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SAYFA 3

“ALLAH HAYIRINI KABUL ETSİN”
Doğanşehir Belediye 

Başkanı Vahap Küçük bu 
yıl, 7 bin 700 öğrenciye gi-
yim yardımında bulundu 
Doğanşehir’de her yıl ge-

leneksel hale getirilen öğren-
cilere yardım kampanyasın-
da bu yıl ayrım yapmadan 7 
bin 700 öğrenci sevindirilirk-
en, öğrenciye dağıtılan giye-
cek paketleri için bazı pilot 

okullarda tören yapıldı.

DOĞANŞEHİR SEVDALISI DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK

SAYFA 5

Malatya’nın Ağustos, Eylül 
ve Ekim 2016 Kayısı ihra-
cat rakamının 85 milyon 

287 bin dolar olarak açıkl-
anması ile ilgili olarak 

MASİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı hemşerimiz İbra-

him GÜNGÖR konu ile ilgili 
olarak bir açıklama yaptı.

MALATYA’NIN İHRACAT HEDEFİ
1,5 MİLYAR DOLAR OLMALI

SAYFA 3

DOĞANŞEHİR Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
salonunda yapılan 
öğretmenler günü 
programı Doğanşehir 
Anadolu sağlık mesl-
ek lisesi öğretmen ve 
öğrencileri tarafından 
düzenlendi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

BAKAN YILMAZDAN
DESTEK SÖZÜ

Vali Galip Demirel
Ortaokulunu İki Bakan Açtı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan, geçtiğimiz 
ay protokol imzalanan 4 okul yerinin Büyükşehir 
Belediyesi’ne devrinin onaylanması konusunda 
destek isterken, Bakan Yılmaz’dan konu ile ilgili 
destek sözü geldi.>>2

Vali Galip Demirel Ortaokulu’nun resmi açılışı Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfen-
kci’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Bakan Yılmaz, “2002-2003 yılı 
öğretim yılında derslik sayısı 379 bin iken bugün derslik sayısı 
471 binin üzerindedir. Yeni yapılan dersliklerle birlikte, derslik 
başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 36’dan 25’e düşürdük. 
Ak Parti Döneminde Malatya’da derslik sayısı 4 bin 428’e ulaştı” 
dedi.>>4

Doğanşehir ilçesinde 2016-2017 yılı Milli Eğitim 
Müdürlüğüne yani atanan aday öğretmenler okullarında 
Görevlerine başladı. 

Doğanşehir’e yeni gelen aday öğretmenler Doğanşe-
hir deki kurumları tanımak amacıyla kurumlara gezi  
düzenlediler aday  öğretmenlere Polat Vaiz Şahin Orta-
okulu Müdürü Kemal Çakır rehberlik etti.>>6

ÖĞRETMENLER DOĞANŞEHİR 
TANITIM GEZİSİNE KATILDILAR



2 29 KASIM 2016HABER

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 12    Sayı: 552

Yayın Türü: Süreli

29 KASIM 2016 SALI

Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Doğanşehir  Nüfus müdürlüğünde 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim Hükümsüzdür.

İbrahim Çelebi

KAYIP

Mevlana diyor ki:
1. Cömertlik ve yardım etmede 

akarsu gibi ol.
2. Şefkat ve merhamette güneş 

gibi ol.
3. Başkalarının kusurunu örtme-

de gece gibi ol.
4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi 

ol.
5. Tevazu ve alçak gönüllülükte 

toprak gibi ol.
6. Hoşgörülükte deniz gibi ol.
7. Ya olduğun gibi görün, ya 

göründüğün gibi ol.

Haftanın Sözü 

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ah-
met Çakır, Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz’dan, geçtiğimiz ay protokol im-
zalanan 4 okul yerinin Büyükşehir Beledi-
yesi’ne devrinin onaylanması konusunda 
destek isterken, Bakan Yılmaz’dan konu 
ile ilgili destek sözü geldi.

Çeşitli açılış ve programlara katıl-
mak üzere Malatya’ya gelen Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, Malatya Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Çakır tarafından karşılanan Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ziyaretine, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Par-
ti İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın yanı sıra 
kalabalık bir heyet eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır, ziyaret sırasında, 20 Ekim 2016 
tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
Büyükşehir Belediyesi arasında 4 okul 
yerinin Büyükşehir Belediyesi’ne devri 
ile ilgili olarak imzalanan protokolün 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onayl-
anması için destek istedi. Kroki üzerinde 
Bakan Yılmaz’a devredilecek okullarla il-
gili bilgiler veren Başkan Çakır, devralın-
acak okullar karşılığında Milli Eğitim’e 
kat kat büyüklüğünde alan ve dersliklerin 
yapılacağını söyledi. Başkan Çakır ayrıca 
sözkonusu proje ile ilgili olarak Bakan Yıl-
maz’a dosya da sundu.

Malatya’daki çalışmaların tamam-
lanarak, dosyanın Bakanlığa gönderil-
mesini isteyen Bakan Yılmaz, konunun 
incelendikten sonra gereğinin yapılacağı 
sözünü verirken, Vali Mustafa Toprak ise 
dosyaların hazırlanarak, protokol im-

zalandığını, onay için dosyanın Bakanlığa 
gönderildiğini söyledi.

Malatya ve Eğitim için 
büyük proje

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile 
Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü arasın-
da imzalanan protokolle 4 okul yerinin 
Büyükşehir’e devredilmesi ve karşılığında 
daha büyük okulların yapılması projesi 
Malatya ve Milli Eğitim açısından büyük 
bir projeyi kapsıyor. 

Okul alanları meydan, 
park, kütüphane ve plane-

taryum olacak
Hazırlanan projeye göre; Hacı Hü-

seyin Kölük Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Hacı Hüseyin Kölük Ticaret Meslek 
Lisesi, Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Orta-
okulu alanları Büyükşehir Belediyesi’ne 
devredilerek; okul alanlarının yerlerine, 
altları otopark olan meydanlar, Müze, Bil-
im Merkezi ve Kütüphane yapılacak.

Okul alanlarına karşı 4 kat 
büyüklüğünde alan

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşe-
hir Belediyesi’nin uygun görüş ve ortak 
çalışmalarıyla hazırlanan proje kapsamın-
da; Malatya Büyükşehir Belediyesi, 4 okul 
yerine karşılık Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
4 kata yakın büyüklükte alan ve 53 fazla 
derslik yapacak.

Bahse konu protokoller dâhilinde 4 

okul yerinin toplamında 62.363 m2 alan 
Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devre-
dilirken, bu alanlara karşılık Büyükşehir 
Belediyesi 205.000 m2’lik alanı Milli Eğit-
im Müdürlüğü’ne devredecek. Ayrıca bu 
alanlara ilaveten Milli Eğitim hizmetler-
inde kullanılmak üzere halka açık spor sa-
lonu 25 yıllığına tahsis edilecek. Mevcutta 
107 derslikli okul alanlarına karşılık 160 
derslikli okul alanı yapılarak Milli Eğitim 
Müdürlüğüne teslim edilecek.

4 okulun devri ile ilgili imzalanan pro-
tokol, Milli Eğitim Bakanı’nın onayı ile bir-
likte proje hayata geçirilerek, çalışmalara 
başlanacak.

Çiçeklerle karşılandı, tablo 
hediye edildi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
Büyükşehir Belediyesi’ne gelişi sırasın-
da çiçeklerle karşılanırken, ziyaret anısı-
na Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır, Somuncu Baba tablosu ile kayısı 
hediye etti.

