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Orman Haftasında
Doğanşehir’de Fidan Dağıtıldı

21-26 Mart Orman Haftası 
dolayısıyla Doğanşehir Orman İş-
letme Şefliğince Belediye önünde 

fidan dağıtımı yapıldı.
Doğanşehir Belediye önünde 

düzenlenen fidan dağıtımına Do-

ğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, Orman İşletme Şefi Şey-
ma Aygün Safca eşlik etti.

TÜRK KIZILAY’INDA BAYRAK DEĞİŞİMİ
2019 yılında görevi Av. Umut Yalçın'dan devralan Türk 

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu; gerçekleşen 
Türk Kızılay Malatya Şubesi Olağan Genel Kurulunda görevi 
Dr. Harun Kurt'a devretti.

Türk Kızılay tüzüğü gereği, 3 dönem yönetim kurulu 
üyeliği ve başkanlık yapan kişilerin 4. Dönem başkanlığa 
getirilmemesi üzerine; görev değişikliğine gidilen Türk Kızı-
lay Malatya Şubesinde; görev süresi dolan Ramazan SOYLU’ 
nun yerine Malatya Şube Başkanlığı görevine Dr. Harun Kurt 
getirildi.

2019 yılından beri Malatya'da Kızılay adına başarı çalış-
malara imza atan Ramazan SOYLU; başkanlık süresince yü-
rüttüğü hizmetler nedeniyle genel merkez tarafından 4 ayrı 
ödül ve sayısız başarı plaketi ile ödüllendirilmesinin yanısıra 
tüm Malatya’lıların gönlünde taht kurdu. Disiplinli ve özve-
rili çalışmaları ile üstlendiği görevi layıkıyla yerine getiren 
Ramazan Soylu, kadın kolları ve gençlik kolları başta olmak 
üzere tüm teşkilatları ile birlik olup Kızılay'ın tüm hizmetle-
rini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için fedakarca çalıştı.

Görevi devralan Dr. Harun Kurt; "Ramazan SOYLU baş-
kanımıza hizmetlerinden ve tüm emeklerinden ötürü te-
şekkürlerimi sunuyorum. Tecrübelerinden istifade ederek 
devraldığımız görevi daha iyi yerlere taşımak adına tüm 
teşkilatlarımızla birlikte gayretle çalışacağız." dedi.

Türk Kızılay ailesine ve Malatya camiasına hayırlı olma-
sını temenni ediyoruz

ŞEHİT KEMAL AKTAY 
KÜTÜPHANESİ AÇILIŞI

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yük-
sek Okulu bünyesinde Kemal Aktay Şehit 
Kütüphanesi açılışı gerçekleştirildi.

Doğanşehir Kaymakam Mehmet KI-
LIÇ, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Ay-
sun BAY KARABULUT, Rektör Yardımcıla-
rı, Doğanşehir,  Belediye Başkanı Durali 
ZELYURT, Belediye Başkan Yardımcıları, 

Doğanşehir Siyası Parti Temsilcileri, Do-
ğanşehir kurum amirleri, gazi ve şehit 
ailelerinin katıldığı kütüphane açılışında 
konuşan Doğanşehir Kaymakamımı Meh-
met KILIÇ, kütüphanenin yapımında eme-
ği geçen herkese teşekkür ederek açılan 
kütüphanenin hayırlı olması temennisin-
de bulundu.

HEMŞERİMİZ ALİ EROL’DAN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA ZİYARET
Meslek camiamızı yakından 

ilgilendiren Ek gösterge ve özlük 
hakları kapsamında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ziyaret 
edilerek başta ilgili Bakan Yardım-
cısı olmak üzere Konu ile ilgili Ge-
nel Müdür ve bürokratlara Ek gös-
terge, fiili hizmet zammı (yıpranma 
payı) ve diğer özlük haklarındaki 
yaşanan hak kayıpları detaylı ola-
rak aktarılmıştır.

