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Ankara Malatyalılar Derneği
Başkanlığına Bilgili Getirildi

Ankara Malatyalılar derneği Başkanı Battal Yıldız'ın CHP'de 
Milletvekili adayı olması nedeniyle görevinden istifa etti. 
Ankara Malatyalılar Derneği Koltuğuna Doğanşehirliler 
Derneği başkanlığını yapan Süleyman Bilgili getirildi.>>3’TE

BÜYÜKŞEHİR ZAFER MAHALLESİNDE 
SOKAK İFTAR YEMEĞİ VERDİ 
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 
geleneksel hale getirilen mahalle iftarlar programlarından 
biri daha gerçekleştirildi. Zafer Mahallesinde gerçekleştiri-
len iftar programına, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. >>6’DA

Doğanşehir 6-0’a ‘EVET’ Dedi
AK Parti heyeti, seçim çalış-

maları kapsamında Doğanşehir 
İlçesi'nde ziyaretlerde bulundu.  
24 Haziran seçimlerinin önemine 
değinen Çalık, "Cumhurbaşkanı-
mızla birlikte meclisteki milletve-
killerinin de AK Parti'yle dolması 
lazım. Güçlü Türkiye için güçlü 
cumhurbaşkanı ve güçlü hükümet 
olmalı. Bununla birlikte güçlü bir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 
(TBMM) AK Partili milletvekille-
rine ihtiyacımız var. İnşallah Ma-
latya'da Doğanşehir'in desteğiyle 
6-0 AK Parti meclise milletvekili 
gönderecek.” dedi.>>5’TE

Doğanşehir Küçüklü
Mahallesinde Kaza
1 Ölü, 1 Yaralı

Doğanşehir Küçüklü Mahallesinde Edli-
nen bilgiye göre olay 01.05.2018 tarhinde 
sabah saatlerinde  Doğanşehir'e bağlı Kü-
çüklü mahallesinde  meydana geldi.>>4’TE

“Basınımız Can Suyuna Kavuştu”
Türkiye Gazeteciler Konfe-
derasyonu Genel Başkanı 
Nuri Kolaylı, resmi ilan fiyat 
tarifesi artışının yerel bası-
na nefes aldıracağını söyle-
di.>>3’TE
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Çocuğunuzu Sanatla Okul Öncesi Dönemde Tanıştırın
Okul öncesi yıllarda verilen çok 

yönlü sanat eğitimi ile gelişimleri 
ve yaratıcılıkları desteklenen ço-
cukların dış dünyaya bakış açıları 
da değişiyor. Sanat aktivitelerinin 
çoğu; çocuğun özgün düşünmesi-
ni, öz güveninin artmasını, daha 
üretken olmasını, çevresini olumlu 
yönde değiştirmeye çalışmasını, 
farkındalığını, çok yönlü düşünme-
sini, problem çözme becerilerini 
geliştirmesini sağlıyor

Memorial Hastanesi Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. 
Dr. Ali Satılmış, sanatın çocukların 
gelişimindeki etkileri hakkında bil-
giler verdi.

BEDEN SAĞLIĞI KADAR 
RUH SAĞLIĞI DA 

ÖNEMLİ
Çocukların sağlıklı bir gelişim 

süreci yaşaması için doğduğu an-
dan itibaren görsel ve işitsel sa-
natlarla ilişki içerisinde olması 
gerekmektedir. Beden sağlığı en 
iyi şekilde takip edilen, zihinsel ve 
motor becerilerini geliştirmek için 

yoğun çaba harcanan çocukların 
sağlıklı ruhsal yapıya sahip bireyler 
olması açısından, sanat eğitiminin 
önemi her geçen gün daha da art-
maktadır.

Erken çocukluk eğitiminin en 
önemli amacı hayal gücünün eğiti-
midir. Bu yüzden ilk altı yaşta sanat 
eğitimi, birey açısından vazgeçil-
mezdir. Anaokulu, çocukların duy-
gu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade 
edebilecekleri ortamı ve malzeme-
leri sağlayan yer olmalıdır. Okul 
öncesi dönemde sanat etkinlikleri 
ile görsel öğelerle tanışan çocuklar 
ömür boyu karşılaşacakları görsel 
simgeleri daha hızlı ve daha doğ-
ru algılar. Böylece hayatlarının her 
döneminde duygu ve düşüncelerini 
gerek metin gerek resim gerek mü-
zik ya da diğer görsel sanatlarla çok 
daha iyi ifade ederler.

Sanat etkinlikleri sayesinde 
sanat zevki kazanmış çocuk kıya-
fet seçiminden, odasının rengine, 
masa düzeninden, yemek sunumu-
na kadar her şeyde sanatsal zevki-
ni ortaya koyabilir. Çevresine güzel 

görünmek, çevresinde güzellikler 
görmek ister. Artık sadece bakmak 
için değil görmek için bakar. Sa-
natsal yaratma becerisine kavuşan 
çocuk kendini önemli hisseder. Ha-
yatta neler yapabileceğini görmek, 
çocuğa güç verir ve onu mutlu eder. 
Çocuklar oyunla öğrenirler çalışır-
lar ve moral kazanırlar. Sanat çalış-
malarıyla biriken enerjisini faydalı 
bir aktiviteye harcayan çocuk de-
şarj olur, daha sakin ve daha huzur-
lu bir yapıya kavuşur.

Okul öncesi dönem bireyin bel-
ki de özgün düşünme yeteneğinin 
olduğu tek dönemdir. Sanatsal ak-
tivitelerle geliştirilen özgün düşün-
me yeteneği yaratıcılığa götüren en 
önemli basamaktır. Doğru bir eği-
timcinin elinde sınırlama getirilme-
den sanatsal aktivitelerde bulunan 
çocuğun özgün düşünme yetene-
ği ve yaratıcılığı önemli derecede 
gelişir. Çalışmalar; müzik eğitimi 
alan çocukların almayan çocuklara 
oranla daha yüksek ders notları, 
test skorları ve akademik becerile-
ri olduğunu göstermektedir. Bu da 
onların yaratıcı, başarılı ve üretken 

bireyler olarak yetişmelerine kat-
kı sağlamaktadır. Ayrıca müzik bir 
kültür aracı olarak düşünüldüğün-
de çocukların kültürel birikimleri 
de desteklenmektedir.

Müzik aleti çalan çocukların psi-
komotor gelişim ve koordinasyon 
yetileri daha fazla ilerlemektedir. 
Müzik eğitiminin konsantrasyonu 
arttırması, farklı sembollerin, ka-
rışık müzik cümlelerinin doğru ola-
rak algılanması ve ayırt edilmesi 
çocuk gelişim evreleri ile paralellik 
göstermektedir ve çocuk gelişimi-
nin vazgeçilmez bir parçası olarak 
ortaya çıkmaktadır. Müzik ve sanat 
çocuk için çoğunlukla bir oyundur. 
Oyunu hayatın önemli parçaların-
dan biri olarak gören çocuk, sanat-
sal etkinlikleri de bir oyun olarak 
kabul eder ve keyif alarak çalışır. 
Çocukların oyun ihtiyacını karşıla-
yacak en iyi sanat yöntemlerinden 
birisi dramadır.

Sanata meraklı aileler çocukla-
rının ilk yaşlarından itibaren fikirle-
rini sanatla ifade etmelerini gelişti-
rebilir. Çocukların özgürlük alanları 
ne kadar geliştirirlerse çocuklar o 
kadar yaratıcı olacaktır. Üretken 
ve gelişken nesiller yetiştirmek için 
çocukların sanatla olan ilişkileri-
nin sürdürülebilir olması oldukça 
önemlidir.Çocukların yatkın olduk-
ları sanat dallarında kendilerini 
geliştirmelerine olanak sağlamak 
onların hayatla daha barışık, daha 
mutlu, daha dingin, ruh sağlığı ye-
rinde bireyler olmasına yardımcı 
olacaktır.