BAKAN YILMAZDAN
DESTEK SÖZÜ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
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ÇOCUK GELİNLER
Türkiye ayağa kalktı çocuklar için, çocuk gelinler 

için, cinsel istismar cezalarına erteleme kararı için. 
Geçtiğimiz perşembe gecesi Meclise sunulan öner-
genin kabul edilmesiyle sanatçılar, akademisyenler, 
siyasetçiler başta olmak üzere herkes isyan etti. 

Yersiz miydi? Elbette hayır. 
Önergenin detayları neler, Adalet Bakanı Bekir 

Bozdağ’ın açıklamalarıyla hangi maddeler düzel-
tilecek ya da yanlış mı yansıtıldı; umurumda bile 
değil. Daha 3 yaşındaki Irmak’ı, Mersin’deki Özge-
can’ı, 5 yaşındaki Gizem’i unutmadık…

Uçkuruna sahip çıkamayanların kurbanı olan nice 
çocuk, genç kız hatta kadının ahı birgün bir yerden 
çıkacak. İdam isterken, en ağır cezaları almaları 
beklenirken onlara resmen “damatlık giy, davul-zur-
na çal, sırtına vurula vurula gerdeğe gir” demek için 
birbirleriyle yarışıyor sanki siyasiler. 

Ben AK Parti, CHP, MHP diye ayırt edip hes-
ap sormayacağım. Çünkü bu; parti, gönül verme, 
sandığa gitme, takım tutma, hayran olma gibi bir 
şey değil. Bu, herkesin boynunda bir yük adeta. 

Kimin fikriyse, kim destekliyorsa, kimlerin im-
zası varsa Allah yukarıda. Bu kadar kısa bir serzeniş 
yeter herhalde.

Biz bunları konuşurken Türkiye İstatistik Kuru-
mu çocuk gelinlerin haritasını çıkardı. Tablo ilginç-
ti. Çocuk gelin oranı en yüksek olan 10 şehir; Kilis, 
Kars, Ağrı, Muş, Niğde, Bitlis, Kahramanmaraş, 
Aksaray, Gaziantep, Yozgat’tı. Şaşırmadım…

Çünkü gelenek görenek diyerek hep Doğu iller-
inde kız çocukları harcanıyor, bunu biliyoruz.

Ama Doğu illeri deyince ilk akla gelen ve sol 
görüşlü olduğu bilinen Tunceli’de çocuk gelinlerin 
olmaması ve 81 il içerisinde en sonda yer alması 
bütün tezleri çürütmeye yetti.

Demek ki neymiş!
 Adete, geleneğe göreneğe, doğuya batıya, sağa 

sola bakmıyor bu işler. İnsan nefsiyle alakalı bir du-
rum. Helal olsun Tunceli’ye. Tunceli’de 2015 yılında 
yapılan 513 evlilikten sadece 5’inde 16-17 yaşların-
daydı. Üniversite sınavında çıkardığı birincileri, 
Türkiye’de okuma yazma oranındaki liderliğini bile 
gölgede bırakmaya yetti bu.

Malatya ise çocuk gelinler sıralamasında 3,9 
oranıyla 59. sırada yer aldı. İyi mi kötü mü anlama-
dım? 

Çocuk gelinlerin en düşük olduğu diğer 9 şehir 
ise Rize, Trabzon, Artvin, Bolu, İstanbul, Eskişehir, 
Yalova, Karabük ve Bursa olarak sıralandı. 

Bir erkek annesi olarak karşıyım erken evliliğe, 
kız çocuklarını hor görmeye, cinsel istismara, çocuk-
ların haklarını yerle bir etmeye… Kız erkek demeden 
çocukların okumamasına karşıyım. 

Gördüğüm, bildiğim ve duyduğum olursa emniyet 
güçleriyle iş birliği halinde olacağımı bilmenizi ister-
im. Ne kendi çocuğumun ne de başka bir çocuğun 
hakkını azgın arsızlara ve sözde babalara yedirmem. 

DİDEM
BARUT

MALATYA’NIN İHRACAT HEDEFİ
1,5 MİLYAR DOLAR OLMALI

Malatya’nın Ağustos, Eylül ve 
Ekim 2016 Kayısı ihracat rakamının 
85 milyon 287 bin dolar olarak açıkl-
anması ile ilgili olarak MASİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı hemşerimiz İbra-
him GÜNGÖR konu ile ilgili olarak bir 
açıklama yaptı.

Hemşerimiz İbrahim GÜNGÖR” 
Kentimizin bu üç aylık ihracat rakamı 
85 milyon 287 bin dolara olarak açıkl-
anmıştır. Bu 3 aylık ihracat girdisi 25 
bin ton 473 ton kayısı ihracatından 
elde edilmiştir. Durum böyle olun-
ca kentin 1 yıllık ihracat rakamını 
değerlendirdiğimiz de yaklaşık 
350- 400 milyon dolar civarında bir 
ihracatımız olmakta ve bu rakamın 
kent için yeterli seviyede olmadığını 
düşünüyorum. Bu rakamın büyük 
çoğunluğunu ilimizin temel ihra-
cat ürünü olan kayısı oluşturmak-
tadır. Oysaki var olan temel ihracat 
ürününü KDV si yüksek ürünler haline 
getirerek ihracat yapılsa ve bunun 
yanı sıra farklı sektörlerden ürün-
lerden de ihracat ürünleri üretilse 
kentin ihracat rakamında ciddi or-
anda artış görülecektir. Örneğin il-
imizde alt yapısı olan tekstil daha 
da geliştirilip ihracatı artırılabilir. 
Ayrıca makine sanayi, mermer, hay-
vancılık alanlarından tavuk ve balık 
geliştirilerek yeni ihracat ürünleri 
kente kazandırılabilir. Kentin değer-
lendirilecek bu yeni ürünler ile bir-
likte toplam ihracat hedefinin 1,5 mi-

lyar dolar olmasını düşünmekteyim. 
Ayrıca bu rakamın yaklaşık 1 milyar 
dolara yakın kısmının sadece kayısı 
gibi birçok alanda değerlendirilebi-
lecek ürünümüzden gerçekleştiril-
mesi gerektiğini düşünmekteyim “ 
açıklamasını yaptı.

İbrahim GÜNGÖR ilin gerek 
ekonomik anlamda gerekse sosy-
al anlamda refah seviyesinin art-
masında ihracat rakamlarının çok 
önemli olduğunu bir kez daha vur-
gulayarak ihracatta kentin kayıp 
yaşadığı bir diğer önemli noktan ise 
bazı firmaların ihracat rakamlarının 

kentin rakamlarına yansımadığı 
farklı illerden ihracat yaptıkları için 
oralara yansıdığını ifade etti. Ayrıca 
dünya ekonomisinin içerisinde bu-
lunduğu sıkıntını da yansımalarını 
yakından hissettiklerini ve kurdaki 
değişken oynamalarında sıkıntılara 
yol açtığını ifade etti. GÜNGÖR ihra-
cattaki hedeflere en kısa sürede ul-
aşılması için kaliteli üretime önem 
verilmesi gerektiğini, hali hazırda 
var olan ihracat ürününün farklı 
alanlarda değerlendirilmesi KDV si 
yüksek ürünlerin üretimi ile ihra-
catın artırılacağını belirtti.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI
DOĞANŞEHİR Milli Eğitim Müdürlüğü sa-

lonunda yapılan öğretmen eler günü programı 
Doğanşehir Anadolu sağlık meslek lisesi öğret-
men ve öğrencileri tarafından düzenlenen 
programla başladı. Öğretmenlere karanfiller 
dağıtıldı. . Şiir kompozisyon dallarında yarış-
maya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler veri-
di. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
dereceye giren öğrencilere birer zarf hediye 
etti. Gerisini de sen yaz “ Dedi.
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Kenan Eren 
Vali Galip Demirel Ortaokulu’nun resmi açılışı 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımı ile 
gerçekleştirildi. Bakan Yılmaz, “2002-2003 yılı 
öğretim yılında derslik sayısı 379 bin iken bugün 
derslik sayısı 471 binin üzerindedir. Yeni yapılan 
dersliklerle birlikte, derslik başına düşen öğrenci 
sayısı ilköğretimde 36’dan 25’e düşürdük. Ak Par-
ti Döneminde Malatya’da derslik sayısı 4 bin 428’e 
ulaştı” dedi.