Son derece olumlu geçen bu 
görüşmelerde gösterdikleri ihti-
mam, ilgi ve alaka için başta Ek 
gösterge Komisyonu Başkanı Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yar-
dımcısı Ertuğrul SOYSAL, Çalışma 
Genel Müdürü Nurcan ÖNDER ve 
Bakanlık Bürokratlarına nezaket ve 
duyarlılıkları için teşekkür ederiz.
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Soldan sağa
1. Fotoğraf belgeliği... Orta büyüklükte olan... 2. Gösterişli... 

Eksiklik, kusur (eski)... 3. Sallamak işi... Sünnet etme (eski)... 4. 

Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş (halk ağzın-

da)... Bir şeyin üstünde durmamak, önemsememek... 5. Sakin 

durgun... Genellikle ölünün yüzüne uygulanarak elde edilen yüz 

kalıbı... Verme, ödeme (eski)... 6. Çocuğu olan kadın, anne... De-

neğin bilincinde olanları izleyerek ruhsal süreçlerin özellik ve 

nitelikleri hakkında bilgi vermesi durumu... 7. Omurgayı oluş-

turan kemiklerden her biri, fıkra... Kutusu olan... Dolaylı olarak 

anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, 

ihsas... 8. Sodyum elementinin simgesi... Disprosyum elemen-

tinin simgesi... Kurçatovyum elementinin simgesi... İplik, sicim, 

tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü... 9. Geç-

mişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin sakladığı her türlü 

iz, hatıra... Hedef noktaları dairesel olarak belirlenmiş nişan 

tahtasına küçük okların atılmasıyla oynanan bir tür oyun... 

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp 

deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan eczalı 

parça... 10. Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda... Kısa 

sürede birçok mermi atabilen, isabet oranı düşük, tek elle de 

kullanılabilen bir tür makineli tüfek... 11. İçine sokma, iliştirme 

(eski)... Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı... Mezgitgillerden, 

kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden yağ 

çıkarılan bir balık... 12. Son derece kalabalık olmak... Kadın... 

13. Yöre... Kaslı... 14. Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç 

metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita.. Bir akışkanda 

ısıyı her tarafa eşit olarak yaymaya yarayan alet, konvektör... 

15. Kınayı su ile karıştırıp bulamaç kıvamına getirerek boyana-

cak yere sürmek... Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik...

Yukarıdan aşağıya
1. Elektrik sığa birimi... Yapılan bir işi doğru ve yerinde bu-

larak kabul etmek, tasdik etmek, tasdiklemek... 2. O gösterme 

sıfatı (eski)... Hoşgörüsüz, amansız, gaddar, zalim (eski)... Her-

hangi bir biçim ve görünüşlü olan... 3. Bir şeyi olduğundan daha 

değerli gösterme, yapmacık (eski)... Klasik Türk müziğinde dü-

gâh perdesindeki makamlardan biri... 4. Genellikle ipek ibrişim 

kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel... 

Eskrim, boks vb. oyunlarda korunmak için alınan durum... Ateş 

veya kızgın bir şey tutmaya, korları karıştırmaya yarayan iki 

kollu metal araç... 5. Köpekgillerden, uzunluğu 90, kuyruğu 30 

santimetre kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve 

burnu uzun ve sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü 

beğenilen bir memeli türü... Yonca tarlası... 6. Herhangi bir bi-

çimde birbiriyle oranlı bulunan (nokta, çizgi, sayı)... En yüksek 

devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım 

veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse... Mo-

libden elementinin simgesi... 7. Boy... Çullanmak işi... 8. İmam-

lık (eski)... Adımda uygunluk, beraberlik gerektirmeyen ve grup 

olarak yapılan bir tür yürüyüş... 9. Anlaşmazlık durumunda bu-

lunan kimseleri uzlaştırma işi... Ayaklar veya bir destek üzerine 

oturtulmuş tabladan oluşan mobilya... 10. Radon elementinin 

simgesi... Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, esasi... Anılmak 

üzere verilen nesne, hatıra, yadigâr, bergüzar... 11. Gerçekleş-

me, yerine gelme... Plastik, tahta, mika vb. maddelerden yapıl-

mış taşlarla oynanan ve konkene benzeyen bir tür oyun... 12. 