-Çocuklara evin bir yerinde ka-
ralama yapabilecekleri bir duvar 
ayrılabilir

-Eski kullanılmayan eşyaları 
farklı biçimlerde birleştirmelerine 

ve hayali tasarımlar üretmelerine 
yardımcı olunabilir

-Tencere, tava ve kaşıkları birer 
enstrüman olarak kullandırılabilir

-Çocukların yaş düzeylerine uy-
gun müze ziyaretleri yapılmalıdır

-Çocuklar tiyatrolara, resim ser-
gileri ve konserlere götürülmeli, 
bunlar için çok küçük olduğu düşü-
nülmemelidir

-Sanatsal çalışmalarda çocuk 
yönlendirilmeden içinden geldiği 
gibi çalışmalıdır

-Çocuğun girişimleri, yaratıcı-
lıkları desteklenmeli, ortaya çıkan 
ürün konusunda çocuk tebrik edil-
meli, sözel olarak ödüllendirilmeli-
dir

-Çocuğun birçok sanat dalını 
görmesi ve denemesine fırsat ta-
nınmalıdır. 
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AFFET BENİ

Yıldızlara yakın senden uzaktım kadehmiş 

Meğer karadır bahtım alışmak 

Neyime ben artık bıktım affet ne olur 

Beni kırdıysam seni.

Bir damla göz yaşın kimseye 

Değmez hakikat bilmeyen boynunu eğmez 

Aşkı kutsal gören sözünden dönmez 

Affet ne olur beni kırdıysam seni.

Sevmek günah sa bize yazıldı hep 

Yalansın dedin gönlüm ezildi 

Dizlerim tutmayıp ellerim büzüldü 

Affet ne olur beni kırdıysam seni.

Yüksek dağ olsamda dumanım boğmaz 

Gözlerim bulut olsa üstüne yağmaz 

Beslediğim özlem sinene sığmaz 

Affet ne olur beni kırdıysam seni. 

Bir inat uğruna mutluyum sanmam 

Her yüze gülenin sözüne kanmam 

Beduan Varise buna dayanmam 

Affet ne olur beni kırdıysam seni.

Deli divane diye hor görmediler 

Bizi aldatır diye sır vermediler 

Alemde güvendiklerim yalan dediler 

Affet ne olur beni kırdıysam seni.

ERCAN DALKILINÇ
Sevgili dostlar ben 05.03.1979 doğma bü-

yüme Malatya Doğanşehirliyim evliyim 3 çocuk 

babasıyım 13 yıldır Malatya’da ikamet ediyo-

rum ilkokul mezunuyum fakir bir ailenin çocu-

ğuyum annem babam sağ 7 kardeşiz 4 erkek 

3 kız köyde iken 2005 yılına kadar hayvancılık 

çiftçilik yaptık bir çok ilde sezonluk çalıştım in-

şaat sektörü tarım narenciye gibi Malatya’ya 

geldim üç yıl tekstilde çalıştım yaklaşık 10 yıl-

dır mermer fabrikasındayım hep başarılı ol-

maya çalıştım müzik aşkı bana 7 yaşından beri 

geliyor arada bir ertv ye vuslat tv ye konuk olu-

rum tam olarak 4-5 yıldır şiir türkü sözü yaza-

rım kültürümüzü yaşatmak ve dostların beğe-

nisine sunmakla gururluyum saygılar sunarım 

Ankara Malatyalılar Derneği
Başkanlığına Bilgili Getirildi

Ankara Malatyalılar derneği Başkanı Battal Yıl-
dız'ın CHP'de Milletvekili adayı olması nedeniyle gö-
revinden istifa etti. Ankara Malatyalılar Derneği Kol-
tuğuna Doğanşehirliler Derneği başkanlığını yapan 
Süleyman Bilgili getirildi.

Ankara Malatyalılar derneğinde Kan değişikliği 
yaşandı. Ankara Malatyalılar Derneği Başkanı Battal 
Yıldız'ın CHP'de Ankara'da üçüncü bölgede Milletve-
kili aday olması nedeniyle Malatyalılar derneği Baş-
kanlığından istifa etti. Battal yıldız'dan boşalan kol-
tuğa Ankara'da Malatyalılar tarafından çok sevilen 
ve sayılan iş adamı Doğanşehirliler Derneği başkanlı-
ğı görevini yürüten Süleyman Bilgili getirildi.

Başkanlığı Süleyman Bilgili'ye devreden Başkan 
Battal Yıldız sosyal paylaşım hesabında şu açıklama-
yı yaptı 

"Yaklaşık 4 yıldır gururla yaptığım, Ankara’daki 
Malatyalıların birlik ve beraberlik çatısı olan Malat-
yalılar Derneği başkanlık görevimi den C.H.P Ankara 
Milletvekili adaylığım sebebiyle bugün itibarı ile istifa 
etmiş bulunmaktayım. Malatyalı hemşerilerime sevgi 
ve saygılarımı sunar, bana desteklerini esirgemeyen 
yönetim kurulu ve birliğimizi oluşturan dernek baş-
kanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza ve dernek 
müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bizi 
hiçbir zaman yalnız bırakmayan Malatya basınına da 
ayrıca teşekkür ediyorum. Görevimi güvenle teslim 
ettiğim Süleyman Bilgili bey e başarılar diliyorum"

“Basınımız Can Suyuna Kavuştu”
Türkiye Gazeteciler Kon-
federasyonu Genel Baş-
kanı Nuri Kolaylı, resmi 
ilan fiyat tarifesi artışı-
nın yerel basına nefes 

aldıracağını söyledi 
Basın İlan Kurumu tarafından gazete-

lere verilen resmi ilanların sütün santim 
fiyatının tirajı 50 binin altında olan gaze-
telerde yüzde 20.19 artarak 10,40 TL’den 
12.50 TL’ye, tirajı 50 binin üzerinde olan 
gazetelerde yüzde 9.59 artarak 36,50 
TL’den 40,00 TL’ye yükselmesine ilişkin 
kararın Resmi Gazetede yayınlanmasın-
dan sonra yazılı bir açıklama yapan Tür-
kiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel 
Başkanı Nuri Kolaylı, “Basınımız can su-
yuna kavuştu” dedi.

“RESMİ İLAN FİYAT 
TARİFESİ ARTIŞI NEFES 

ALDIRACAKTIR”
Resmi İlan Fiyat Tarifesinin en son 

2016 yılı Mart ayında arttırıldığını hatır-
latan Nuri Kolaylı, açıklamasında şu gö-
rüşlere yer verdi: “Ekonomik sıkıntı çeken 
basınımız için büyük önem taşıyan resmi 
ilan fiyat tarifesi artışını gerçekleştiren 
başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Sayın Binali Yıldırım 
ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğ-
lu olmak üzere tüm bakanlar kuruluna 
ve bürokratlara basınımız adına teşekkür 
ediyorum.  Bugün yayınlanan tarife, Ka-
sım  2017'de toplanan Basın İlan Kurumu 
Genel Kurulu'nda   kabul edilmişti. Tüm 

bu süreçte büyük emekleri geçen başta 
BİK Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Er-
tem olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Arslan'a, Genel Kuruldaki temsil-
cilerimiz Nazmi Bilgin'e, Şevket Erzen'e, 
Şevket Karahan'a, Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayıp resmi 
gazetede yayınlanması için öncülük eden 
Genel Kurul üyesi ve Cumhurbaşkanlığı 
Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'a,  
BİK  Genel Kurul üyeleri ve bürokratları-
na, son olarak Türkiye'nin dört bir yanın-
da yoğun çaba harcayan Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanlarımıza meslektaşlarımız 
adına sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.  
Bilindiği gibi, son 2 yılda yerel gazetelerin 
girdilerinde olağanüstü artışlar yaşan-

mış, örneğin gazete kalıbı, gazete kâğıdı 
ve gazete mürekkebi gibi zorunlu giderler 
son 2 yılda yüzde 50’lere varan oranlarda 
artmıştı. Bu durum, basınımız ekonomik 
olarak olumsuz etkilemekteydi. Resmi 
ilan fiyat tarifesi artışı, bu dönemde ba-
sın kuruluşlarımız ile çalışanlarına nefes 
aldıracaktır. Türkiye’nin bugün ve yarın-
larında milletimizin birliği, vatanımızın 
bütünlüğü esasında, mesleğimizin onu-
runu koruyarak, azim ve kararlılıkla yü-
rüyüşümüze devam edeceğimizi vurgu-
luyor, Türkiye genelindeki binlerce yerel 
gazete ile bu kurumlarda çalışan on bin-
lerce meslektaşımız adına fiyat artışında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”  
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(BASIN: 813731  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DOĞANŞEHİR 
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 