Yeşilyurt ilçesinde yer alan okulun resmi açılış 
törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra 
Galip Demirel’in kızı Turizm eski Bakanı Güldal 
Akşit ile oğlu Serdar Demirel, Malatya Valisi Musta-
fa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet 
Çakır, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı 
Hakan Kâhtalı, daire müdürleri ve davetliler katıldı. 
Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, rahmetli Galip Demirel’in aile dostları old-
uğunu belirterek “Bu okul Galip Ağabeyin hayır 
hasenat defterini ebediyen açık tutacaktır, Allah 
mekânını cennet eylesin. 2002-2003 yılı öğretim 
yılında derslik sayısı 379 bin iken bugün derslik 
sayısı 471 binin üzerindedir. Yeni yapılan ders-
liklerle birlikte, derslik başına düşen öğrenci sayısı 
ilköğretimde 36’dan 25’e düşürdük. Malatya’da to-
plam 153 bin olan öğrenci sayısı da 167 bine ulaştı” 
dedi.

“FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR, İRFANI 
HÜR BİREYLER…”

Kaliteli eğitimlerin verileceği yerler böyle 
kaliteli tesislerdir” diyen Bakan Yılmaz, “İnşallah 
bu okullarda birçok Galip Demireller çıkacaktır. 
Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı geleceğe 
yön veren fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler 
olarak yetiştirmek istiyoruz. En doğru yatırımın in-
sana yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz” diye 
konuştu. Merkezi bütçeden en büyük payı eğitime 
ayırdıklarını ifade eden Yılmaz, bu yıl bütçeden 
122 milyar TL eğitime kaynak ayrıldığını, bunun da 
bütçenin yüzde 20’sine denk geldiğini söyledi. Ba-
kan Yılmaz, OECD’nin yeni eğitim raporunun yayın-
landığını da belirterek, 2008-2013 yılları arasında 
eğitime en fazla kaynak ayıran ülkenin Türkiye old-
uğunu söyledi.

DERSLİK SAYIMIZ
471 BİNİN ÜZERİNDE

Eğitime ayrılan kaynakla eğitim alanında birçok 
yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, “Okul 
yaptık, derslik yaptık. Bizim dönemimizde 300 bine 
yakın derslik yapıldı. 2002-2003 yılı öğretim yılında 
derslik sayısı 379 bin iken bugün derslik sayısı 471 

binin üzerindedir. Yeni yapılan dersliklerle birlikte, 
derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 
36’dan 25’e düşürdük” diye konuştu.

Malatya’da okul öncesi öğrenci sayısının 3 bin 
civarından bugün 12 binlere yükseldiğini belirten 
Yılmaz, toplam 153 bin olan öğrenci sayısının da 
167 bine ulaştığını kaydetti. Bakan Yılmaz, 12 bin 
819 öğretmenin de eğitim verdiğini sözlerine ekl-
edi. AK Parti döneminde Malatya’ya 4 bin 428 
derslik yapıldığını kaydeden Yılmaz, okullaşma or-
anında da sınıf öncesi eğitimin yüzde 60’ın üzer-
ine çıktığını söyledi. Yılmaz, derslik başına düşen 
öğrenci sayısının Malatya’da ilköğretimde 33’ten 
23’e, ortaöğretimde ise 27’lerden 23’e düştüğünü 
belirtti.

ÜLKENİN DEĞERİ ÇOCUKLAR VE 
GENÇLERDİR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
ise konuşmasında Galip Demirel’in Malatya’nın 
yetiştirmiş olduğu müstesna, siyaset ve bürokrat-
lığı ile kendilerine örnek olduğunu ifade ederek, 
“İnsan vefat edince geriye amelinin devam etmesi 
için 3 şey bırakması lazım. Hayırlı evlat bıraktığında 
biz buna şahidiz, eserler ilim bıraktı dolayısıyla in-
anıyoruz ki vefatından sonrada hayırlı amelleri de-
vam ediyor” dedi. Çocukların ve gençlerin ülkenin 

değeri olduğunu ifade eden Tüfenkci, “Malatya 
için bir değer olan Galip Demirel ismi verilen böyle 
bir okulda okuduğunuz için çok şanslısınız. Türki-
ye’de birleştirilmiş sınıflardan, eğitim araç ve ders 
gereçlerinin olmadığı, fiziki ortamların çok kötü 
olduğu yıllardan bu gün spor salonlarının, çevre 
düzenlemelerinin, laboratuvarların ve sınıflarda-
ki öğrenci sayısı ile gerçekten sizler uluslararası 
nitelikte eğitim alıyorsunuz. Burada yetişmenizle 
eğitiminizle Türkiye’nin yarınlarını teminat altına 
alacaksınız. Türkiye’nin yarınlarına büyük eme-
kleriniz olacağına inanıyorum. Böyle bir okulda 
yetişeceğiniz ve inanıyorum ki Sayın Galip Demirel 
gibi bu ülkeye çok şeyler vereceğinize Malatya’ya 
çok şeyler kazandıracağınıza inanıyorum” şeklinde 
konuştu.

“MALATYA’NIN YETİŞTİRDİĞİ 
MÜSTESNA BİRİ”

Aile adına söz alan Galip Demirel’in kızı Tu-
rizm eski Bakanlarından Güldal Akşit de okulun 
yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 
“Tabi bu kürsüde konuşmak çok kolay değil, hele 
rahmetli Galip Demirel’in kızı olarak konuşmak, 
babayı anlatmak hiç kolay değil. Gerçi ne kadar an-
latmaya gerek var, çünkü o Malatya’nın bağrından 
çıkan, Malatya’nın yetiştirdiği müstesna insan-

lardan birisidir. Burada bulunan her bir Malatyalı 
hatta görev yaptığı yerlerde bulunan herkes Galip 
Demirel dediğinizde şükranla, minnetle, hizmetleri 
ile anıyor. Galip Demirel müstesna insan, tevazu 
ile büyüklüğü ile olsun yüzünden eksik etmediği 
tebessümü ile hep hizmete yönelik çalışmaları ile 
hatırlanıyor” ifadelerine yer verdi.

“MİLLETE HİZMETTE
ROL MODEL…”

Malatya Valisi Mustafa Toprak da konuşmasın-
da Vali Galip Demirel’in kendilerinde her zaman 
örnek alınan bir bürokrat olduğunu ifade ederek, 
“Devlete ve milletimize hizmet etme yolunda önem-
li rolleri kendisinden aldığımız Vali Galip Demirel’i 
tekrardan rahmetle anıyorum. Galip Demirel çeşitli 
görevlerde bulundu hepsinin de geriye dönüp bak-
tığımızda gerek İçişleri Bakanlığındaki mesleği, 
kariyer, gerekse tüm personelin devlete ve millete 
hizmet etme yolundan Galip Demirel’den öğrendiği 
çok şey var” şeklinde konuştu. Konuşmaların ar-
dından kurdele kesimi ile 32 derslikli Vali Galip 
Demirel Ortaokulu’nun resmi açılışı gerçekleştiril-
di. Açılışın ardından Bakanlar Yılmaz ve Tüfenkci 
sınıfları gezdi. Burada öğrencilerle sohbet eden 
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, öğrencilere Galip 
Demirel’i anlattı.