Sözleşme (eski)... Uyuyan... Söz, lakırtı... 13. Bir şeyin son fiyatı 

(halk ağzı)... Sultan Abdülaziz’in ve devlet adamlarının giydiği 

fes... 14. Hemen, o anda, o saatte... Herhangi bir enerji türünü 

başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak 

bir işi yapmak veya 

etki oluşturmak için 

çarklar, dişliler ve 

çeşitli parçalardan 

oluşan düzenekler 

bütünü... Aktinyum 

elementinin simge-

si... 15. Birinin ya-

nından ayrılmayan 

(kimse)... İdrarını 

yapamama şeklin-

de ağır bir böbrek 

rahatsızlığı belirti-

si...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

HAKKÂRİ’DE HEMŞERİMİZ VALİ AKBIYIK
NEVRUZ ETKİNLİKLERİNE KATILDI 

Hemşerimiz Hakkâri Valisi İdris AKBI-
YIK, Hakkâri Belediyesi tarafından organize 
edilen nevruz kutlamalarında vatandaşlarla 
halay çekti.

Hakkari Belediyesi önünde düzenlenen 
kutlamaya Hemşerimiz Vali İdris AKBIYIK’ın 
yanı sıra Belediye Başkan Vekili Cüneyt EP-
CİM, Vali Yardımcısı Mustafa PALA, Hakkari 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer PAKİŞ,  İl 
Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Nuri 
ÖZTÜRK,  Hakkari İl Emniyet Müdürü Süley-
man Suvat DİLBEROĞLU, kurum müdürleri 
ve vatandaşlar katıldı.

Çarşı merkezinde vatandaşların Nevru-
zunu kutlayan hemşerimiz  Vaki  İdris AK-
BIYIK, daha sonra Hakkari deki, il protokol 
üyeleri ile birlikte Hakkari Belediyesi önünde 
düzenlenen kutlamalarda Nevruz ateşini ya-
karak vatandaşlarla beraber halay çektiler.

Kutlamalarda bir açıklama yapan hem-
şerimiz Hakkâri Valisi İdris AKBIYIK

 Yaptığı açıklamada;” Nevruz’un bütün 
dünyaya barış, huzur, mutluluk ve bereket 
getirmesini diledi.

Nevruz’un Baharın gelişi ve barışın müj-
decisi olduğunu dile getiren Vali Hemşerimiz 
İdris AKBIYIK şunları kaydetti:

“Bugün 21 Mart Nevruz Bayramı Hakkâri 
halkımıza Türkiye’ye, İslam Dünyasına, Or-
tadoğu ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
İnşallah bahar da, yaz da Hakkâri’de ve tüm 
Türkiye’mizde daha güzel olacak insanları-
mız daha neşeli daha mutlu günler görecek 
buradan ben tüm Hakkâri halkının Nevru-
zunu kutluyorum barışa, iyiliğe ve insanlığa 
vesile olsun İnşallah”. Dedi.

Etkinlikler halk oyunları gösterisi ve den-
gbej dinletisi ile sona erdi.  
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NAZİF DOĞAN
(B O M B A N A Z İ F )
EĞİTİMCİ

Bombanın lafı bile korkunç ve ürkütücü gelir 
insana değil mi?

Nice insanlar ve nice değerler onunla havaya 
uçmuş yok olmuştur. Darmadağın olmuştur her 
taraf her bir şeyler.

Ortalık, param parça insan cesetleri ile dol-
muştur.

Nice insanlar ölmüş, nice ocaklar sönmüştür 
…

Onu icat edene bir şey diyemem zira, ne mak-
satla yaptığını bilemem.

Ancak hiçbir gerekçe olmadan ortalığı toz 
duman edenlere, canavarca insanların canlarına 
kıyanlara ve yapmış olduklarını marifet sayıp zevk 
duyanlara lanetler olsun …

Böyle kısa bir girişle, öylesi bir durumdan 
bahsedeceğimi sanmayın sakın.