ESAS NO : 2015/220 Esas
İLAN

Davacı Hazine ile Davalı  MEMET YILMAZ FATMA YILMAZ, KUDRET ŞAHİN YILMAZ,  DOĞAN 
ALAKUŞ, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ALİ YILMAZ, HUDUT KÖYÜ MUHTARLIĞI, MUSTAFA 
YILMAZ, ALİ ALAKUŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nede-
niyle;
Aşağıda hudutları belirtilen taşınmazın Türk Kanunu Medenisinin 713.maddesi gereğince ilanına 
ilişkin olarak,
Malatya İli Doğanşehir ilçesi Hudut köyünde yer alan ve Fen bilirkişisi raporunda A harf ile gösterilen 
36980.22 m² lik kısım tarla vasfında ve B harfi ile gösterilen 28311.90m²’lik kısım tarla ve bahçe vas-
fında ve C harfi ile gösterilen 14731.21 m²  kısım ise Kerpiç ev ve bahçe vasfında bulunduğu, davacı 
Hazine adına tescili talep edilmiş olduğundan, bu taşınmaz üzerinden hak iddia edenlerin ilan tarihin-
den itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2015/220 esas sayılı dava dosyasına başvurmaları, Türk 
Medeni Kanunun 713. Maddesi gereğince ilan olunur.

OĞUL 
Aşkın badesinin bir damla kanı 

Yüreğim başının közüsün oğul 

Nasihatım sana atanı tanı 

Ben pınarım sen de gözüsün oğul 

Arı kovanıyım balısın sen de 

Etin tırnağımda tenin bedende 

Unutma atanı dün de bugün de 

Ben baharım sen de yazısın oğul 

Gaflete düşüp de şeytana uyma 

Kulak ver dünyaya işi de duyma 

Seni tanımazsa insana sayma 

Ben çınarım sen de özüsün oğul 

Baş bağla atana otur dizine 

Dinle dertlerini çeğme yüzüne 

Kanma el kızına uyma sözüne 

Ben nefesim sen de sözüsün oğul 

Güldürme ardından bunca âlemi 

Yaz benim öğüdüm al da kalemi 

Ömür biter eğlen ararsın beni 

Ben perdeyim sen de sazısın oğul 

İncitme cenneti etme kabahat 

Alıp duasını bulasın sıhhat 

Son açan goncadır Gülizar üstat 

Ben sevdayım sen de sızısın oğul

GÜLİZAR ÖZGÜR 
Şair-Yazar

“Başarının Doyumu Yoktur,
Başarısızlığın Bahanesi Olamaz”

Ankara Malatyalılar Derneği Başkanı 
Battal Yıldız'ın CHP'den Ankara Millet-
vekili Adayı olmasından dolayı boşalan 
Dernek Başkanlığına Süleyman Bilgili 
getirilmiştir. 

Ankara Doğanşehirliler Derneği Baş-
kanlığı yapan ve Ankara Malatyalılar 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçilen Hemşerimiz Süleyman Bilgili 
yapmış olduğu yazılı basın açıklamasın-
da şu sözlere yer verdi.; 

"Değerli Malatyalı Hemşerilerim, 
Ankara Malatyalılar Derneği Başkanımız 
Battal Yıldız'ın CHP Ankara Milletvekili 
Adayı olmak üzere istifası sonucunda 
yönetim kurulu başkanlığına seçilmiş 
bulunmaktayım.

Ankara Malatyalılar Derneği bir üst 
çatı derneği olup Ankara'da yaşayan Ma-
latyalı hemşerilerimizin kurmuş olduğu 
20'nin üzerindeki ilçe ve köy dernekleri-
nin bir araya gelip oluşturduğu bir der-
nek olup, birimiz hepimiz, hepimiz biri-
miz düşüncesi ile hareket etmekteyiz. 

Ankara'da bulunan yaklaşık 80 bin 
Malatyalı hemşerilerimize ulaşmaya 
çalışarak aralarında köprü olmaya, iyi 
günde kötü günde birlikte olup Malatya 
kültürünü Ankara'da yaşatmaya çalışı-
yoruz. 

Malatya'nın sesi olup yola çıkan tüm 

yönetim kurulu üyelerimizle dernek 
Başkanlarımızla, gençlik temsilcileri-
mizle, kadın kollarımızla aynı anlayışta 
yolumuza devam edeceğiz. Ankara'da 
olan tüm kurumlarla hemşeri dernekleri 
ile diğer dernekler ile iyi ilişkiler kura-
cağız. Her alanda güçlü olacağız. Bü-
rokraside, Ticarette, Eğitimde, Sağlıkta, 
Sporda kısaca her alanda sizlere layık 
olmaya çalışacağız.

Malatya’mızın bir arada yaşama kül-
türünün yüzü olup hoş görü ve kardeşlik 
duygularımızı yaşatmaya devam ede-
ceğiz. Ankara Malatyalılar Derneği ilke 
olarak şimdiye kadar bir birliktelik sağ-
lamış en üst kimlik Malatya sloganıyla 
hareket ederek bundan sonrada yeni bir 
rehber veya klavuz aramayarak siyasi ve 
şahsi çıkarların dışında kalmak üzere siz 
hemşerilerimizle beraber olmak istiyo-
ruz. 

Bir önceki dönemlerde görev yapan 
Yakup Demir ve ekibine görevi teslim al-
dığım Battal Yıldız Başkanımıza, dernek 
başkanlarımıza, kadın kollarına, gençlik 
kollarına ve dernek müdürümüze siz de-
ğerli hemşerilerime teşekkür ederek,-
sizlerle yola devam etmekten onur du-
yacağımı belirtmek isterim. Başarının 
doyumu yoktur, başarısızlığın bahanesi 
olamaz."dedi.

Doğanşehir Küçüklü Mahallesinde
Kaza 1 Ölü, 1 Yaralı

Edlinen bilgiye göre olay01.05.2018 tarhinde sa-
bah saatlerinde  Doğanşehir'e bağlı Küçüklü mahal-
lesinde  meydana geldi.  İbrahim Zincir yönetimin-
deki 46 PL 684 plakalı otomobil, sürücünün araçın 
kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Araç için bulunan 79 yaşındaki Fatma Zincir olay ye-
rinde hayatını kaybetti.Araç Sürücü İbrahim Zincir 
(54) ise ağır yaralandı. Olay yerine İftaye ekiplerince 
kurtarılada İbrahim Zincir (54) hastaneye sevk edil-
di.Olay ile İlgili adli sorumturma  devam etmektedir.

CHP Adayları Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti 
Cumhuriyet Halk Partisi 

27. dönem milletvekili adayla-
rı Malatya Gazeteciler Cemi-
yetini ziyaret etti.  Ziyarette 
basının yaşadığı sıkıntılar ve 
çözüm önerileri konuşulurken 
Genel Başkan Yardımcısı ve 1. 
sıra milletvekili adayı Ağbaba, 
“Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
medyayı çok kanallı tek sesli de-
ğil çok sesli çok kanallı bir hale 
getireceğiz. Her siyasi fikrin her 
düşüncenin özgürce kendini ifa-
de edebileceği hem yazılı hem 
görsel medyanın olması gereki-
yor. Gazetecilerin işsiz olmadığı 
bir medya gerekiyor. İnsanla-
rın özgürce düşüncelerini ifade 
edebildiği bir düzeni hep bera-
ber kuracağımızı söylemek isti-
yorum.” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi 27. 

