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DOĞANŞEHİR DE GARANTİLİ SU SONDAJI YAPILIR. ARAZİSİNDE SUYU OLMAYAN 
HEMŞEHRİLERİMİZE DOĞANŞEHİR DE MODERN CİHAZLARLA SU TESBİTİ. YAPILIR. 

DERİNLİK VE METRE, ÇIKACAK SUYUN DEBİZİNİ İÇEREN RAPOR VERİLİR. 
DİLEYENE SU GARANTİLİ SONDAJ YAPILIR.
İTİBAT BİLGİ İÇİN BİZİ ARAYA BİLİRSİNİZ. 

0535 5205266. ŞÜKRÜ SAĞLAM DOĞANŞEHİR... 
http://www.garantilisutespit.com/

HABER MERKEZİ 
Türkiye her ne kadar güneş ışığından 

yararlanan bir ülke olsa da Nisan ve Ekim 
ayları arasında güneşi dik almaması ned-
eniyle D vitaminini tabii kaynaktan yüksek 
ölçüde sağlayamıyor. Türkiye’de vitamin D 
eksikliği görülme sıklığı ve ilişkili faktörlere 
yönelik yapılan son çalışmada 10 kişiden 
9’unda D vitamini eksikliği saptandı. Araştır-

maya göre D vitamini eksikliğinin erkeklere 
oranla kadınlarda yüzde 93 daha yüksek or-
anda olduğu tespit edildi. Okan Üniversitesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. 
Dr. Emin Ünüvar, D vitamininin, kalsiyum 
ve fosfor emilimini hızlandırarak kemiklerin 
güçlenmesine yardım ettiğini ve bunun özel-
likle çocukların kemik gelişimi için oldukça 
önemli olduğunu belirtti. D vitamininin hem 
güneş yardımıyla vücut tarafından üretile-
bilen hem de dışarıdan besinler ve takviyeler 
ile alınabilen bir vitamin türü olduğu söyley-
en Prof. Ünüvar, “D vitamini kemik dokusu 
dışında birçok organımızın çalışmasında da 
önemli role sahiptir. Vücudumuzdaki he-
men hemen her hücreyi etkileyebilir. Hücre 
farklılaşmasında, fonksiyonlarında düzenley-
ici role sahiptir. Bağışıklık sistemimizi güçlü 
tutar ve aktif olmasını sağlar. Vücut hücreleri 
arasında sinerjiyi oluşturmada yardımcıdır” 
diye konuştu.

YORGUN VE HALSİZ 
HİSSETMENİZE NEDEN 

OLABİLİR
Güneş ışığından yararlanmama, mahrum 

kalma ve kullanılan bazı güneş koruyucu-
ları ile bu koruyucuların bilinçsiz kullanıl-
masının yanı sıra Prof. Dr. Ünüvar, D vita-
mini eksikliğinin öne çıkan nedenlerini şöyle 
sıraladı: “Gıdalarla yetersiz D vitamini alımı 
ve beslenme biçimi, bazı sindirim sistemi 
hastalıklarında D vitamininin bağırsaktan 
yetersiz emilimi, böbrek ve karaciğer hast-

alığı sebebiyle D vitamininin aktif forma 
dönüşememesi, kullanılan bazı ilaç türleri 
D vitamini eksiliğine neden olabilir.’’ Vücut-
taki D vitamini eksikliğinin kişinin kendini 
yorgun, gergin ve zayıf hissetmesine neden 
olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ünüvar, bu 
eksikliğin oldukça yaygın olduğunun da altını 
çizdi. Ünüvar, “Bu vitaminin eksikliği kasların 
zayıflamasının ve kas ağrılarının temel ned-
enlerinden biri olarak gösterilebilir. Özellikle 
doğurganlık çağındaki kadınlarda, demir ek-
sikliği ve kansızlık riski oldukça yüksektir. 
Kasların yanı sıra periferik sinir dokusuna 
da olumsuz etki yapabilir. Buna bağlı olarak 
ağrılar, uyuşmalar, batmalar görülebilir. Kro-
nik veya tekrarlayan ağrı sendromlarında D 
vitamini yetersizliği olumsuz etki yapabilen 
bir faktördür’’ uyarısında bulundu.

