusu Mert Ali 
Turgut rakibine yaptığı 
centilmenlik dışı faulden 
dolayı kırmızı kart gördü 
ve takımını 10 kişi bıraktı. 
Bu pozisyon sonrası ka-
zanılan serbest vuruşta 
direkten dönen topu En-
gin Yıldız ağlarla buluştur-
du ve maçta durum 2-2 
oldu. Müsabakanın uzat-
ma bölümünde ağlarla 
buluşan top, maçın bayan 
yardımcı hakemi Mürvet 
Yavuztürk tarafından of-
sayt gerekçesiyle iptal 
edilince Yeşilyurt Bele-
diyespor kenar yönetimi 
ve futbolcuları şiddetli 
itirazda bulundu ve oyun 

bir süre durdu. Müsabaka-
da başka gol olmayınca 
iki Malatya takımın karşı 
karşıya geldiği müsabaka 
2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. 
Müsabakanın ardından so-
yunma odasında iki takım 
futbolcuları arasında kav-
ga çıktığı, polisin olayları 
büyümeden kontrol altına 
aldığı öğrenildi. Bu arada 
Yeşilyurt Belediyespor’da 
geçen hafta oynanan 62 
Pertekspor müsabakasın-
da hakem tarafından saha 
dışına gönderilen ve bu 
haftaki maçı cezalı olduğu 
için tribünden izlemesi 
gereken Teknik Direktör İs-
mail Tekin’in karşılaşmanın 
90 dakikalık bölümünü 
saha içerisinden izlemesi 
İnönü Üniversitespor’dan 
tepki aldı. 

Bulut: “İyi Yoldayız”
Süper Lig’de evinde Beşiktaş’la 0-0 berabere kalan Evkur 

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 90 dakika güzel 
mücadele ettiklerini söyledi.  Erol Bulut son haftalarda iyi 
oynadıkları futbolun devamını getirdiklerini söyledi. Bulut; 
“Beşiktaş topa daha çok sahip oldu ama 90 dakika iyi mücadele 
eden bir Yeni Malatyaspor vardı. Yakaladığımız topları gole 
çeviremiyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bundan 
sonraki maçlarda gol gelecektir” dedi. Maçın sonlarına doğ-
ru pozisyon bulup maçı kazanmak istediklerini belirten Bulut, 
“Ancak olmadı ve sahadan berabere ayrıldık” diye konuştu.

Takımın kötü oynadığını ve 3 puan isteğini sahaya 
yansıtamadıklarını ifade eden Şenol Güneş; “Güzel bir saha, 
ambiyans ve seyirci vardı. Rakibin de istekli oyunu vardı. On-
ların 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz 3 puan isteğini 
sahaya yansıtamadık. Beklediğimizi alamadık. Kötü oynadık. 
Beklediğimizin altında bir oyun vardı” şeklinde konuştu.