dönem milletvekili adayları Ma-
latya Gazeteciler Cemiyetini zi-
yaret etti.  Ziyarette  CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve 1. sıra mil-
letvekili adayı Veli Ağbaba, Hu-
lisi Porgalı, Soner Gökçe, Berna 
Karadaş, Emin Dönmez, Mah-
mut Akbıyık ve il başkanı Enver 
Kiraz katıldı. Burada konuşan 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 
şunları dile getirdi: “Seçim ça-
lışmamızı dün itibariyle başlat-
tık. Güçlü ve Malatya’ya yakışan 

ve Malatya’yı kucaklayacak bir 
kadroyla yola çıktığımıza inanı-
yoruz. Adaylarımızın hepsi bir 
birinden pırıl pırıl. Malatya’nın 
önümüzdeki dönem hem geliş-
mesi hem de sorunlarının gün-
deme gelmesi konusunda yetkin 
arkadaşlarımız. Günümüzde bir 
medya düzeni dayatıldı ve bir 
medya düzeni kuruluyor. Çok 
kanallı ama tek sesli bir medya 
düzeniyle karşı karşıyayız. Ta-
mamen iktidarın sesinin çıktığı 
her gün canlı yayınlarda sadece 

bir kişinin konuştuğu bir med-
ya düzeniyle karşı karşıyayız.  
Orantısız bir kampanyayla karşı 
karşıyayız. Bugün dünyanın en 
çok tutuklu gazetecisinin bulun-
duğu ülke Türkiye. Bu ayıptan 
Türkiye’nin bir an önce kurtul-
ması gerekiyor. OHAL hem si-
yasi partiler arasındaki ayrımı 
çok net olarak ortaya koyuyor. 
Bu gün hükümet OHAL’in bütün 
olanaklarını kullanarak kendi 
politikalarını dayatmaya çalışı-
yor.”
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SON OSMANLI ASKERİ
Bu yazı Murat Bardakçı’nın babası Ilhan Bardakçı’ya ait..
Yıllar önceydi, sene 1972. O zamanlar genç bir gazeteciydim. Türki-

ye’den bazı siyasiler ve iş adamları İsrail’e resmi ziyarette bulunuyorlardı.
Biz de gelişmeleri izlemek için oradaydık. Bir sıcak mayıs akşamıydı. 

Her ziyarette olduğu gibi sıradan bir işti anlayacağınız. Ziyaretin dördün-
cü günü bize tarihi ve turistik yerleri gezdirmeye başladılar, kafile olarak 
Mescid-i Aksa’ya vardık.

Heyecanlanmıştım asırlık merdivenlerden yukarı çıkarken. Avlunun 
kenarında biri dikkatimi çekti. Doksan yaşlarında bir adam, Üzerinde 
kendinden daha yaşlı bir asker üniforması; her yanı yama içinde, hatta 
bazı yamaların bile tekrar yamanmış olduğu bir elbise... Asırlık ağaçla-
rın gövdesindeki halkalar misali yamaları yaşını göstermeye çalışıyordu 
sanki. Orada ayakta bekliyordu, sırtına zorla yapıştırılmış gibi duran hafif 
kamburu da olmasa dimdik duracaktı. İki metreye yakın boyu ile yaşlıydı 
ama bir o kadar da vakur. Şaşırmıştım.

Yanına yaklaştığımı fark etti, ama kımıldamadı. ‘Selamün aleyküm 
baba.’ dedim. Başını biraz bana doğru çevirdi, durakladı ve çatallanmış 
titrek bir sesle “Aleyküm selam oğul.” dedi. ‘Hayırdır baba sen kimsin, 
burada ne yapıyorsun?’ dedim. “Ben...” dedi titreyen bir sesle. “Ben, 
Osmanlı Ordusu, Yirminci Kolordu, Otuz Altıncı Tabur, Sekizinci Bölük, On 
Birinci Ağır Makineli Tüfek Takımı Komutanı Onbaşı Hasan’ım.” Sesinde 
titreme kalmamıştı. Genç bir askerin tekmil vermesi gibi tekrarladı: “Ben 
Iğdırlı Onbaşı Hasan’ım. Bizim bölük Cihan Harbi’nde Kanal Cephesi’nden 
İngiliz’e saldırdı. Cânım ordu Kanal’da yenildi. Artık geri çekilmek elzem 
idi. Ecdat yadigârı topraklar bir bir elden gidiyordu. İngiliz, sonra Kudüs’e 
dayandı, şehri işgal etti. Biz de Kudüs’te artçı bölük olarak bırakıldık.” 
dedi. Osmanlılar, İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde mübarek bel-
de yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakır. Eskiden bir kenti ele 
geçiren devlet, asayiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi 
yapmazmış. Zaten İngilizler de Kudüs’ü işgal ettikleri zaman halk çok tepki 
göstermesin diye küçük bir Osmanlı birliğinin şehirde kalmasını istemişler.

Sonra anlatmayı sürdürdü: “Bizim artçı bölük elli üç neferdi. Müta-
rekeden (Mondros Ateşkesi) sonra ordunun terhis edildiği haberi geldi. 
Başımızda kolağamız (yüzbaşı) vardı. ‘Aslanlarım, devletimiz müşkül 
vaziyettedir. Şanlı ordumuzu terhis ediyorlar, beni İstanbul’a çağırıyorlar. 
Gitmem gerek, gitmezsem mütareke emrini çiğnemiş, emre itaatsizlik 
etmiş olurum. İçinizden isteyen memleketine avdet edebilir, ama beni din-
lerseniz sizden tek isteğim var: Kudüs bize Sultan Selim Han Hazretleri’nin 
yadigârıdır. Siz burada nöbeti sürdürün. Sonra halk ‘Osmanlı da gitti, bun-
dan sonra bizim halimiz nice olur!’ demesin. Fahri Kâinat Efendimiz’in ilk 
kıblesini Osmanlı da terk ederse gâvura bayramdır. Siz, İslam’ın şerefini, 
Osmanlı’nın şanını ayaklar altına aldırmayın.’ dedi. Bölüğümüz Kudüs’te 
kaldı. Sonra upuzun yıllar bir anda bitiverdi. Bölükteki kardeşler teker te-
ker Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Düşman değil de yıllar biçti geçti 
bizi. Bir ben kaldım buralarda. Bir ben, koca Kudüs’te bir Onbaşı Hasan.” 
dedi. Alnından akan ter, gözyaşına karışıyor, kırış kırış olmuş yüzünde ken-
di yol bulup akıyordu.

Konuşmaya devam etti: “Sana bir emanet var oğul, nice yıldır sakla-
rım. Emaneti yerine teslim eden mi?” dedi. ‘Elbette’ dedim. Sanki Türki-
ye’ye haber göndermek için birini bekliyordu.“Anadolu’ya vardığında yo-
lun Tokat sancağına düşerse Mescid-i Aksa’ya beni nöbetçi bırakıp burayı 
bana emanet eden kolağam Mustafa Kumandanımın yanına git. Ellerinden 
benim için öp ve de ki: ‘Kudüs’ü bekleyen 11. Makineli Takım Komutanı 
Iğdırlı Onbaşı Hasan o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başında-
dır. Nöbetini terk etmedi, tekmili tamamdır hayır dualarınızı beklemekte-
dir kumandanım.’ de.” ‘Tamam’, dedim.

Bir yandan gözyaşlarımı gizlemeye, öte yandan dediklerini not almaya 
çalışıyordum. Nasırlı ellerine sarıldım sonra öptüm öptüm. ‘Allah’a ema-
net ol baba’ dedim. “Sağ olasın oğul. Bizim için dünya gözü ile o mübarek 
Anadolu’yu görmek mümkün değil. Var sen selam götür tanıdık tanımadık 
herkese.” dedi. Kafileye geri döndüm, sanki bütün tarihimiz kitaplardan 
canlanmış da karşıma çıkmıştı. Rehbere durumu anlattım, inanamadı. 
Adresimi verdim, bu askeri takip etmesini, bir şey olursa bana mutlaka 
haber etmesini istedim.

Türkiye’ye gelince verdiğim sözü yerine getirmek için Tokat’a gittim. 
Askerî kayıtlardan Kolağası Mustafa Efendi’nin izini buldum. Vefat edeli 
yıllar olmuştu. Sözümü yerine getirememiştim.

Ardından seneler birbirini kovaladı. 1982’de bir gün ajansa geldiğimde 
bir telgrafım olduğunu söylediler. Rehberden gelen bir tek cümle yazılıydı: 
“Mescid-i Aksa’yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün öldü.”.