D VİTAMİNİ KANSER RİSKİNİ 
AZALTIYOR

Kemiklerin gelişiminde oldukça etkili D 
vitamininin sadece kas ve kemik konusun-
da değil birçok hastalık üzerinde önemli 
derecede etkisi bulunduğuna dikkat çeken 
Prof. Ünüvar, ‘’D vitamini alımı; ileri yaşlar-
da yaşanan kemik kaybının önüne geçerken, 
kanser gelişiminin önlenmesinde önemli bir 
faktör, meme ve kolon kanseri riskini azal-
tıyor. Bebek ve çocuklarda kemik ve diş gelişi-
mi için oldukça faydalı. Kemikleri sağlam-
laştırarak kırılmasını önlerken bağışıklık 
sistemi içindeki etkisini de unutmamak 
gerek.’’ dedi.

D VİTAMİNİ DOĞRU 
MİKTARDA ALINMALI

Prof. Dr. Emin Ünüvar, vücut için varlığı 
ile neredeyse tam bir kalkan görevi gören 
D vitamininin kanda 20-30 ng/ml arası bir 
değerde olmasının yetersiz anlamına geld-
iğini kaydetti. Prof. Ünüvar; “Kanda 30 ng/ml 
ve üzeri sağlık için yeterli düzey kabul edile-
bilir. Bu üst sınır bazı araştırma sonuçlarında 
50 ng/ml alınsa da günümüz son yayınların-
da 30 ng/ml ve üzeri yeterlilik kabul edilir. 
Yaş gruplarına göre 0-2 yaş arası bebeklerde 
günde 400 IU, 3-18 yaş arası çocuklarda 
günde 600 IU, 18 yaş ve üzeri yetişkinlerde 
günlük 1000 IU yeterli dozlardır. Bu doz 
alımları D vitamini düzeyinin yeterli olmasını 
sağlayabilir. Eğer eksiklik varsa bu durumda 
günde 2000-3000 IU, 3-6 hafta boyunca ver-
ilebilir. Ancak eksiklik durumunun tedavisi 
hastanın özelliğine göre de değişiklik göster-
ebilir. Mutlaka hekim kontrolünde yapıl-
malıdır. Yağlı dokuda birikebilen bir vitamin 
olduğu için dozlar mutlaka hekim nezaretin-
de olmalıdır.” uyarısında bulundu.

Prof. Ünüvar; “Yeni doğandan itibaren be-
bekler D vitamini kullanabilirler ama önemli 
olan annelerin uygun doz kullanımına dikkat 
etmeleridir. Tabii kullandıkları D vitaminin 
içeriği ve katkı koruyucu madde içeriklerine 
dikkat etmelerini, yetişkinler ve gebelerin 
ise günlük destek dozunda ve ihtiyaç doğrul-
tusunda D vitamini takviyesi almalarını tavsi-
ye ederim” dedi.

Sağlık İçin D Vitamini Çok Önemli
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TÜRKİYE’DE BİR İLK
DEMET TUNCEL 
Doğanşehir Vahap Küçük MYO’da düzen-

lenen söz konusu protokolün imza törenine 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Doğanşe-
hir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, 
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Ba-
harçiçek, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. 
Cemal Koyunoğlu, MYO Sekreteri Nail Kork-
maz, akademik ve idari personel katıldı. İmza 
töreninde konuşan ve imzalanan protokol 
hakkında bilgiler veren Doğanşehir Vahap 
Küçük MYO Müdürü ve Rektör Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Cemal Koyunoğlu, “Bu pro-
tokolle, İnönü Üniversitesi Doğanşehir Vahap 
Küçük MYO’da bulunan programları öğrencil-
erin tercih etmesini sağlamak, öğrencilerin 
başarılarını teşvik etmek ve ülkemizde bil-
gi, beceri ve donanım sahibi teknik eleman-
ların yetiştirilmesine katkıda bulunmak için 
hayırseverin bu okuldaki öğrencilere maddi 
destek vermesi amaçlanmıştır.” dedi.