Aksine, bu kelimenin toplumda çok daha 
olumlu bir manada kulla-nıldığından bahsetmek 
isterim.

Bir şeylerin ya da birilerinin sağlamlığı üze-ri-
ne kullanılır bu söz çoğu kez …

Bomba gibi Maşallah denilerek, o şeyin ya da 
o kimsenin sağlam, sağlıklı ve dayanıklı olduğu 
vurgulanmak istenir.

Bir de bunun üzerine iyi bir karaktere sahip 
olunmuşsa daha da üstün bir değer taşır.

Ben şimdi sizlere, gerek bedensel olarak sağ-
lıklı ve gürbüz, gerek ahlaki değer açısından kibar 
ve naif, gerekse gösterdikleri üstün başarıları 
nedeniyle sevgi ve sempati duyulmaya layık, tak-
dirle karşıladığım ve çokça önemsemiş ve sevmiş 
olduğum iki dostumdan bahsetmek istiyorum …

Ortaokul öğrenciliğimiz döneminde, biz bir 
üst sınıfta iken, bir alt sınıfta dikkatimizi çeken iki 
öğrenci vardı. Yaptıkları, davranışları ve başarı-
ları ile tüm dikkatler hep Üzerlerinde olurdu. Bir 
yandan derslerine çalışırlarken, bir yandan da 
durup dinlenmeden okulun kitaplığındaki yerli ve 
yabancı klasikleri okurlardı. Bizlerin ise önce-
liği, istasyon sahasında futbol oynamak, Sürgü 
yolundaki santral havuzunda çimmekti. Paydos 
zili çalar çalmaz bizler soluğu istasyon sahasında 
alırken, bu arkadaşlarımız okulda bir süre daha 
kalıp ya dünya klasiklerini okur ya da derslerini 
çalışırlardı.

Peki, kimlerdi bunlar, merak ettiniz değil mi? 
Öncelikle, bomba diye andığımız Nazif Doğan’ …

Bu rahmetli olan sevgili kardeşimiz, en çok 
kitap okuyan öğrenci olma özelliğini taşıyordu.

Anımsadığıma göre ‘ Kim daha çok kitap 
okuyacak?’ adıyla bir yarışma düzenlenmişti 
okulda, bu arkadaşı-mız doğal olarak birinci olup 
ipi göğüslemişti …

O sadece çok mu kitap okurdu?
Derslerini de ihmal etmez, yüksek notlar 

alırdı.
Bir başka özelliği daha vardı asli görevlerini 

yerine getirdikten başka. Hemen istasyon saha-
sına koşar ve bizlerin oyununa iştirak ederdi. Ve 
okuldaki başarılarını sahada da gösterirdi.

Genellikle müdafaada oynar, top geçer adam 
geçmezdi.

Topa öylesine vururdu ki sesi taa uzaklardan 
duyulurdu.

Yerden oynamayı hiç sevmez topu hep hava-
landırırdı.

Vuruşu ile yukarı çıkan topun aşağı inmesi 
belli bir zaman alırdı. Onun vurduğu her top bir 
bazukayı andırır, büyük şaşkınlık ve hayranlık 
uyandırırdı. Onun bu tavrı herkesin ve özellikle 
çocukların beğenisini alırken, onu da belli ki mutlu 
kılardı. Bundan dolayıdır ki adını bomba koymuştu 
çocuklar ve bizler de onu hep bu isimle çağırırdık. 
Güçlü ve çok sağlıklı bir beden yapısına sahipti ve 
sanırdık ki ona top bile kâr edemezdi …

Ancak, öyle bir ruha sahipti ki, öylesine 
yumuşak, öylesine naif. Sağlam ve güçlü yapısına 
rağmen, sanılırdı ki bir nazik durum karşısında 
kırılıp dökülecek, eriyip gidecekti …

Ara sıra, sınıflar arası maçlar yapardık ortao-
kulda okurken.