HÜSEYİN
KARAASLAN

Doğanşehir 6-0’a ‘EVET’ Dedi

AK Parti heyeti, seçim çalış-
maları kapsamında Doğanşehir 
İlçesi'nde ziyaretlerde bulundu.  
24 Haziran seçimlerinin önemi-
ne değinen Çalık, "Cumhurbaş-
kanımızla birlikte meclisteki 
milletvekillerinin de AK Parti'y-
le dolması lazım. Güçlü Türkiye 
için güçlü cumhurbaşkanı ve 
güçlü hükümet olmalı. Bununla 
birlikte güçlü bir Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nde (TBMM) AK 
Partili milletvekillerine ihtiya-
cımız var. İnşallah Malatya'da 
Doğanşehir'in desteğiyle 6-0 
AK Parti meclise milletvekili 
gönderecek.” dedi

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Öznur Çalık 
ve milletvekili adayları Ahmet 
Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin 
Barış Palandöken ve Vahit Ata-
lan, AK Parti Malatya İl Başkanı 
İhsan Koca, belediye başkanları 
ve parti üyeleri, seçim çalışma-
sı kapsamında Doğanşehirli-
lerle bir araya geldi. Ziyarette 
konuşan Gümrük ve Ticaret Ba-
kanı Bülent Tüfenkci, "Döviz 
üzerinden Türkiye'yi dize getir-
me operasyonları 24 Haziran'a 
yaklaştıkça artıyor. Emin olun 
Türkiye bunların üstesinden 
gelecek ve bunlar Allah'ın izni, 
sizlerin desteğiyle başarama-
yacaklar, Türkiye'yi bölemeye-
cekler" dedi.  24 Haziran'daki 
seçimlerin Türkiye'nin bağım-
sızlığı, istiklal ve istikbali nok-
tasında büyük önem taşıdığına 
dikkat çeken Bakan Tüfenkci, 
seçimin Suriye, Filistin, Kudüs 
için de önemli olduğuna dikkat 

çekti.  Türkiye'nin birlik ve be-
raberliği için dünya beşte bü-
yüktür diyebilmek ve şahsiyetli 
dış politika üretebilmek için 
önemli bir döneme girdikleri-
ni vurgulayan Bakan Tüfenkci, 
"Döviz üzerinden Türkiye'yi 
dize getirme operasyonları 24 
Haziran'a yaklaştıkça artıyor. 
Emin olun Türkiye bunların üs-
tesinden gelecek ve bunlar Al-
lah'ın izni, sizlerin desteğiyle 
başaramayacaklar, Türkiye'yi 
bölemeyecekler" diye konuştu.

ÇALIK SEÇİMİN 
ÖNEMİNE VURGU 

YAPTI
 AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Öznur Çalık ise 16 
yılda Doğanşehir'e çok önemli 
hizmetler getirdiklerini ifade 
etti.    24 Haziran seçimlerinin 
önemine değinen Çalık, "Cum-
hurbaşkanımızla birlikte mec-
listeki milletvekillerinin de AK 
Parti'yle dolması lazım. Güçlü 
meclis, güçlü yürütme ve güçlü 
bir Türkiye olması lazım. Güçlü 
Türkiye için güçlü cumhurbaş-
kanı ve güçlü hükümet olmalı. 
Bununla birlikte güçlü bir Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi'nde 
(TBMM) AK Partili milletvekil-
lerine ihtiyacımız var. İnşallah 
Malatya'da Doğanşehir'in des-
teğiyle 6-0 AK Parti meclise 
milletvekili gönderecek. Vakit 
Türkiye, vakit Malatya, vakit 
Doğanşehir vakti" şeklinde ko-
nuştu.   Çalık, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ma-
yıs Perşembe günü Malatyalı-

larla buluşacağını kaydederek, 
"Perşembe günü dünyanın lide-
ri, Avrupa'nın lideri, mazlumun 
umudu, milletin umudu, ülke-
nin lideri Recep Tayyip Erdoğan 
Malatya'da" dedi.   

ÇAKIR: 7 DÜVELLE 
MÜCADELE VAR
AK Parti Malatya Milletve-

kili Adayı Ahmet Çakır ise ko-
nuşmasında şunları söyledi: 
"Cumhurbaşkanımız yedi düve-
le karşı mücadele ediyor. Yiğit 
bir adam ve bugün dünyanın en 
dikkat edilen liderlerinden biri 
konumuna geldi. O, uluslara-
rası platformda konuştuğu za-
man çoğu lideri dize getiriyor, 
bu Türkiye'nin geldiği noktayı 
gösteriyor. Cumhurbaşkanı-
mızın orada elinin güçlenme-
si birincisi güçlü bir meclisin 
oluşmasına bağlı, ikincisi güçlü 
bir oyla çıkmasına bağlı. Çünkü 
Türkiye'nin nelerle mücadele 
ettiğini görüyoruz." 

AK Parti Malatya Milletve-
kili Adayı Selahattin Barış Pa-
landöken de "Malatya'ya hiz-
met etmek için aday oldum. 
Cumhurbaşkanımıza ve başba-
kanımıza hizmet ettim, şimdi 
memleketime hizmet etmeye 
geldim. Rabbimin izni, sizlerin 
desteğiyle inşallah 6-0 yapaca-
ğız. Malatya'mızı çok güzel bir 
şekilde mecliste temsil edece-
ğiz" dedi. 

  AK Parti Malatya Millet-
vekili Adayı Vahit Atalan ise 
"İnşallah 24 Haziran'da san-
dıklarda enerjik oylarla 6-0 
yapacağız. Malatya'ya, Doğan-
şehir'e, Türkiye'ye, millete ve 
ümmete yakışır bir sonuçla 
cumhurbaşkanımızın karşısına 
çıkacağız" ifadelerini kullandı. 

AK Parti Malatya İl Başkanı 
İhsan Koca da "Böyle coşkulu, 
güler yüzlü, renkli bir tabloyla 
karşılaşmak bizleri ziyadesiyle 
mutlu etti. İnşallah bu coşku-
nun, sevginin, sıcakkanlı karşı-
lamanın karşılığını seçimlerde 
hep beraber göreceğiz. Hizmet 
olarak bunları hep birlikte ya-
şayacağız. Ülkenin geleceğine 
hep birlikte katkı sunacağız" 
diye konuştu.
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Soldan sağa
1. Genellikle boyna bağlanan, bir tür ince ipek kumaş... 

Sabah erkenden (eski)... 2. Kurum veya kuruluşlarda yö-
netim birimlerinden sorumlu kimse... Masallarda göze gö-
rünmeyen, türlü biçimlere girebilen, iyilik de kötülük de 
yapabilen yaratık... 3. Birine karşı duyulan öç alma isteği, 
garaz... Buğdaygillerden, bahçelerin, yol kenarlarının ve 
parkların yeşillendirilmesinde yararlanılan çok yıllık bitki... 
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek ni-
telikte olan her türlü iş, hadise, vaka... Tellür elementinin 
simgesi... 4. Epidemioloji ile ilgili... 5. Mikropla oluşan, mik-
roplu (eski)... İyi bir nitelikte bilinip tanınmış olma durumu, 
şöhret, şan, nam, ad... Deha sahibi kimse, dâhi... 6. Müzikal 
ses dizilerinde mi ile sol arasındaki ses... Gerçekleme... Ke-
digillerden, enine siyah çizgili, koyu sarı postu olan, Asya’da 
yaşayan çevik ve yırtıcı hayvan... 7. Kayak... Esebilmek işi... 

8. Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya 
firkete ile yapılan ince dantel... Özerklik... Boyacılıkta kulla-
nılan Hint zamkı (eski)... 9. Bütünsel... Talim görmemiş... 10. 
Bir işi doğru ve uygun bulmak, tasvip etmek... Kurçatovyum 
elementinin simgesi... Evropiyum elementinin simgesi... 
İkiden sonra gelen sayının adı... 11. Asya’nın tropik bölgele-
rinde ve Afrika’nın kuzeyinde yetişen, yaprakları telek da-
marlı, çiçekleri salkım durumunda, meyvesinden kokusuz 
bir yağ elde edilen ağaç... Atlamak işi... 12. Turpgillerden, 
şalgama benzeyen bir bitki... Döl yatağı içine konan, gebe-
liği önleyici sarmal biçiminde araç... 13. Nikel elementinin 
simgesi... Tekne, yukaç karşıtı... Akım, ısı, ses vb.ni geçiren 
(madde), nâkil, yalıtkan karşıtı... 14. Birçok kalın direk yan 
yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ır-
mak taşıtı... Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetreküp 
hacminde ölçü birimi... Değişiklik gereksinimi veya süslen-
me özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik... 15. 
Atfedilmek işi... Bir yola giren, bir yolda giden...

Yukarıdan aşağıya
1. İtbari... Otoyol... 2. Ut çalan çalgıcı, utçu... Ulusçuluk 

yanlısı olan kimse... 3. Tanrı’nın sevgi ve ilgisinden yoksun 
olma, beddua... Bir cins iri at... Bir suçu, bir kusuru veya bir 
hatayı bağışlama... 4. Utanma, utanç duyma... Kedi, köpek 
vb. hayvanların ön ayağı (halk ağzı)... Bir parça sevimli ve 
cana yakın bir biçimde (çalınmak)... 5. Bazı bitkilerde, özel-
likle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı 
maddesi, ağaç sakızı... Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, ol-
madık karşıtı... 6. İlişkinlik... Kaşesi olan... 7. Kamu... Kırmı-
zı, acı biber (halk ağzı)... Orman tavuğugillerden, eti için av-
lanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu... 8. Lityum 
elementinin simgesi... Azalan, eksilen (eski)... Tulyum ele-

mentinin simgesi... 9. Morfinden kimyasal yolla elde edilen 
uyuşturucu bir madde... Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde 
yer alan illerinden biri... Pireler takımından, insanın ve bazı 
hayvanların kanını emerek yaşayan, iyi sıçradığı için kolay 
yakalanamayan, küçük, asalak böcek... 10. Tahıl vb. ürün-
lerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle si-
lindir biçiminde ambar... Birtakımı, bazısı, kimisi... Evlilik ve 
kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasın-
daki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik... 
11. Alkalölçer... 12. Herhangi bir paranın gerçek değeriyle 
sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde 
yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan 
fark... Prometyum elementinin simgesi... Sulatmak işi... 13. 
Bizmut elementinin simgesi... Jölesi olan... Bira, şarap vb. 
sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştü-
rülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış 
özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, 
renksiz sıvı, ispirto, etanol, etil alkol... 14. Tarihsel bir döne-
me ait olan... As-
manın taze veya 
kuru olarak yeni-
len ve salkım du-
rumunda bulunan 
meyvesi... Birbi-
riyle iyi anlaşan 
iki yaşlının baş 
başa kalışını anla-
tan “.... ile Büdü, 
Şakire Dudu” de-
yiminde geçen bir 
söz (halk ağzı)... 
15. Mezra... Amni-
yon sıvısı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Barışmak barışmak gülü sevmek gibi 

Gülmek güzele esen bir yel gibi 

İnanmak temiz olan bir kul gibi 

Rüzgârı esen esen bir dünya isterim 

Barış barış yaşanan bir aşk gibi 

İnsan olmak gönlümdeki köşk gibi 

Sevmek sevmek öten bir kuş gibi 

Kulun kula olmadığı bir dünya isterim 

Barış barış doğan bir güneş gibi 

Sevmek hayali olan bir rüya gibi 

Gül olmak duyulan bir masal gibi 

Güzel ile yiğidi olan bir dünya isterim 

İnanmak inanmak aranan bir öz gibi 

Gülmek gülmek çalınan bir saz gibi 

Sevgi çiçeği kokan bir yaz gibi 

Çiçekle lalesi olan bir dünya isterim 

Özlemim çekilen bir sevda gibi 

Gelen ses hür olan bir dünya gibi 

Sevmek sevgi veren bir pınar gibi 

Barışı barışı olan bir dünya isterim 

BARIŞ 

BÜYÜKŞEHİR ZAFER MAHALLESİNDE 
SOKAK İFTAR YEMEĞİ VERDİ 

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından organize edilen ve gele-
neksel hale getirilen mahalle iftarlar 
programlarından biri daha gerçek-

leştirildi. Zafer Mahallesinde gerçek-
leştirilen iftar programına, vatan-
daşlar büyük ilgi gösterdi. 

İftar’a, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Hacı Uğur Polat, Gümrük ve Ti-
caret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bat-
tal Gazi Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı 
Mehmet Çınar, Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük,  bazı daire 
başkanları, şube müdürleri ve kala-
balık bir vatandaş topluluğu katıldı. 

İftar öncesi kısa bir konuşma ya-
pan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hacı Uğur Polat, mahalle iftarlarının 
asıl amacının birlik ve beraberlik içe-
risinde Ramazanı geçirmek olduğunu 
söyledi. 

Türkiye’nin huzurunu bozmak is-
teyenlere karşı hep dayanışma içinde 
ve birlik içerisinde olunması gerekti-

ğini vurgulayan Polat, “Bu güzel at-
mosferi görünce yapmış olduğumuz 
işin ne kadar doğru olduğunu anlıyo-
ruz. Ramazan aylarını iyilik atmosfe-
rine dönüştürmeliyiz. Çünkü Rama-
zan sevgidir, paylaşmaktır. Bizde bu 
feyzi bugün Zafer Mahallesi sakinle-
rimizle yaşıyoruz” dedi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci’de yaptığı konuşmada birlik 
beraberlik vurgusunda bulundu. Tür-
kiye’nin kritik süreçlerden geçtiğini 
belirten Tüfenkci, “Türkiye’de yeni 
bir döneme giriyoruz. Bu yeni döne-
me vereceğiniz desteklerle daha güç-
lü bir Türkiye ortaya çıkacak. Millet 
olarak en büyük görevimiz bu birlik 
ve beraberliği muhafaza etmektir” 
dedi. 
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ATEŞ DÜŞTÜGÜ YERİ
YAKAR AHH FİLİSTİN’İM
 İsrail her zaman oldugu gibi, yine insanlık suçu işledi ve 

bu gidişle bu suçları işlemeye devam edecek. Mahsum savun-

masız, insanların üzerine ateşler açıp, bombalar yagdırarak 

katliyam yapan israil” i lanetliyor, yine lanetliyorum. İsrail’ 

in yaptıgı zulüme, katliamlara bakınca, öldürülen mahsum-

lara bakınca insan olan, yüreginde insanlık duygus olanın 

dayanması mümkün degildir. Bu yapılan katliyamdan sonra, 

bizim ülkemizdeki, Tv’ lere, sosyal medyadaki haberlere 

yayınlara bakıyorum: herkes bu katliyami kınıyor, lanetliyor, 

gıyabi namazlar kılıyor, yürüyuşler yapıp bol bol nutuklar 

atıyorlar. Peki bu yapılan eylem ve davranışların somut bir 

neticesi varmı? tabiki yok yok yok. Zamanla unutulup gidiyor.

sonramı, sonra israil yine bildigini yapmaya devam ediyor. 