Doğanşehir Kaymakamı Muhammet 
Şükrü Pekpak ise imzalanan protokolün 
hayırlı olması temennisinde bulunarak söz 
konusu protokolün Meslek Yüksek Okuluna 
tercihlerin artmasına vesile olacağına in-
andığını ifade etti.

İlçeleri için son derece önemli olan ve bu 
bilinçle kuruluşundan bugüne gerekli desteği 

esirgemediğini belirten Doğanşehir Belediye 
Başkanı ve hayırsever işadamı Vahap Küçük, 
kendisi tarafından verilen bursun okulu ka-
zanan her öğrenci için geçerli olduğunu, 
geleceğimiz olan evlatlarımızın geleceği ve 
ülkemizin refahı için gerekli olan tüm desteği 
yaşadığı sürece vereceğini söyledi. Kuru-
luşundan beri Meslek Yüksekokuluna verdiği 
sayısız katkılardan dolayı Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap Küçük’e teşekkür den Rek-
tör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Hem belediye 
başkanı olarak hem de hayırsever bir işadamı 
olarak her konuda bizlere katkı sunan Sayın 

Vahap Küçük okulumuzda öğrenim gören 
tüm öğrencilere zaten burs vermekteydi. Söz 
konusu protokolü imzalamamızdaki amaç ise 
okulumuzu kazanan öğrencilere karşılıksız 
bursun verildiğine dair ibarenin ÖSYS ter-
cih kılavuzunda yer almasını sağlamak için 
gereken bir prosedürdü. Doğanşehir Vahap 
Küçük MYO’nun kuruluşundan beri gerekli 
olan yardımı hiçbir zaman bizden esirge-
meyen Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. 
Üniversitemizin mevcut fiziki yapıları ar-
asında en mükemmel bina bu okulumuzun 
binasıdır. Son derece modern alt yapısı ve 

teknik imkânlarıyla öğrencilerimizin hiz-
metinde olan okulumuzda mevcut iki bölüme 
yeni iki bölüm daha kazandırdık. Bun-
lardan biri İtfaiye diğeri ise Çağrı Hizmetleri 
Bölümüdür. Sayın başkanımızın verdiği her 
öğrenciye burs desteği ile okulumuza terci-
hlerin daha da artacağını düşünmekle be-
raber örnek bir yaklaşımın da sergilendiğini 
belirtmek isterim. Huzurunuzda kendilerine 
teşekkür ediyorum. 

Yapılan konuşmaların ardından söz konu-
su protokol imzalandı.

İSA KANLIBAŞ 
Dolandırıcılara karşı hazırlıksız yakal-

andığımız bir gerçek. Bunun sebebi ise 
bilinçsiz olmamız. Konuyu ve son günlerde 
ortaya çıkan dolandırıcılık hikâyelerini, 
olaylarını ele aldığımız Tüketici Hakları 
Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer 
ülke gündemini meşgul eden Çiftlik Bank ile 
ilgili: “Kısa yoldan zengin olmak hayaller-
inden kurtulalım. Toplum olarak böyle bir 
zafiyetimiz var. Bunun da yanlış olduğunu 
görmemiz lazım. Geçmişte de benzeri bir 
takım olaylar yaşandı.  Benim çocukluğuma 
dayanan oluşumları hatırlıyorum. Kişilere 
birer tane zarf veriliyordu. Bu zarfı 5 kişiye 

dağıtılması isteniyordu. Filan zamanında şu 
kadar para alacaksınız diye saadet zincirleri 
oluşturuyordu. Yani bu çok eskiye dayanıyor 
35 yıl öncesinden gelen bir zafiyettir. Ben sa-
dece şunu diyorum lütfen ayağı yere basan 
düşünceler içerisinde olalım. Kolay para ka-
zanmak yerine emek ile kazanılan paranın 
farkında olalım. Kolay olan hiçbir şey kalıcı 
değil. Bu anlamda dikkatli olmamız gerek-
tiğini söylüyorum. Gerçekten çok insancıl 
davranıyoruz, toplum olarak bu anlamda. 
Karşımızdakinin dürüstlüğüne inanıyoruz 
ama maalesef dürüstlük ölçülerimiz eskisi 
kadar güçlü değil. Bu biraz bizi incitse bile 
maalesef değil. İnşallah daha uyanık, daha 