Bir gün Nazif’ lerin sınıfı ile bizim sınıf maç 
yapıyor. Biz 1-0 mağlubuz. Bir alt sınıf nasıl olur da 
bizim sınıfı mağlup eder, hiç olacak bir iş mi bu?...

Zorumuza gitmekte, karizmamızı çizdirme-
mek için ise var gücümüzle saldırmaktayız. Hiç 

değilse bir gol atıp beraberliği sağlayıp onurumu-
zu, gururumuzu kurtaralım istiyoruz.

Tam bu sırada, son beş dakika içinde bir 
penaltı kazandık.

Bu imkanı iyi değerlendirmemiz gerekti. Bu 
atışı kim kullanmalı diye düşünürken, içimizde en 
son bu atışı kullanması gereken rahmetli Fikret 
Doğan’ ın, birden topu kucakladığı gibi penaltı 
noktasına dikmesi bir oldu. İki elleriyle bizleri 
sağa sola iterek ve maviş gözlerini de ağartarak “ 
Gerişin! “ diye bağırması karşısında, hiç birimiz bir 
şey diyemedik doğal olarak.

Çaresiz, kendisine her ne kadar güven duyma-
sak da, kabullenmiş gibi göründük …

Ayağında asker potinleri olduğu halde, epeyce 
gerilendi ve bütün hızı ile koşarak gelip topa öyle 
bir vurdu ki! …

Falso alan top bilin bakalım nereye gitti?...
Asla tahmin bile edemezsiniz. Hadi yine de 

söyleyeyim “ TACA” … Ne ise ki maçın sonuna 
doğru bir korner atışı kazandık da gelen topu ben 
içeri gönderdim ve böylece paçamızı kurtarmış 
olduk …

Ortaokuldan sonra ben Elazığ Lisesinde okur-
ken, Diyarbakır Öğretmen okulunda okumakta 
olan sevgili kardeşim Nazif Doğan’ dan bir mektup 
aldım.

Mektubunda bizim lise ile maçlar aldıklarını, 
falan tarihte Elazığ’da olacaklarını yazıyordu. 
Heyecanla beklemeye başladım. Elazığ Lisesinde 
okurken, uzun bir süre arkadaşlardan ayrı kalmak 
durumunda kaldığımdan çok sevdiğim ve takdir 
ettiğim bir arkadaşımla buluşacak olmam beni 
hem heyecanlandırıyor ve hem de çok mutlu 
kılıyordu …

Nihayet belirlenen tarih gelip çattı. Diyarbakır 
Öğretmen Lisesi büyük bir grup halinde Elazığ’ 
a vasıl oldu. Hemen Nazif Kardeşimle buluşup 
kucaklaştık …

Nasıl, bizleri yenebilecek misiniz?
sorusuna, “ İddialıyız ve güçlüyüz. Tahmin 

ederim karşımızda duramayacaksınız” dedi. Ken-
dilerinden öylesine emindi …

Önce futbol karşılaşması yapıldı 2-1 yenildiler.
Takımda Nazif de vardı. Bana mahcup bir eda 

ile
“ Futbolda yenildik ama voleybol ve baskette 

mutlaka yeneceğiz sizi, zira bu dallarda çok daha 
güçlü ve de iddialıyız” dedi.

O maçları da izledim. Ne yazık ki o karşılaşma-
ları da kaybettiler. Hem Nazif kardeşim ve hem de 
ben çok üzüldük. Oysa ki benim lise almıştı bütün 
maçları. Gurur duymam gerekti doğal olarak. 
Oysaki üzülmüştüm. Benim üzülmem Nazif karde-
şimden dolayı idi … Önemi yoktu.

Mühim olan maç kazanmak değil dost kazan-
maktı. Ve benim için ise önemli olan, sevdiğim bir 
arkadaşımı tekrardan yanımda görmüş olmamdı 
…

Yaz ve tatil aylarında tekrardan istasyon saha-
sında bir araya geliyor hem futbol zevkimizi hem 
de arkadaşlık sevgimizi tatmin edebiliyorduk.