Adamı dövmeye başlamışlar ve devamlı karnına vuruyorlar-

mış.dövenler adamın karnına vurdukça, dayak yiyen adam 

durmadan aahh arkam aahh arkam deyip duruyormuş.dayak 

atanlar, ya biz senin karnına vuruyoruz arkana degilki deyin-

ce, dayak yiyen adam demişki: arkam olsaydı siz zaten bana 

vuramazdınız. İşte benim Filistin” imin durumuda bu. Bende 

işte tam burada diyorumki; hamasi nutuklar atarak, gıyabi 

namazlar kılarak, yürüyüşler mitingler yaparak, bagırarak 

çagırarak filistin halkının derdine çare, sorunlarına çözüm 

bulunmaz. Dış siyasette karşı taraf yani muatabınız sizde ka-

rarlılık, tutarlılık, samimiyet ve güvenirlilik gorürse ona göre 

davranır.Eger siz mubarrek kandil gecesi ABD tarafından 

suriyedeki müslimanların üzerine atılan bombaları alkışlar, 

ABD geç bile kaldi ve ABD” nin yanındayız dersenız, israil 

filistin” de daha çok katliyam yapar.( siz o ülkeyi yönetenle 

sorununuz ola bilir.ama ABD’ nin attıgı bombalarla müsliman 

halk ölüyor.hemde mübarrek kandil gecesi.) Dedimya dış 

politaka hamasi nutuklarla, oyle bagırıp çagırmakla degil.

kararlılıkla, tutarlılıkla yapılır. Eger israil ve onun kankası ve 

destekcisi ABD’ nin eli kanlı, katil ve zalim olduguna, mah-

sumları öldürdügüne yürekten inanıp bu insanlık dışı olayları 

kınıyorsak, eylemlerimizde düşüncelerimizde samimi ve 

kararlıysak? Hadi bakalım KURECİK üssünü kapatalım varmı-

sız. Hadi bakalım. İsraille olan tüm ikili antlaşmaları askıya 

alalım varmısınız. Tüm siyasi ve ticari sozleşmeleri durdurup 

askıya alalım varmısınız. Hadi bakalım.israilin koruma gücü 

gibi olan İNCİRLİK üssünü kapatalım varmısınız. Hadi bakalı.

tüm siyasi partilerin temsilcilerini alıp birlik ve beraberlikle 

KÜDÜS’ e gidip dogu Kudus’ Türkiye büyük elçligini açalım.

açalımki tüm dost düşman kararlıgımız görsün. Varmısınız. 

Saygılar.

ALİ EKBER 
KAYA

Başkan Bilgili’den Üniversite
Öğrencilere İftar Yemeği

Aknakara Malatyalılar derneği-
nin çiçeği burnundaki yeni Başkanı 
Süleyman Bilgili Ankara da okuyan 
Malatyalı öğrencilere iftar verdi. 

 Yeni seçilen Ankara Malatyalılar 
derneği Başkanı  ve sevilen iş ada-
mı Süleyman Bilgili Ankara okuyan 
Malatyalı 45 öğrenciye Gazi mahal-
lesinde bulunan Anteras restorantta 
iftar yemeği verdi. 

Başkan Bilgili'nin vermiş olduğu 
iftar yemeğine Ankara Malatyalılar 
Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ne-
riman Toper, Yusuf Gül ve Ankara 
eğitimlerini sürdüren 45 Malatyalı 
öğrenci katıldı.

Aile ortamı içinde geçen iftar 
yemeğinde Ankara'da okuyan Ma-
latyalı öğrencilerle  ile bire bir ilgi-
lenen Başkan  Süleyman Bilgili.," Bu 
çoçuklar bizim burada emanetimiz.
Bunlar Aile hasreti çeken gençle-
rimizle bir araya gelip hem sohbet 
hem de birlikte iftar açmanın mutlu-
luğunu yaşadık.Tüm katılan öğrenci-
lerimize teşekkür ediyorum " dedi.

Öğrenciler ise Başkan Süleyman 
Bilgilinin bu nazik davetinden dolayı 
teşekkür ettiler

Doğanşehir’de Tütüne Alternatif

Doğanşehir İlçemizin Savaklı Mahallesinde uygulan-
makta olan "Kapya Biber Yetiştiriciliği Projesi" nin fide 
dikimi törenle gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Doğanşehir Kaymakam Vekili 
Muhammet Şükrü Pekpak, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, Doğanşehir İlçe Tarım 
Müdürü Şerif Çetintaş, Savaklı Mahallesi Muhtarı Meh-
met Alkan, İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü ve Kayısı Araş-
tırma Enstitüsü'nden konu uzmanı teknik personeller 
ile Kadın Çiftçiler katıldılar. 

Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen dikim töreninde 
konuşma yapan Doğanşehir Kaymakam Vekili Muham-
met Şükrü Pekpak; "Kadın Çiftçilerimiz için çok önemli 
olduğunu gördüğümüz bu projemizin bugün fide diki-
mini gerçekleştiriyoruz. Mart ayında düzenlenen teorik 
eğitimlerde sizlerin bu projeye çok hevesle yaklaştığı-
nızı gördük. dogansehiraktuel.com Bugünde büyük bir 
hevesle burada toplandık. Demonstrasyonumuzda ba-
şarılı olmamız halinde bunu İlçemiz genelinde de uygu-
layarak ekonomimize değerler katacağız inşallah. Pro-
jenin yürütülmesinde görev alan İl Müdürlüğümüze ve 
Enstitü Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Medeni ce-
saretlerinizden ve bu Mübarek günlerde üşenmeyerek 
Projeye katılımlarınızdan dolayı siz kadın çiftçilerimizi 

candan kutluyor, başarılar diliyorum." dedi. 
Bakanlıkça kırsal alanlardaki kadın çiftçilerimize 

yönelik olarak "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Bu-
luşuyor Projesi" uygulanmaktadır.

2018 yılında Bakanlıkça onaylanan "Kapya Biber 
Yetiştiriciliği Projesi" Doğanşehir İlçemizin Savaklı ma-
hallesinde çiftçi şartlarında uygulanmaktadır. doganse-
hiraktuel.com Demonstrasyon alanı 1 adet ve 1,5 dekar-
dır. Ancak projeye 3 köyden katılan kadın çiftçilerimiz 
aldıkları teorik eğitimlerin yanı sıra üretimin her aşa-
masına bizzat katılmaktadırlar.

Mart ayında düzenlenen teorik eğitimlerin ardından 
demonstrasyon alanı olarak Firdevs Çetintaş'a ait 1,5 
dekarlık alan İl Müdürlüğünce belirlenmiş, bu alandan 
toprak analizleri yaptırılmış, analiz sonuçlarına göre 
gerekli bitki besin maddeleri takviyesi yapıldıktan son-
ra arazide toprak işleme, seddeleme, ilaçlama ve damla 
sulama sistemi kurulumu gerçekleştirilerek fide dikimi 
aşamasına gelinmiştir. 

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Mü-
dürlüğünden bölgeye adapte olmuş çeşitlerden temin 
edilen Hibrit Kapya Biber Fidelerinin dikimi törene ka-
tılan protokol ve kadın çiftçiler tarafından gerçekleşti-
rilmiştir.

Bu projenin genel amacı;
1. Kapya biber yetiştiriciliğinde bölgeye uygun 

kapya biber çeşitlerinin üretim tekniklerinin üreticilere 
ulaştırılması,

2. Kapya biber yetiştiriciliğinin bölgede yaygınlaş-
tırılması,

3. Kaliteyi artırmak için etkin tarımsal üretim tek-
niklerinin bölgede yayılması,

4. Becerilerinin geliştirilmesi için kadın çiftçilere 
pratik yaptırılması,

5. Kadın çiftçilerin sosyo-ekonomik koşullarının 
iyileştirilmesidir.

Ağustos ayında hasat töreni ve tarla günü düzenle-
necektir. Projeden elde edilen ürünlerin farklı değerlen-
dirilme yöntemleriyle ilgili uygulamalı eğitimler yapıla-
caktır. 

Kapya Biber Fideleri Dikildi
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AFAD Eski İl Müdürü Hemşehrimiz Beraat Etti

Eski AFAD İl Müdürü Hamza Demiralp 15 Tem-
muz’da yapılan FETÖ/PYD örgütünün darbe girişi-
minin ardından FETÖ/PYD ile ilişkilendirilerek açı-
ğa alınmıştı. 5 gün gözaltında kalan Demiralp daha 
sonra denetimli serbestlik yayası ile serbest bırakıl-
mıştı. Bu süre içinde görevine iade edilmeyen De-
miralp, üzüntü ve sıkıntılardan dolayı zaman zaman 
rahatsızlanarak tedavi altına da alınmıştı. Geçtiği-
miz hafta davanın görüldüğü mahkeme tarafından 
hakkındaki iddiaların asılsız olduğu, herhangi bir 
yapıya üye olmadığı, görev süresi içinde görevini de 
başarılı olarak sürdürdüğü göz önüne alınarak berat 

etti. Berat kararını ailesi ve sevenleriyle birlikte se-
vinçle karşılayan Demiralp; “Sonunda adalet yerini 
buldu. Allah Devletimize zeval vermesin. Bize ne gö-
rev verilirse de yaşamımın sonuna kadar devletime 
hizmet etmeye dün olduğu gibi bu gün de hazırım. 
Yanlıştan dönüldüğü için sevinçliyim. Asıl üzüntüm 
hayatım boyunca, Ülkemin, Bayrağımın, Devletimin 
yanında her zaman yer alıp da, asılsız ithamlarla 
yaklaşık 21 ay maddi ve manevi sıkıntı yaşamamdır. 
Bu konuda bunlara hakkımı helal etmiyorum. Diğer 
yandan devletimin bana tevdi edeceği her görevi de 
yapmaya hazırım.” İfadelerine yer verdi.