yerli yerinde, daha yasal yollardan doğru 
kazançlar elde etmenin yolunda oluruz” if-
adelerine yer verdi. 

Zuhal Dişer daha sonra: “Çiftlik Bank 
meselesini ilgili bakanlıklarına sorabilirler-
di. İlgili Bakanlıktan nasıl bir yasal prosedür 
çıkmış öğrenebilirlerdi.  Sorulmadan kolay 
yoldan para elde etmenin sonucu bu şekil-
de de hep hüsran oluyor, bunu bilelim artık. 
Dolandırıcılık aslında devlet teşkilatlarının 
alanlarına giren bir konu değil.  Bunun he-
men savcılık kanalıyla bir davaya dönüşm-
esi gerekiyor. Dolandırılan kişi durumu 
hemen yetkililere haber vermeli ve gerekli 
işlemleri başlatmalı” sözlerine yer verdi. 

Dolandırıcılara Karşı Dikkatli Olmalıyız
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Şeker Hastalığı Çözümsüz Değil
 
Ankara Üniversitesi Tıp. Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. İlker 

Durak diyabet hastalığının tedavisi olmayan bir kader olmadığını 
Bilakis tedavisi ve çözümünün doğada gizli olduğunu söyledi. 

Dr. Nuri KAPLAN 21. Yüzyılın kabusu olarak nitelenen Şeker 
Hastalığı (diyabet) ülkemizde 10 milyonun üzerinde vatandaşımızı 
etkisi altına almış durumda.  Her geçen gün  yaygınlaşan şeker 
hastalığı artık 20 li yaşlardan itibaren yaygınlaşmaya başlan-
mıştır. Şeker hastalığı tedavi edilmediğinde başta kalp olmak 
üzere damar tıkanıkları kollestrol görme bozuklukları felç böbrek 
yetmezliği kollestrol tansiyon iyileşmeyen yaralar el ve ayaklarda 
his kaybı gibi bir çok ciddi hastalığa da neden olmaktadır.

Dr. Nuri KAPLAN Şeker hastalığında modern tıp tedavis-
inin yanında bitkisel takviyelerle desteklendiğinde şeker hast-
alığından tamamen kurtulmakta mümkün olabiliyor. Başta Anka-
ra Üniversitesi Tıp. Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. İlker Durak  
olmak üzere Dünyada bu konuda yapılan çalışmaları inceleyerek 
uzman ve yetkin bir kadro birlikteliği oluşturarak Diyason u 
ortaya çıkardık. Dünyanın değişik yerlerinde özellikle de üniversi-
telerde yapılan akademik çalışmalarda diyasonun içindeki besin-
lerin diyabet tedavisinde çok etkili olduğu ortaya konmuştur. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. İlker 
Durak Bu bitkilerden bazılarına örnekler verdi.

Çemen otu tohumu saponinler bakımından zengindir. Ayrıca 
yapısında demir, fosfor ve sülfür bileşiklerine ilaveten yüksek 
miktarlarda protein, karbonhidrat, yağ ve fiber bulunur. Yapılan 
bir çok deneysel çalışmada çemen otu tohumunun tip II diyabetli-
lerde insülin direncini kırarak kan glikoz seviyesini önemli ölçüde 
düşürdüğü gözlenmiştir. Bir başka çalışmada ise çemen otunun 
karaciğer ve böbreklerdeki bazı glükoneojenik enzimleri inhibe 
ederek, tip I diyabetiklerde de kan şekerini önemli ölçüde düşüre-
bildiği gözlenmiştir.