Vali Galip Demirel Ortaokulunu İki Bakan Açtı

Kadınlara şiddet uygulanması bir insan 
hakkı ihlalidir. Demokrasinin yolu cinsiyet 
eşitliğinden geçer. Kadınların şiddet yaşadığı, 
hak ve fırsat eşitliğinden yararlanamadığı 
toplumlarda demokrasiden söz edilemez.

5 Kasım 1960’ta diktatörlüğe karşı mü-
cadele eden üç kadının (Mirabel kardeşler ) 
tecavüz edilerek vahşice öldürülmesinin ar-
dından 1999 da 25 Kasım tarihi Birleşmiş Mil-
letler tarafından “ Uluslar arası kadına Karşı 
Şiddete Hayır Günü “ ilan edildi. Peki aradan 
geçen onca zamandan sonra ne değişti?

Kadınlar hala hayatlarının her alanın-
da şiddete maruz kalıyor,ölüm ve şiddet 
gerekçeleri farklı görülmekle birlikte, kadın-
ların pek çoğu sadece kadın oldukları için ve 
kendilerine tanınan cinsiyet rollerinin dışına 
çıktıkları için öldürüldüler. Kadının maruz 
kaldığı şiddeti nasıl hak ettiğini anlatmak 
üzere kurulmuş olan eşitsiz, adaletsiz, cin-
siyet körü sistem varlığını sürdürdüğü ve 
kadına yönelik ayrımcılığın sona ermesi için 
gereken önlemler alınmadığı sürece de ci-
nayetler ve kadına yönelik şiddet sürecektir.

Ülkemizde kadına yönelik şiddet; kamusal 
veya özel yaşamda, kadınlara fiziksel, cinsel 
veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebi-

lecek olan, cinsiyete dayanan eylem, tehdit, 
zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik 
gereksinimlerden yoksun bırakma, küçük 
yaşta evlenmeye zorlama, çocuk doğurmaya 
zorlanma, erkeğe bağımlı hale getirme gibi 
davranışlarla artarak süreklilik göstermek-
tedir.

Tüm bunlar birer insan hakkı ihlalidir. Bu 
kadar çeşitli, bu kadar yoğun şiddet türler-
inin en dayanılmazı, en vahimi, en korkun-
cu en temel insan hakkına 'yaşama hakkına 
'yapılan saldırıdır.

Ülke genelinde 2016 yılı başından bugüne 
kadar 238 kadın öldürülmüştür.Her yaştan, 
her şehirden, her kültürden öldürülen 238 
kadın. Her üç kadından birinin, yaşı kaç olur-
sa olsun şiddet gördüğü bilimsel araştırma-
larla kanıtlanmış durumdadır. Toplumun 
genelinde görülen şiddet artışı,düşmanlık ve 
karşıtlık fazlası ile kadınlara yönelik şiddet 
artışı olarak şekil bulmaktadır. . Dünya üze-
rindeki kapitalist, ataerkil ve militarist yak-
laşımlar kadınların zaman ve yer kavramı ol-
madan maruz kaldığı şiddetin boyutunu her 
geçen gün arttırmaktadır.

Uluslar arası normlar kadınların insan 
haklarını, insan hakları yelpazesinin bütünü 

üzerinden tanımlamakta, kadınların insan 
haklarının korunması, bütün insan hak-
larının kadınlar için erkeklerle eşit biçimde 
tanınması korunması ve ihlallerin önlenip 
cezalandırılması demektir. Bu anlayış yalnız-
ca, kadınlara karşı şiddeti değil, kadınlara 
karşı toplumun ekonomik, siyasal ve sosy-
al tüm alanlarında yapılan ayrımcılığa karşı 
durmayı gerektirir.

Devletin tüm kurumlarıyla sorunu çözme 
görevi vardır. Anayasamızın ilgili maddesini 
devletin her kademesinde yer alanlara hatır-
latmakla birlikte md.10 “ herkes, dil, ırk, 
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,, 
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanunda önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 
Devlet bu eşitliğin yaşam geçmesini sağlam-
akla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak ted-
birler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlan-
amaz” demektedir.

Her yıl tekrar ettiğimiz gibi bu yıl;
-“toplumsal cinsiyet eşitliği “ anaokulun-

dan başlayarak yaşamın her alanında birey-
lerin eğitiminin içerisine alınmalıdır.

-kadına yönelik şiddetin tüm biçimleri 
için (esnet, taciz, tecavüz, işkence, dayak, 

ucuz iş gücü, emek sömürüsü, eğitim hak-
kının elinden alınması…..) etkin bir mücadele 
mekanizması oluşturulmalı

-Kadını bir eşya-meta-mal gibi gören 
yönetimsel sistemler ve bakış açıları 
değiştirilmeli, çıkarılacak veya çıkarılmaya 
çalışılan yasalarda bu konulara özellikle dik-
kat ve özen gösterilmeli

-Şiddet mağdurlarının soruşturma 
ve yargılama aşamasındaki karşılaştığı 
güçlükler yeniden kişinin mağduriyetine yol 
açmayacak şekilde düzenlenmelidir.

-Medyada kadına yönelik şiddet, taciz, te-
cavüz haberlerinin kamuoyuna aktarılırken 
ve görsel basında “evlendirme programları “ 
adı altında yayınlanan programları etik davr-
anmaya, kadının mağduriyetini arttıracak, 
haberi erotize eden, kadının yaşam biçimine 
ve özelliklerine odaklanan ve yaftalayıcı, 
küçük düşürücü ve şiddeti meşrulaştırıcı 
haber ve yayın dilinden kaçınılmalıdır. Bu 
konuda RTÜK’ün de harekete geçirilmesi et-
kin bir şekilde sağlanmalıdır.

Kadına yönelik şiddet karşısında 
sıraladığımız bu taleplerin bir an önce hayata 
geçirilmesini talep ediyor ve “Kadına Yönelik 
Şiddete Hayır “diyoruz.

KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
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“ALLAH HAYIRINI KABUL ETSİN”
ALİ AVŞAR 
Belediye Başkanı Vahap Küçük Tüm 

öğrencileri giydirdi.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 

bu yıl, 7 bin 700 öğrenciye giyim yardımında 
bulundu.

Doğanşehir’de her yıl geleneksel hale ge-
tirilen öğrencilere yardım kampanyasında bu 
yıl ayrım yapmadan 7 bin 700 öğrenci sevin-
dirilirken, öğrenciye dağıtılan giyecek pa-
ketleri için bazı pilot okullarda tören yapıldı.

Giyecek paketlerini alan öğrenciler 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’e 
teşekkür etmek isteyince izdiham oldu.

Törene katılan Doğanşehir Milli Eğitim 
Müdürü Caner Güler, ” Bildiğiniz gibi bir tek-
stil firması tarafından gönderilen hediye pa-
ketlerini dağıtmak üzere buradayız. Bu hediye 
paketlerimizi bize gönderen Vahap Amcamıza 
ve hayırsever çocuklarına teşekkür ediyoruz. 
Bu yıl ilçemizdeki 7 bin 700 öğrencinin tama-
mına hediye dağıtıyoruz.” dedi

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük 
ise “ Sevgili çocuklar biz her sene Doğanşe-
hir’de 5 bin çocuğumuzu giydiriyorduk. Bu yıl 
Milli Eğitim Müdürümüz geri kalan 2 bin 700 
öğrencimizi de sevindirelim dedi.