15 Temmuz Hain darbe girişimi sonrası örgütle ilişkilendiri-
lerek görevden alınan ve tutuksuz yargılanan AFAD Eski İl 
Müdürü Hamza Demiralp, geçen hafta yapılan duruşmada 
hakkındaki iddiaların asılsız olduğu gerekçesiyle beraat etti

Öğretim Üyesi Şair - Yazar
YÜZLERCE BAŞARISI OLAN HEMŞERİMİZ PROF. DR. HASAN ERKEK

Yüzlerce başarısı var ama ben bir kaçını sizinle paylaşa-
yım;

Doğu-Batı Akademisi tarafından 13-19 Temmuz tarihlerin-
de Romanya'nın Curtea de Argeş şehrinde düzenlenen "20. 
Uluslararası Şiir Geceleri Festivali"nde Anadolu Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Erkek'e 
Avrupa Büyük Şiir Ödülü verildi.

Bu yıl 20.'si düzenlenen, 40 ülkeden 60 şairin katıldığı 
festivalde; şiir okumaları, kitap tanıtımları ve sergiler ger-
çekleştirildi. Prof. Dr. Hasan Erkek'in 2015 yılında, "Hayat Ye-
nile Beni" ve "Beyaz Menekşe" adlı şiir kitaplarından yapılan 
seçkilerden oluşan "Beyaz Menekşe" kitabı Romanya'da ya-
yımlanmıştı. Kitabının tanıtım etkinliğinin de yapıldığı festi-
valin sonunda jüri tarafından Prof. Dr. Hasan Erkek'e Avrupa 
Büyük Şiir Ödülü takdim edildi.

Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Bulgaristan ve Romanya'da 
da şiir kitapları basılan Prof. Dr. Hasan Erkek'in şiir ve tiyatro 
alanında bugüne kadar 12 ülkede 25 kitabı yayımlandı. Ya-
pıtlarıyla pek çok ulusal ve uluslararası ödül alan Prof. Dr. 
Erkek'in son olarak yeni şiir kitabı "Sevdadan Kanadım" oku-
yucularla buluştu. 

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üye-
si, yazar, şair Prof. Dr. Hasan Erkek, son bir yılda 6’sı yurt 
dışında olmak üzere 13 kitaba imza attı.

Yazar ve şair kimliği ile pek çok ödüle layık görülen Prof. 
Dr. Erkek’in, son bir yıl içinde yayımlanan eserleri ve eserle-
rin yayımlandığı ülkeler ise şöyle; TRT Büyük Ödülüne layık 

görülen ve filmi de çekilen “Bedel” adlı oyun Fransa’da, 2016 
yılında 40 ülkeden 60 şairin katıldığı Curtea des Argeş Ulus-
lararası Şiir Festivali’nde anıtımı yapılan ve Prof. Dr. Hasan 
Erkek’e, Avrupa Büyük Şiir Ödülü’nü getiren “Beyaz Menekşe” 
adlı şiir kitabı ise Bulgaristan’da okurlarla buluştu. Prof. Dr. 
Erkek’in ödüllü oyunlarından “Eşik” ise Fransa, Azerbaycan 
ve Ermenistan’ın ardından İspanya’da kitap olarak yayımlan-
dı. Yunus Emre Ödülü alan ve İstanbul Şehir Tiyatroları ile 
Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından da sahnelenen “Eşik” adlı 
oyun Prof. Dr. Hasan Erkek’in, kariyerindeki önemli çalışma-
ları arasında yer alıyor. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda ve Si-
vas Devlet Tiyatrosu’nda da sahnelenen “Çiçek Prenses” adlı 
ödüllü gençlik oyunu ise Hong Kong ve Arnavutluk’ta okur-
larla buluştu.

Türkiye’de yayınlanan eserler
Prof. Dr. Erkek’in; dördüncü şiir kitabı olarak raflardaki 

yerini alan “Sevdadan Kanadım”, çocuk ve gençlik tiyatrosu 
alanındaki eserleri “Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu” ile “Çocuk 
ve Gençlik Tiyatrosu Sahnesi”, ülkemizde okurlarla buluşan 
eserlerinin başında geliyor. Ayrıca, yazara Direklerarası Ya-
zar Ödülü getiren, yurt içi ve yurt dışında da pek çok ödü-
le layık görülen “Çirkin Ördek Yavrusu Müzikali” ile ödüllü 
oyunları arasında bulunan “Kibritçi Kız Müzikali”, “Yaşasın 
Barış”ın yanı sıra yurt içindeki farklı tiyatrolarda sahnelenen 
“Sevgi Çemberi” oyunu ülkemizde yayımlanan eserleri ola-
rak dikkat çekiyor.

Milletvekili Adayları Tanıtıldı
AK Parti Malatya Milletvekili 

adayları, Ankara'da Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın katılımı ile kamuoyuna 
tanıtıldı. 

Ankara Spor Salonu'nda düzen-
lenen aday tanıtım toplantısına eşi 
Emine Erdoğan ile katılan Cumhur-
başkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, salondaki 
partililerce coşkuyla karşılandı. Er-
doğan, salondaki partililere eşi ile 
birlikte karanfil attı. Toplantıya Baş-
bakan Binali Yıldırım, BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici, Bakanlar 
Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve 
adaylar katıldı. 

Tanıtım toplantısında konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletve-
kili adaylarının tümüne taahhütlerin 
ve projelerin yer aldığı 360 sayfalık 
kitabın dağıtıldığını belirterek, "Tüm 
detaylar orada var. Sizlerden bu 

perspektifi öncelikle çok iyi hazmet-
menizi bunun yanında seçim çevre-
lerinizdeki vatandaşlarımıza çok iyi 
anlatmanızı istiyorum. AK Parti mil-
letvekili adayı olmak size çok büyük 
sorumluluklar yüklüyor. AK Parti 
milletvekili adayları duruşu, bakı-
şı, anlayışı olan aşkı ve davası olan 
insanlardır. Sizler aynı zamanda bir 
büyük medeniyet davasının tem-
silcisisiniz. Bizler millet olarak bu 
topraklarda hep güzel başlangıçlar 
yaptık. İznik’te Selçuklu ile Sögüt’te 
Osmanlı ile, Ankara’da Cumhuriyetle 
güzel bir başlangıç yaptık. 1950’de 
çok partili hayata geçerek güzel bir 
demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl 
önce AK Parti ile demokrasi ve kal-
kınma yolunda güzel bir başlangıç 
yaptık. 15 Temmuz’da milletimizle 
birlikte istiklalimize ve istikbalimi-
ze sahip çıkma konusunda güzel bir 

başlangıç yaptık. Şimdi de 24 Hazi-
ran’a yeni yönetim sistemimizle gü-
zel bir başlangıç yapmaya hazırlanı-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından sırayla 
illerin adayları sahneye davet edildi. 
Sıra Malatya'ya geldiğinde AK Parti 

Malatya Milletvekili Adayları Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan 
Kahtalı, Selahattin Barış Palandö-
ken ve Vahit Atalan sahneye çıkarak 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 
davetlileri selamlayarak birlikte fo-

toğraf çektirdiler. 
Ankara'da ki toplantıya AK Par-

ti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet 
Çınar, AK Parti İlçe Başkanları ile 
teşkilat üyeleri katıldı.