Tarçının da çemen otu gibi hem tip I ve hem de tip II diya-
betlilerde kan şekerini düşürdüğü tespit edilmiştir. Tarçın bu 
etkisini çeşitli mekanizmalar üzerinden yapabilmektedir. Tarçının 
karaciğerde glikojen depolanmasını arttırdığı, glikozun iskelet 
kas hücreleri tarafından alınmasını sağlayan bir bileşiğin (IRS-1) 
sentezini indüklediği ve glikozun kandan diğer bütün dokulara 
girişini hızlandıran GLUT-4 sistemini aktive ettiği bulunmuştur.

Bir diğer karışım bileşeni olan yeşil çay, yapısındaki polfifeno-
lik antioksidan (Flavonoid) olan kateşinlerden dolayı bağırsaktan 
glikoz emilimini inhibe etmektedir. Bir başka çalışmada yeşil 
çayın, diyabetli hastalarda kandaki seviyesi düşük olan ve kar-
bonhidrat metabolizmasında önemli görev yaptığı gözlenen bir 
proteinin (4211 Da protein) kan seviyesini yükselterek kan şeker-
ini regüle ettiği gözlenmiştir. 

Sarımsağın kan şekerini düşürücü etkisinin endotel fonksi-
yonunu düzeltici etkisi ile ilgili olduğunu gösteren veriler bulun-
maktadır. Ayrıca sarımsağın sülfürlü bileşenlerinin yüksek antiok-
sidan özellikleri dolayısı ile pankreası onarıcı etkisi olabileceği ve 
bunun pankreasın beta adacıklarının insülin sentez ve sekresyon 
kapasitesini arttırabileceği şeklinde görüşler bulunmaktadır.

Soyada bulunan isoflavonların da glikoz metabolizmasını 
regüle edebildiği ve insülin direncini kırabildiği tespit edilmiştir.

Ankara Üniversitesi Tıp. Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. İlker 
Durak “Burada çeşitli bitkilerin literatürlere geçmeye başlayan 
etkilerinden bahsederken şunu da  açık bir şekilde ifade etmeli-
yiz ki yukarıda bahsettiğimiz bitkileri rastgele kullanmak yada 
gelişi güzel dozlarda kullanmak hiçbir fayda sağlamayacağı gibi 
hastaların olumsuz etkilenmesine de sebep olabilir. Bunlar ancak 
belirli formüler dâhilinde kullanıldığı zaman fayda sağlar” dedi. 
Bir çok hastamız bunların nasıl kullanılacağını ve ya ne kadar kul-
lanılacağını sormakta; bu ürünlerin nasıl kullanılacağı ne kadar 
kullanılacağı çok önemli olmakla beraber hangi bölgeden hangi 
şartlarda toplandığı da bir o kadar önemlidir. Rastgele kullanmak 
yanlış ölçülerde kullanmak istenmeyen sonuçlar doğurabilmekte-
dir. Bu bitkilerde GDO lu maddeler olmaması Tarım bakanlığının 
denetimin de olması çok önemlidir.

Başta Ben ve Dr Nuri KAPLAN bey olmak üzere bir çok bilim 
adamının çalışmalarından ve yayınlarından da istifade edilerek 
hazırlanan diyason bu bağlamda Diyabet hastalarının tıbbı teda-
visine destek olarak önerebiliriz. 

İLKER
DURAK 200 Öğrencilik Pansiyon

Protokolü İmzalandı

Hayırsever İşadamı ve Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük ile Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı 
Malatya Valisi Ali Kaban’ın katılımıyla protokol imzalandı

HABER MERKEZİ 
Eğitime %100 Destek Kam-

panyası çerçevesinde, Senkron 
Reklam ve Matbaacılık San ve 
Ltd. Şti. adına hayırsever iş adamı 
ve Doğanşehir Belediye Başkanı 
Vahap Küçük ile İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında Doğanşe-
hir’de, %51 lik kısmı hayırsever 
iş adamı Vahap Küçük tarafından 
yaptırılarak teslim edilecek olan 
200 Öğrencilik Pansiyon inşaatı 
için hazırlanan protokol Vali Ali 
Kaban’ın nezaretin de  Doğanşehir 
Belediye Başkanı  Vahap Küçük ile  
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali 
Tatlı Tarafından düzenlenen tören-
le imzalandı. 