Her buluşmalarımızda, Vefa Erdoğan, Vahit 
Doğan, Ökkeş Özdemir, kağıt oyunundan fırsat 
bulursa Cevri Özlü başta olmak üzere büyükleri-
mizle hemen kaynaşıyor, futbol zevki ile birlikte, 
karşılıklı saygı ve sevgilerimizi de pekiştiriyorduk.

Büyüklerimizle birlikte olmak, bizleri daha 
bir kamçılıyor ve öz güven kazanmamıza vesile 
oluyordu.

Bir yandan da istasyona vakit geçirmeye 
gelenler için futbol seyretme imkanı sunuyor-
duk. Bunun dışında bütün resmi bayramlar ve de 
özellikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarında 
öğrencilerin gösteri alanı oluyordu.

Bu da yetmiyormuş gibi sonbahar mevsiminin 
sonlarına doğru pancar istif alanı oluyordu burası. 
Çiftçiler, vereceği zahmete aldırmadan, pancarlar 
iyice şekerlensin ve tartı dövsün diye yağmur ve 
hatta karın yağmaya başladığı zamanlara denk 
getiriyorlardı pancar sökümünü. Dolayısı ile genç-
lerin futbol oynamasına engel teşkil etmiyordu. 
Böylesine önemli ve böylesine değişik görevler 
üstlenen değerli bir yerdi burası bizler için …

Bir gün istasyon sahasına gittiğimizde adeta 
şoke olmuştuk. Yıllardır büyük şevk ve heyecanla 
top koşturduğumuz istasyon sahasının çift motoru 
ile altı üstüne getirilmişti. Bizler için bundan daha 
büyük bir kayıp olamazdı.

Üzüntümüz sonsuzdu.
Bundan böyle nerede futbol oynayacaktık?
Futbol oynamadan nasıl bu hayattan zevk 

alabilecektik?
Korkunç bir şeydi bizler için.
Bunu yapanlara lanet okuduk bir zaman. Son-

ra Vefa abimizin üst görevlilerle yaptığı temaslar 
neticesi ve bizlerin de katkısı ile sahamız tekrar-
dan aynı seviyesine getiriliyordu.

Sahamıza yeniden kavuşmuştuk.
Sevincimiz sonsuzdu.
Hayatımızın büyük bir bölümünün geçtiği, 

bizlerin sanki kutsallaştırdığı sevgili sahamıza 
tekrardan kavuşmuş olmanın heyecan ve mut-
luluğunu yaşıyorduk. O günün şerefine doyasıya 
oynadık …

Ertesi gün büyük bir heyecan ve özlemle gitti-
ğimizde, sahanın tekrardan altının üstüne getiril-
miş olduğuna üzülerek şahit oluyorduk.

Bu her şeyin bittiği andı bizler için. Çabalar, 
girişimler sonuç vermedi. Gözümüz gibi bakıp 
koruduğumuz sahamız elimizin altından kayıp 
gidivermişti. Ne kadar üzülsek de nafileydi. Oysa 
bu sahada nice maçlar yapılmıştı! Malatya’ nın 
o zamanki en kuvvetli takımı Adafı mı dersiniz, 
yakın ilçe takımları mı dersiniz, kendi aramızda 
yaptığımız çok çekişmeli geçen maçlar mı dersiniz 
…

Bu saha, ilçe merkezine yakın olması nedeniy-
le, istasyona vakit geçirmeye gelenlere de bir seyir 
zevki sunuyordu. Seyirci bol olunca da oyuncular 
oyuna daha iyi konsantre olabiliyorlar, neticede 
güzel oyunlar ve bunun doğal sonucu olarak ma-
hir oyuncular çıkabiliyordu ortaya.