Bu vesile ile çocuklarımla istişare ettim 
ve tamamına giysi yardımında bulunmayı 
kararlaştırdık. Yardımlarımız Allah’ın izniyle 
Malatya geneli ve bütün Türkiye’de devam 
ediyor. Doğanşehir’e biraz torpil olsun artık. 
Biz zengin fakir, İhtiyaçlı ihtiyaçsız ayrıt et-
meden Doğanşehir’de okuyan tüm öğrencil-
ere giysi yardımında bulunduk. Bu her sene 
böyle devam edecek. Hayırlı olmasını dili-
yorum. Cenab-ı Allah sizlere de hayırlı ahlak 
ve hayırlı gelecek nasip etsin” diye konuştu.

DOĞANŞEHİR SEVDALISI DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK

Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merke-
zi tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ, 
Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de 
yer yer pus, sis hadisesi ile birlikte buzlan-
ma ve don olayı beklenmektedir" denildi.

Rüzgarların değişik yönlerden hafif 
kuvvette, yer yer orta kuvvette esme-
si beklendiğini da aktaran merkez, haf-
ta başından itibaren hava sıcaklıklarının 
ülke geneli ve bölgede hissedilir derece 
de düşeceğini bildirdi.

Hafta başından
itibaren
soğuk hava
geliyor
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Soldan sağa
1. Herhangi bir okka ağırlığında veya oylumunda olan... 

Kral karısı veya krallığı yöneten kadın, ece... 2. Müzikal ses 
dizilerinde mi ile sol arasındaki ses... Miras... Alçak, aşağılık... 
3. Beğenilmeyen bir olay, bir durum karşısında şaşkınlığı 
anlatan bir söz... Elektromanyetik dalgaların özelliklerinden 
yararlanarak sesleri ileten sistem... 4. Bitkinin dal, yaprak, 
çiçek vb. bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde 
durumunu alan bölüm... Kırım... Zilli bir kasnağa geçirilmiş 
kursak zarından oluşan çalgı... 5. Ayakkabı ile topuk arası-
na sokularak ayağın ayakkabıya kolay girmesini sağlayan, 
maden, boynuz veya plastik maddeden yapılmış alet... Mek-
tup (eski)... 6. Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, 
toprak... Karakter... Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirme-
kte kullanılan, her iki taraftan yelkenin ortasına bağlanan 

ip.. 7. Aşama.. Bakayazmak işi... 8. Radyum elementinin 
simgesi... Voleybol ve teniste topu yukarıdan aşağıya doğru 
sertçe yere vurma, küt... İnsan başı, ser... Türk alfabesinin 
on dördüncü harfinin adı, okunuşu... 9. Babailik tarikatından 
olan kimse... Kalori... Atom numarası 53 olan, tabiatta, den-
iz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı 
deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, ma-
vimtırak esmer renkte katı bir element (simgesi I)... 10. 
Cemaate namaz kıldıran kimse... O zamirinin yönelme du-
rumu eki almış biçimi... Masallarda adı geçen ve gerçekte 
var olmayan büyük bir kuş... 11. Şavkımak işi... Nisan (halk 
ağzı)... 12. Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını 
anlatan “.... ile Büdü, Şakire Dudu” deyiminde geçen bir söz 
(halk ağzı)... Almazlık... 13. Bademden yapılan bir şerbet, 
badem sübyesi... Hayvanın ayağına nal çakmak... 14. Üre-
timde gerekli malı elde etmek için kullanılan yarı işlenmiş 
mal... Tıkamak işi... 15. Süre aşımı... Kur’an surelerini oluş-
turan kısımlardan her biri...

Yukarıdan aşağıya
1. İş yeri, daire, büro... Terbiyesi olmayan... 2. Yer ka-

buğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan 
kütle, külte, porfir... Yemek, yiyecek (eski)... Gam dizisinde 
“si” ile “re” arasındaki ses... 3. Altın kökü... Birden çok imam 
bulunan camilerde en kıdemli imam... 4. Gelecek (eski)... 
Kapsamak işi... İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, 
aralık, boşluk, mesafe... 5. Asker (eski)... Gam dizisinde re 
ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti... Yurt... 
6. İridyum elementinin simgesi... Merak, kararsızlık veya 

kuşku anlatan bir söz, acep... Hedef noktaları dairesel olar-

ak belirlenmiş nişan tahtasına küçük okların atılmasıyla oy-

nanan bir tür oyun... 7. İşaret için yapılmış çentik veya iz, 

kerti... Açınma işi, inkişaf... Yemek... 8. Düzeyine göre yükse-

kte olan... Samanı olan... 9. Köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları 

çevik ve kuvvetli evcil, küçük memeli hayvan, pisik... Üzüm, 

incir, erik vb. meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıy-

la elde edilen içki, aslansütü... Çelişkili ve tutarsız iki cüm-

leyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... 10. 

Döne döne, tekrar tekrar... Beşten sonra gelen sayının adı... 

11. Hoş kokulu... Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışla-

ma... Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, ısrar bekley-

en, işveli, edalı... 12. İçine sokma, iliştirme (eski)... Mozaikle 

yapılmış kalıp döşeme maddesi... 13. Eş sıcak... Dördün... 

14. Aydın iline bağlı ilçelerden biri... Paltoya benzer bir tür 

üstlük (eski)... Yer-

ine koyma, yerine 

kullanma (eski)... 

15. Arap alfab-

esi... Genellikle 

kürkten, gösteriş-

li kumaşlardan 

veya yün örgüden 

yapılmış uzun 

omuz atkısı... Bir 

yapıda iki döşeme 

arasında yer alan 

daire veya oda-

ların bütünü...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yılllardır Gazeteci ve Esnaf kim-
liği ile tanıdığımız TRT muhabiri 

Şükrü Sağlam’ın Amcası 

Vefat Etmiştir.
Merhuma Allahtan rahmet

Kederli ailesine ve
yakınlarına 

başsağlığı dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

YENİ DOĞANŞEHİR 
GAZETESİ

Mustafa 
Sağlam (76) HABER MERKEZİ 

Doğanşehir ilçesinde 
2016-2017 yılı Milli Eğitim 
Müdürlüğüne yani atanan 
aday öğretmenler okulların-
da Görevlerine başladı. 

Doğanşehir’e yeni gelen 
aday öğretmenler Doğanşe-
hir deki kurumları tanımak 
amacıyla kurumlara gezi  

düzenlediler aday  öğret-
menlere Polat Vaiz Şahin Or-
taokulu Müdürü Kemal Çakır 
rehberlik etti. 

İlk gezilerini Doğanşe-
hir Öğretmen evi ve ASO 
müdürlüğüne yapan Öğret-
menler Öğretmen evi 
müdiresi Yüksel Olmuş 
tarafından yapılan hizmetler 

ve Doğanşehir de ilk olarak 
ASO müdürlüğü tarafından 2 
bin kişiye aynı anda yemek 
yapabilen yemek fabrikasını 
gezdi. Yemek fabrikasının 
Tüm fonksiyonlarını bir bir 
anlatan. Olmuş, “burası adı 
ile Öğretmen evi sizin eviniz 
size aittir.”