Vali Kaban, törende yaptığı 
konuşmada, hayırsever Vahap 

Küçük tarafından %51’lik kısmı 
yapılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesine teslim edilecek olan 200 
öğrencilik pansiyonun yer sıkıntısı 
yaşayan öğrencilerimize hizmet 
vereceğini söyleyerek hayırlı ve 

uğurlu olmasını diledi.
Konuşmasının ardından Vali 

Kaban’ın nezaretinde Doğanşehir 
Belediye Başkanı Vahap Küçük 
ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı 
tarafından protokol imzalandı.

DOĞANŞEHİR’DE DE
KORUCULAR DERNEĞİ AÇILSIN 

İSA KANLIBAŞ 
Malatya Güvenlik Korucuları 

ve Şehit aileleri yardımlaşma 
derneği Başkanı Ali Molon ve İlçe 
Şbe başkanları Fahri Aslan ve Ker-
im Ergen,  Dernek çalışmaları kap-
samında ilçede dernek şubesinin 
açılması konusunda görüşmeler 
gerçekleştirdi.   

Ziyaret kapsamında  Malatya 
Güvenlik Korucuları ve Şehit  Aile-
leri Yardımlaşma  Derneği, Dernek 
Çalışmaları  kapsamında Doğanşe-
hir ilçe kaymakamı  Muhammet 
Şükrü Pekpak, Doğanşehir Jandar-
ma komutanı Jandarma Teğmen  
Tolga Coşkun  ve Doğanşehir  Be-
lediye Başkanı  Vahap Küçük' ü 
Doğanşehir deki korucularla bir-
likte ziyaret etti.  Molon   Ziyaret 
esnasında  Doğanşehir de Güvenlik 

korucuları ve Şehit ailelerini tem-
sil edecek olan,  Dernek  Şubesinin 
açılması ile ilgili olarak Doğanşe-
hir Güvenlik Korucu başlarımızla 
ziyaret ettik. İstişare toplantısı 
yaptık. Güvenlik korucularımızın 
sıkıntılarını dinledik. Derneğimize 

ve korucularımıza sağlamış old-
ukları katkılarından dolayı plaket 
takdim ettik. Bizlere göstermiş 
oldukları ilgi ve misafirperver-
liklerinden dolayı kendilerine 
teşekkür ederiz” dedi. 



53 NİSAN 2018 HABER

Nisan Bir’in Tarihçesi
 15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu Endülüs 

Müslümanlarının son kalesini kuşatır. Uzun süren bir 

kuşatma olmasına rağmen, kış aylarının da etkisiyle, 

kale korunabilmektedir. Durumun zorluğunu anlayan 

Haçlı ordusunun komutanı değişik taktikler düşünmek-

tedir. En sonunda 31 Mart gecesi Kalenin önüne giderek 

bir elinde Kur’an bir elinde İncil ‘Şu iki kitap üzerine 

yemin ederim ki, teslim olursanız bu akşam size bir 

şey yapmayacağım’ der. Gerekli görüşmelerden sonra 

canlarının kurtarılması karşılığında Müslümanlar kaleyi 

teslim ederler. Ertesi sabah, yani 1 Nisan sabahı, Haçlı 

ordusu komutanı bütün Müslümanların öldürülmesi için 

emir verir. Bunun üzerine Müslümanlar ‘Yemin etmişti-

niz, bize söz vermiştiniz’ dediklerinde Haçlı ordusu 

komutanı ‘Benim sözüm size dün akşam içindi, bugün 

için size bir sözüm yoktur’ diye cevap verir ve bütün 

Müslümanlar orada Şehit edilir. İşte o gün bugündür 1 

Nisan Hıristiyanlar arasında ‘Hile Günü’ olarak kutlan-

maktadır. 