Bizlerin futbol oynadığı o zamanlarda
Ahmet Ayabakan - Mustafa Hazer - Azmi Tekin 

- Doğan Durak – Evsal Laçin - Naci Özcan - Bomba 
Nazif – Metin Şencan - Osman Varan - Nurettin 
Kabakaş - Zakir Armağan - Ali Balkış ve ben Münir 
Taştan v.s. Ve sonra yetişenlerden Faruk Hazer, 
rahmetli Necmettin Kaya, Mustafa Özcan, Cengiz 
Özdemir ve Çetin Şencan’ı da bu arada unutma-
mak gerek. Hepsi de bu sahanın tozunu yutmuş-
lardı. Sadece halam (bibim) oğlu Naci Özcan’ 
ın durumu tamamen farklı idi diğerlerinden. O 
bulundukları Elazığ’ da iken, hakkı ile öğrenmiş 
olduğu futbolun güzelliklerini ve de inceliklerini 
bizlere öğretmeye ve göstermeye çalışırdı …

O, profesyonel oyunculara taş çıkartırcasına 
göze hoş gelen oyunu ve oyuna olumlu katkısı ile 
herkesin beğenisi ve takdirini kazanırdı. Bazen bir 
ilçe takımı ile yapılacak maça denk gelirdi. Onun 
oyun kuruculuğu ve Nazif kardeşimizin de bir kale 
gibi arkayı koruyor olması neticesinde maçlardan 
yüz akı ile çıkılırdı. Naci ayrıca, ordu takımında 
olsun, ilk görev yaptığı Gaziantep futbol takımında 
olsun, olumlu ve gösterişli ve akıl dolu oyununu 
sürdürmüş, ancak, geçirdiği menüsküs ameliyatı 
sonrası futbolu bırakmak zorunda kalmıştı …

Artık yaşlı insanlar olarak, o zamanların tatlı 
hayalleri ile yaşıyoruz. Bir gün boyu futbol oyna-
mamıza rağmen asla tatmin olmazken, karanlık 
çökmese de sabaha kadar oynasak diye düşünür 
ve de hiç ama hiçbir yorgunluk hissine kapılmaz-
ken, şimdilerde iki adım attığımızda tıkanıp orada 
kalıvermekteyiz …

Konu oyun ve bayram alanlarından açılmış-
ken, daha önceleri oyun ve bayramlar için kulla-
nılan bir sahadan daha kısaca bahsetmek ihtiyacı 
duymaktayım.

Ben yaşımda ya da benden yaşlı olanlar 
bilirler orasını. Şimdiki hükümet binasının olduğu 
alan.

Bilindiği üzere ilçenin merkezi bir yerdi.
Çok daha küçükken güttüğümüz hayvanları 

yatağa vurup sonradan açılmış bir çukurunda 
birikmiş olan suyun içinde serinlemeye ve eğlen-
meye çalıştı-ğımız bir yerdi orası önceleri.

Zamanla top oynamaya başladığımız ve tüm 
resmi bayramların yapıldığı geniş bir saha olma 
özelliği taşımaya başladı. Kuzeyinden geçen eski 
sur kalıntıları, üzerine dizilen insanların rahatlıkla 
izleyebilmelerine olanak sağlıyordu. İlkokul çağla-
rımızın geçtiği dönemlerdi.

Bayramlarda bu alanda toplanıp merasim 
bitinceye kadar, biz ilkokul öğrencileri ayakta ve 
sıraları bozmadan bekletilmek zorunda bırakı-
lırdık. Baş hoca Mustafa Güler’ in up uzun, bitip 
tükenmez nutukları süresince zar zor ayakta 
durmaya çalıştığımızı, sıkıştığımızda ise biraz 
yerimizde tepindikten sonra, bazı defalar altımıza 
kaçırdığımızı hatırlarım.

Okul hayatımız ve görev yerlerimiz nedeniy-
le değerli kardeşim Nazif ile sonrasında pek bir 
arada bulunamadık.