ÖĞRETMENLER DOĞANŞEHİR 
TANITIM GEZİSİNE KATILDILAR
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Kasım her geçen gün ve sene büyüyordu. Büyüyordu büyüme-
sine ama, boyu   hep kısa kalıyordu. Bu durumuna çok içerliyor-
du. O istiyordu ki hem bedenen ve hem de boy olarak uzasın ve 
bütün herkese korku salsın. Buna rağmen gücü yetebileceğine 
kanaat getirdiği çocuk ve gençleri; babasının zamanında kend-
ini   yukarı kaldırıp, acımasızca yere vurduğu aklına geliyor, aynı 
hınçla acımasızca    dövüyordu. Bir gün Çapo’larda oturan İmamla 
karşılaştı. İmam doğuştan mı yoksa sonradan mı bir ayağı sakat-
tı ve oldukça kısa kalmıştı. Diğer ayağı ise sağlamdı ve diğerine 
oranla 2-3 katı uzundu. Ancak yürürken kısa ayağının üze-  rine 
yüklendiğinden, uzun ve sağlam ayağını kırarak, diğerinin sevi-
yesine getiri-  yordu. Omuzunda kürekle İmam’a doğru yürüyen 
Kasım “ Şu boyu kısa gence,   kürekle bir-iki yapıştırıp, bir ders 
vereyim” diye içinden geçirdi. Ona doğru yak-   laştı ve “ Ulan 
ne arıyon sen burada?” diyerek, omuzundan aldığı kürekle vur-
mak için hamle yaptı. Bu duruma çok sinirlenen İmam, kırarak 
yürüdüğü sağlam ayağının üzerine doğrulunca, heybetli biri olu-
verdi.” Ne diyon sen ulan” deyip te Kasım’ın üzerine yürüyünce, 
onun heybetli görünüşü ve kararlı tutumu karşısında “ Anaaaa!...” 
diyerek, küreği yere fırlattığı gibi, öylesine bir kaçış kaçtı ki, ar-
dından sapan taşı bile kavuşmazdı.

Yine bir gün, ağadan habersiz atını aldı ve tüfeğini de kuşa-
narak, şöyle yazı    yabanda bir tur atayım diyerek atı mahfuzladı. 
Sırtında tüfekle atın dört nala koşması ona doyumsuz bir haz ver-
iyordu. Herkes te dönüp dönüp Kasım’a bakı- yor ve bu durum onu 
daha çok gururlandırıyor ve heyecanlandırıyordu. Yolda dört nala 
giderken birden önüne iki tane asker çıkıverdi. Kendisini durdu-
ru- verdiler. “Kimsin, nereye gidiyorsun, tüfeğin ruhsatı var mı? 
sorularına korku- sundan cevap dahi veremedi. Kem küm edip 
duruverdi. Askerler “ Ver bakayım şu tüfeği, yarın gelir, ifade verir 
ve tüfeğini alırsın” dediler. Kasım’ı bir telaş, bir korkudur aldı. “ 
Ben şimdi ağaya ne diyeceğim, ona nasıl hesap vereceğim”  di-
yerek evin yolunu tuttu. Durumu abisi Hacı Ali’ye anlattı. O da “ 
Her şeyi olduğu gibi anlatacaksın ağaya. Başka ne yapılabilinir 
ki? Biz karakola gitsek, tüfeği istesek, mümkünü yok vermezler 
“ dedi. Kasım yukarı çıkıp, ağaya her şeyi olduğu gibi anlattı. Ağa 
Kasım’a doğru kafasını sallayarak, telefonun başına geçti. “Aloo, 
baş efendi. Ben Mustafa Ağa”. Karşıdaki ses “ Buyur ağam, emrin 
nedir?” Ağa biraz sert bir tavırla “ Sizin askerlerden ikisi, benim 
tüfeği bizim çocuğun elinden almış. Derhal o tüfeği, bizzat o ask-
erlerden biri ile gönder” dedi ve telefonu kapattı. Biraz sonra bir 
asker elinde tüfekle çıkıp geldi. Ağa Kasım’a dönerek “ Bu asker 
mi aldı senden tüfeği? diye  sorunca, Kasım başıyla onayla- dı. Ağa 
sert bir şekilde askerin uzattığı tüfeği aldı ve “ Ulan sen ne hakla, 
bir ağanın tüfeğine el koyarsın? dedi ve askerin bir şey demesine 
fırsat bırakmadan, suratına öyle bir tokat indirdi ki, asker yere 
yuvarlanıverdi…   

     Her ne kadar boyu uzamasa da Kasım, artık genç bir de-
likanlı olmuş ve askerlik çağı da gelip çatmıştı. O zamana ka-
dar çok çocuk ve genç’in canını yakmış ve hatta hayvanlara bile 
acımamıştı. Ama bu arada, başkalarının da hışmına uğramamış 
değildi. Artık bu tür hareketlerden vazgeçmeliydi. Büyümüş bir 
delikanlı olmuştu. Yakında askere de gidecekti. Askerden dönünce 
de belki ağası onu everecekti. Öyle ya hayat bu şekilde devam 
edemezdi. Artık kendine bir çeki düzen vermeliydi.

     Askere uğurlanan Kasım, boyu kısa olduğu için, kısa dö-
nem askerlik yapmış  ve terhis olmuştu. Başta ağası ve abisi ol-
mak üzere herkes şaşkındı. “Ulan, sen   ne zaman askere gittin, 
ne zaman bitirdin ve terhis oldun da geldin” diyorlardı.     Kasım 
ise kasılarak “Gidenler askerliği çabuk öğrenemiyorlar, ben ise 
çabuk öğ-   rendim. Görevimi tamamladım ve geldim.” diyordu. 
Bir gün, Kasım bir köşeye çömelmiş kara kara düşünürken, ağa 
onun bu durumunu fark ederek, yanına yaklaştı. Kasım, ağanın 
geldiğini görünce hemen ayağa kalkıp esas duruşa geçti. Ağa 
“Kasım oğlum, sende bir haller var. Gördümki, kara kara düşün-
mektesin. Bir sıkıntın mı var? Kasım “ Yok ağam, ne sıkıntım ola-
ki, çok şükür hiçbir şey esirgemiyon benden, Allah razı olsun” 
dedi. Ağa üsteleyerek “ Yok yok. Sende bir şeyler var. Gel benimle 
yukarıya da anlat bakalım.”dedi. Ağa merdivenleri ağır ağır tır-
manırken, Kasım da onu takip etti. İçeri girince ağa, makattaki 
mindere oturup sırtını da yastığa dayadı. Kasım kapının ağzında 
ayakta dineli- yordu. Ağa, “ Şimdi söyle bakalım. Hiç çekinme ev-
lat. Yıllarca bizimle beraber oldun. Seni biz kendi evladımız gibi 
sevdik, biliyorsun.” Kasım “ Bilirim ağam, bilmem mi?. Anamdan, 
babamdan görmediğim sevgiyi ve şefkati ben sizlerden gördüm. 
Allah sizlerden razı olsun” dedi. Ağa “ O zaman ne düşünmektes-
in, anlayalım?” dedi. Kasım biraz ezildi, büzüldü. Acaba söylesem 
mi, söylemesem mi ? diye düşündükten sonra “ Ağam, dedi. Ben 
de artık devlet dairesinde görev almak isterim. Tabii münasip 
görürseniz.” Ağanın gözleri parladı. “Aferim ulan, demek adam ol-
dun da memur olmak  istersin hemi?” dedi. Ağa hemen telefonun 
başına geçip, karakolu aradı. “Alo, baş efendi. Ben Mustafa ağa.”  
Karşı taraf  “Buyur ağam, emrin nedir?” Ağa devamla  “ Bak baş 
efendi. Benim yanımda kalan Kasım var ya. O devletten bir görev 
ister. Bir imkan var mıdır?” Baş efendi: “ Ağam bir bekçilik ka-
dromuz var. İstiyorsa gelip hemen başlasın.” dedi. Ağa sevinerek “ 
Sağolasın baş efendi” dedikten sonra Kasım’a dönüp “ Ulan Kasım, 
şansın varmış. Bak baş efendi diyor ki, bir gece bekçisi kadromuz 
var, istiyorsa gelsin hemen başlasın diyor. Ne diyorsun?”… Kasım 

hiç teprenmeden, kafasını dahi kaldırmadan, hiç ses vermeden 
beklemektedir. Ağa “ Anlaşıldı. Ses çıkarmadığına göre, pek işine 
gelmedi herhal.” dedikten sonra tekrar telefonun başına geçip 
başka bir numarayı çevirdi. “ Alo baş hoca, ben Mustafa Ağa. Be-
nim yanımdaki Kasım oğlan askerden geldi de, devlet dairesinde 
bir görev ister. Münasip bir görev varmıdır?” Karşı taraf “ Ağam 
emrin olur. Okul- da bir müsdahdeme ihtiyacımız var. Madem 
askerliğini de yapmış, gelsin hemen başlasın.” der. Ağa yine se-
vinçle Kasım’a dönerek “ Haydi gözün aydın. Bak baş hoca diyorki 
“ Boş bir müsdahdemlik kadromuz var. Gelsin hemen başla- sın. 
Ne diyorsun?”… Kasımda yine bir tepki yoktur. Karşısında süzülüp 
dur- maktadır. Ağanın iyice canı sıkılmıştır. Duruma sinirlenmiştir. 
Elleri arkasında, odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolanıp dur-
makta ve adeta burnundan solu- maktadır. En sonunda, biraz 
sakinleşince, gülümseyerek ve yumuşak bir tonla  “Kasım oğlum, 
gece bekçiliğini beğenmedin, müsdahdemliği beğenmedin. Sana 
bir görev vereceğim, bilirim ona hiç itiraz etmeyeceksin… Ağa, bir 
yandan sisnirlerini yatıştırmaya çalışırken, bir yandan da  Kasım’ın 
tepkisini ölçmeye çalışmaktadır. Biraz soluklandıktan sonra “ 
Kaymakam bey izne ayrılmış, o gelinceye kadar ona vekalet et 
olur mu?... Kasım’ın asık suratı değişti birden. Ağzını açtı ki bir 
şey söyleye. Ağa tüm hiddeti ile “ Ulan it oğlu it. Okur yazar- lığın 
yok. Doğru düzgün bir boyun endamın yok. Kafada akıl desen, o 
hepten yok. Bir de gece bekçiliğini beğenmezsin, müsdahdemliği 
beğenmezsin!… Aşağı ahırdan küreği al, doğru bahçeye!… Oğlum 
bekçilik senin neyine, müs- dahdemlik senin neyine!” diyerek 
kovar Kasım’ı yanından. 

     Devlet görevinden ümidini kesen Kasım, ağanın işlerine 
yoğunlaştı. Günler     yıllar geçtikçe, kendisi büyürken, ağası da 
yaşlanıyor ve buna bağlı olarak ta eski güçlü özelliklerini kay-
bediyordu. Ağalık dönemi artık bitmiş, ağalara verilen itibar 
zaafa uğramaya başlamıştı. Bu durumlara artık katlanamayan 
ve sindiremeyen ağa, yaşı gereği bazı hastalıkların zuhur etme-
si ve mücadele gücü- nün azalması üzerine yıllardır, yanlarında 
çalıştırdıkları Hacı Ali ve sonradan dahil olan Kasım’ı karşısına 
alıp şunları söyledi: “Uzun yıllar bizim aileye hizmet verdiniz. Si-
zleri kendi evlatlarımdan ayırt etmedim. Sizler de bizlere saygıda 
ve görevde kusur etmediniz Allah için. Artık yolun sonuna geldik 
sanı- yorum. Durumlar her geçen gün kötüleşiyor. Maddi durum-
lar da hiç iç açıcı görünmüyor. Artık bu fazla yükü kaldıracak du-
rumda değiliz. Diyorum ki, artık   bundan sonra kendi başınızın ça-
resine bakasınız. Şimdiye kadarki hizmet- lerinizden  ötürü sizlere 
teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin. Benim hakkım da sizlere  
helal osun..” Bu sözlerle, bir dönem böylece sona ermiş oluyordu.

     Rahat, huzurlu ve görkemli bir yaşantının sona ermesi, 
Kasım’ı fena halde sarsmıştı. Şimdi ne olacaktı? Nerede ve nasıl 
bir yaşam sürecekti? Ona, canlarını   yaktığı insanlar mı sahip 
çıkacaktı? Bu mümkün mü idi? Abisinin durumu da aynı idi. O da 
zor durumda kalacaktı. O halde iş başa düşmüştü. Bir şeyler yap-   
malı ve hayatını idame ettirmeliydi. Bir süre fırınlarda kalfa olar-
ak çalıştı. Za-    manla ustalaştı. Kritik dönemi atlatmıştı. Fırıncılığı 
bayağı beceriyor, pişirdiği     ekmekler beğeni ile tükediliyordu. 
Kristal Kahvehanesinin bitişiğindeki fırın, Kasım sayesinde iyi iş 
yapıyordu. Kahvehanedeki insanlarla iletişimi yüksek idi.   İnsan-
larla yapılan patırtılı, gürültülü şakalaşma ve söyleşmeler, tüm 
kasaba hal-  kının ilgisini çekiyordu. İnsanlar, yaratılan bu ortam-
dan hoşnuttu. Önemli bir işi  olmayan herkes, mutlaka bir eğlence 
çıkar diye orada bir araya geliyordu. Kasa-  banın sevilen, konuş-
ma özürlü Kuri’si de oranın müdavimleri arasına katıldı. Hemen 
her gün oraya gelen Kuri, Kasım’a yaklaşıp “ Nım nım pepe ha” 
diyordu. Nım nım yemek, pepe ise ekmek anlamına geliyordu. 
Kasım ile Kuri’nin karşılıklı normal ve bazen sinkaflı söyleşileri 
insanlar için doyumsuz bir eğlence halini alıyordu. Kuri de bu du-
rumdan memnundu ki, oraya gelmeden edemiyordu. Kasım onun 
her söylediğini, o da Kasım’ın ne dediğini anlayabi- liyordu. En çok 
ta Kuri’nin kızarak, ne söylediği anlaşılamayan sözleri Kasım’ın 
ve izleyenlerin hoşuna gidiyordu. Bazen Kuri küsüyor, Kasımdan 
uzak durmaya çalışırsa da, aslında naz yapıyor ve Kasım’ın dik-
katini çekmek istiyordu. Kuri, devamlı  Kasım’ın önünden gelip 
geçerek, onu tahrik etmeye çalışıyordu. Kasım da uzaktan uzağa 
“ Poz yapma ulan, poz yapma” dedikçe, Kuri başını yukarı dikiyor, 
göğsünü ileri çıkarıp, sert adımlarla gidip geliyordu. Bazen de, 
Kasım’ ın ağır hakaretleri karşısında çok sinirlenerek “ Ana putina 
ana ha” diye küfürler savurup çekip gidiyordu. Ama küslük, hiçbir 
zaman uzun sürmüyordu. Birbir- lerine öylesine alışmışlardı ki, 
birbirlerini görmeden edemiyorlardı. İkisini bir arada gören herk-
es, birazdan eğlencelik bir şeyler olacağını bilip, hemen etraflarını 
çevreliyorlardı. Kuri ekmeğe “ Pepe” dediğinden, Kasım da fırıncı 
olup ekmek pişirdiğinden, adı “ Pepe Kasım” a çıkmıştı. Başta Kuri 
olmak üzere hemen herkes onu, Pepe Kasım olarak tanır olmuştu.