İkimiz de öğretmendik, istediğimiz ya da iste-
nen yerlerde görev yapmak durumunda idik. Ben, 
ikimizin de öğrenim gördüğü Doğanşehir Ortaoku-
lunda görev yaparken,

Nazif kardeşim de İzmir’de görev yapıyordu o 
zamanlar …

Bir zaman sonra onun çok has-ta olduğunu 
duydum. İnanamadım. Böylesine gürbüz ve sağ-
lıklı bir insana hastalık vız gelirdi oysaki. Mutlaka 
kısa zamanda bu hastalığı atlatır diye umuyordum 
…

Bir gün caddede yürürken birden Nazif’ in 
bana doğru geldiğini fark ettim. Durup bekledim 
kendisini heyecanla ve özlemle. Yanıma geldiğin-
de renginin kaçkın, cansız ve halsiz halini görünce 
irkildim. Sarıldık öpüştük ama, bir yandan da 
içim adeta cız ediverdi. O koskoca bomba, bir el 
bombası kadar kalıvermiş, adeta erimiş, sağlıklı 
ve güçlü bünyesi ufalmış bir topak kalmıştı adeta. 
Kendisi ile sohbet etmeye çalışırken, ben şimdiki 
halini görüp rahatsızlık duymasın diye gözümü 
ondan kaçırmaya çalışırken, o da, şimdiki durumu 
nedeniyle kendini benden kaçırmaya çalışıyordu. 
“ Şöyle çıkıp, bir zamanlar gülüp, oynayıp, gezip 
tozduğumuz yerleri göreyim istedim” dedi zoraki 
olarak.

Belli ki yalnız kalmayı istiyor ve ancak, kendi-
sinin bu hali ile kimsenin görülmesini istemiyordu.

Bu, ben bile olsam. Vedalaştık ayrıldık.
Kısa bir zaman sonra, çekmiş olduğu o elim 

hastalığa fazla direnemeyerek yeniden gittiği 
İzmir’ de vefat ediyordu.

Haberi aldığımda bütün dünyam kararıver-
mişti. Bir kardeşten öte sevip değer verdiğim 
çocukluk ve ilk gençlik yıllarımızın birlikte geçtiği 
ve de sağlıklı ve güçlü bünyesinden dolayı top bile 
kâr etmez diye bildiğim Bomba Nazif, bu hayata 
hiç ama hiç doyamadan ve bu elim hastalığa fazla-
ca direnemeden, bu hayata veda edip ve bizlere el 
sallayaraktan hayatımızdan koparak bir meç-hule 
doğru çıkıp gidivermişti.

Ruhun şad, mekanın Cennet olsun İnşallah, 
benim sevgili kardeşim. Seni asla unutmayacak, 
hasretle ve sevgi ile anmaya devam edeceğiz …

Bomba Nazif Doğan’ı tanıyanlar ya da hakkın-
da duyum alanlar, onun kim ve nasıl bir insan ve 
kimin nesi olduğunu bilebilmekteler. Onu tanı-
mayanlar ya da bilgi sahibi olmayanlar ise doğal 
olarak onun hakkında bilgi sahibi değildirler.

Onu bir yanı ile az çok tanımlamış oldum.
Ancak kimlerden olduğunu merak edenler 

olabilir.
Dolayısı ile bu konumu ile de bir açıklama 

getirmek gerekiyor … Bomba Nazif Doğan;
93 Harbi sonunda gelip bu günkü Doğanşehir 

topraklarına yerleşen büyük büyük dedeleri Ömer 
Ağa’dan olma büyük dedeleri Hamit Ağa ve dede-
leri seferberlik şehidi Abbas Ağa oğlu İsmail Ağa’ 
nın ( Nam-ı diğer Yarım Ağa ) Sürgülü Fatma’dan 
olma oğludur. Abdulkadir, Zeki ve Ali Doğan’ın 
üvey kardeşleri, Nazmi Doğan’ın öz kardeşi ve 
rahmetli Cafer Dulkadir’in de anadan bir karde-
şidir. Polatlı Ekrem Yıldırım’ın kız kardeşi Hatice 
ile olan evliliğinden Akın Tufan (Subay) ve Tuba ( 
Avukat ) isimlerinde çocukların babalarıdır ...

— Nuran Taştan ve Akın Tufan Doğan ile 
birlikte

MÜNİR
TAŞTAN