     Kuri, birkaç gün ortalıkta görünmedi. Herkes merak içer-
isinde idi. Hasta ol-   duğu için gelemediği anlaşıldı. Birkaç gün 
sonra iyileşirse gelir mutlaka diye dü-   şünülüyordu. Ama bir 
daha oraya gelemeyecek, Kasım ile söyleşemeyecek ve insanlar 
da,  kahkahalarla gülüp eğlenmeyecekti. Çünkü Kuri artık hayatta 
değil-  di. Hastalığa yenik düşmüştü. Kasaba halkı büyük bir şok 
geçiriyordu. Kuri’siz    bir hayat düşünülebilir miydi? O hayatın 
artık tadı- tuzu olur muydu? Kasabada      bu kadar insan dünyasını 
değiştirdi. Ama, Kuri’nin vefatı insanları çok müthiş     etkiledi. En 
çok üzülenlerin başında da Pepe Kasım geliyordu. Artık tadı tuzu   
kaçmıştı Kasım’ın. Kuri’siz bir Doğanşehir’i düşünemiyordu. Artık 
burada dur-   manın bir anlamı kalmadı diyerek, nasibini başka 
yerlerde aramak üzere İstan- bul’a göç etti.

      Ali Öztürk’ ün ilk eşi Döndü’den olan Hacı Ali’nin Eşo ile 
olan evliliğinden; Sezan-Vahap ve Vedat dünyaya gelmiştir. Hacı 
Ali, dürüstlüğü, efendiliği, güvenilirliği ve terbiyesi ile kasaba in-
sanları tarafından sevilmiş ve sayılmıştır.

 Ali Öztürk’ün  ikinci eşi Döndü’den olan Kasım’ın Gülendam 
ile olan evliliğin-  den de Öznur, Tarık ile evlilik yapmış, bu bera-
berlikten, Beşar ve İbrahim dünyaya gelmiştir. Kasım Öztürk hak-
kından da, bütün bu yazdıklarımdan sonra,   sizler karar verin, 
benden bu kadar!....   

- ÖREN(Akçadağ) den GELEN  AİLELER-
- SENEM   AİLESİ –

        Bu aile ALİ  ve HATİCE’ den türemedir. 1944 yılında 
Akçadağ’ın ÖREN   köyünden kalkarak Doğanşehir’e gelip yer-
leşmişlerdir. Aslında, 93 muhacir aileleri konumuz olmakla bir-
likte, sonradan çevre köy ve kasabalardan gelip,       Doğanşehire 
yerleşen ve bu ailelerle kaynaşarak uyum sağlayabilmiş ve kalıcı     
olarak buraya yerleşmiş olan ailelerden de kısaca bahsetmek 
gereği hasıl olmuş-    tur.  ALİ ve HATİCE beraberliğinden; Memet- 
Hasan- Hüseyin ve Ete dünyaya       gelmişlerdir. Bunlardan sadece 
Memet ve Hasan ilçeye gelip yerleşmiş, diğer kardeşler köylerinde 
hayatlarını idame ettirmişlerdir.

MEMET SENEM- Fatma ile olan evliliğinden, İbrahim ve Gaffar 
dünyaya gelmiştir. İbrahim ve Gaffar’ın evliliklerinden çocukları 
olmakla birlikte, kendi-     leri uzun yaşayamadan vefat etmişler-
dir. Çocuklar hakkında bilgi yoktur.

HASAN  SENEM- Esmer kısa boylu, kendi halinde kimseye 
zararı dokunmayan   iyi kalpli bir insan olarak anımsamaktayım. 
İnsaf ile olan evliliğinden; Döndü-      Hanım- Güzel- Seydi- Hatice 
ve Veli dünyaya gelmiştir.

1-DÖNDÜ – Memet ile olan evliliğinden; Sefa- Melike- Yeliz- 
Gülseren- Cafer

2-HANIM-  Hacı ile evliliğinden; İbrahim- Pervin- Güneş- Me-
htap

3-GÜZEL SENEM- Benim sevdiğim ve değer verdiğim akran-
larımdandır.            Dürüst ve iyi niyetlidir. Samimiyet ve dialog 
kurduğum arkadaşlarımdan biridir.   Mahire ile olan beraberliğin-
den; Ali (Banka Md.)- Ertuğrul( Banka Md.)- İbrahim (Banka Md.)- 
Özlem (Bankacı) ve Sibel (Bankacı) olmuşlardır.

4-SEYDİ  SENEM- Hatice ile evliliğinden; Zeyno ve Simge
5-HATİCE – Hüseyin ile olan evliliğinden; Aysel- Ayten- Şengül 

ve İzzet.
6-VELİ  SENEM – Nimet ile olan evliliğinden; Aydın dünyaya 

gelmiştir.   

YOLKORU( Mızgı ) DAN   GELEN  AİLE
- S A Ğ I R    A İ L E S İ –

        Aile  Polat kökenli olup sonradan Viranşehire gelip yer-
leşmiştir. Aile İbra-   him ve Fatma’dan türemedir. Bu beraberlik-
ten Mustafa dünyaya gelmiştir. Göz-  leri iyi görmediğinden Kör 
Mustafa olarak anılmıştır. Kör Mustafa (1894-1955 )   Sürgülü Fat-
ma (1894-1993 ) ile olan beraberliğinden; 1) İBRAHİM (1926-….) 
Polatlı Ayşe ile evliliğinden Nevriye isminde bir kızları bulunmak-
tadır.  2)  FADİME ( 1924-…..)- Kemal Coşkun ile olan evliliğinden; 
İzzet( Müh.)- İlyas (Öğret.) ve Nermin dünyaya gelmiştir. ( Geniş 
bilgi “ Coşkun “ ailesinde)  3) HANNAN( 1931- 1970 )- Faik Okumuş 
ve Seyhat’tan olma Şehnaz ile olan beraberliğinden; Fadime- Asu-
man- Selim- Ülfet- İbrahim ve Songül olmuştur.        FADİME – Ter-
biyeli ve hatırsinas bir insandır. Bazı dairelerde ve en son benim   
görev yaptığım okulda katibe olarak çalışıp emekli olmuştur. Çok 
sevip ve tak- dirle andığım Hanifi Bozkurt ile olan evliliğinden; 1) 
Özlem ( Sağ. Me.)- Memet Yalvaç ile  olan evliliğinden, Efehan.    
2) Hakan ( Öğret.)- Nuran ile olan evlili-   ğinden…………….   3) 
Gökhan- Henüz öğrenci ve bekardır.

ASUMAN- Orhan Koçak ile evliliğinden; Eda- Yaşam ve Erhan.
SELİM- Sakin ve efendi biridir. Temiz ve sağlam iş yapan bir 

yapı ustasıdır. Emine ile olan evliliğinden; Fatih- Furkan ve Esma. 
ÜLFET- Hikmet Kaçmaz ile evliliğinden; Ayşe ve Mustafa
İBRAHİM- Dürüst, terbiyeli ve sempatik biridir. Büyüklerine ve 

özellikle bana      karşı oldukça saygılıdır. Emlakçılık işleri ile uğraş 
vermektedir. Hatice ile olan    evliliğinden …………

SONGÜL- Mustafa Sancar ile olan evliğinden; Ebru- Semra  ve 
Turgut

4)MEVLÜT – Yakinen tanıdığım efendi, dürüst ve herkes 
tarafından sevilen bir  şahsiyettir. 1966 yılında Kürneli Ayşe ile 
olan evliliğinden çocukları bulunma-   maktadır. Kendisi ve ailesi 
uzun yıllardan beri İzmir Aliağa’da ikamet etmekte.
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