 Maalesef Hıristiyanları taklit etmeyi modernleşme 

sanan gafil Müslümanlar arasında da yaygınlaşmış, 

yüzlerce, binlerce Müslüman ın katliam günü olan 1 

Nisan’lar, bir şaka günü olarak kutlanmaktadır.

HÜSEYİN
KARAASLAN

KAYMAKAM PEKPAK MAHALLE
ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Doğanşehir Kaymakamı Mu-
hammet Şükrü Pekpak Mahalle zi-
yaretleri kapsamında Kelhalil Ma-
hallesi ve Polatdere Mahallesini 
ziyaret edildi. Doğanşehir Kay-
makamı Muhammet Şükrü PEK-

PAK, Belediye Başkan Yardımcısı 
Mustafa GÜLHAŞ, İlçe Jandarma 
Komutanı Jandarma Teğmen Tol-
ga COŞKUN ve kurum amirlerinin 
katıldığı ziyaret programında mu-
htar ve vatandaşlarımızın sorun 
ve istekleri dinlendi.  Şehit  aile-

leri de evlerinde ziyaret edilerek 
dualar edildi. Doğanşehir Kay-
makamı Muhammet Şükrü PEKPAK 
vatandaşlarımızın istek ve önerileri 
doğrultusunda işlemlerin yapılması 
için ilgili kurum amirlerine gerekli 
talimatlar verildi.

Doğanşehir’de Şehitlere
Vefa Programı Düzenlendi

KENAN EREN 
Doğanşehir Şehit Subitay Sükut 

Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 
‘’Şehitlere Vefa’’ programı düzenlen-
di. 

İlçe Belediye düğün salonunda 
düzenlenen program saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunması ile başladı. 
Şehitlik Makamının anlam ve önemi-

nin belirtildiği programda, ebediyete 
intikal etmiş olan bütün şehitlerimiz 
için Kur’an-ı Kerim okundu. 

Programda söz alan Doğanşehir 
Kaymakamı Muhammet Şükrü Pek-
pak;

Tüm şehitlerimizi rahmet ve min-
netle andığını belirterek programda 
emeği geçen okul yönetimi ve öğren-

cilere teşekkür etti. 
Şehitlerimiz ile ilgili şiir din-

letileri, video gösterimi ve dualarla 
sona eren ‘’Şehitlerimize Vefa’’ pro-
gramına İlçe Kaymakamı Muhammet 
Şükrü Pekpak,ile beraber kamu ku-
rum amirleri, şehit yakınları, gaziler, 
öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra 
vatandaşlar katıldı.

Memleketim..

Simo’ya Mahman’abüyük yazı ya

Tepelerinde koşan yağız tazıya

Yaylasında koşan minik kuzuya

Doyamadım güzel memleketim

Armuduna,üzümüne elmasına

Tatarı’da bahçelere dalmasına

Hele gece harmanda kalmasına

Doyamadım güzel memleketim

Yıkanmadan olurmu Tamzara da

Gezilmezmi hüsdere,körolada

Baraja gitmeden durulurmu orada

Doyamadım güzel memleketim

Emin çavuşun çeşmesi yusufun pınarı

Yıkık dökük bedenlerin köşesi kenarı

Meşhurdur fasülyesi ve pancarı

Doyamadım güzel memleketim

Kırık köprüye gelince alır heyecan

Harmanlıkta zirve dayanırmı can

Kristal özlemdir bize sanki canan

Doyamadım güzel memleketim

PROF. DR.ALPER
DURAK
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Soldan sağa
1. Yerine koyma, yerine kullanma (eski)... Konu külliyatı... 

Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan 

bir söz... 2. Çok karışık ve dağınık... Otobüs, uçak vb. taşıtların 

yolcularını ilk aldığı veya son bıraktığı yer... 3. Herhangi bir 

ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık 

olarak yaşadıkları yer... Kaçınma, sakınma, çekinme (eski)... 

4. Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden 

her biri, benzeri... Telalamak işi... Bir kimseyi uyarmak, bir 

şeyi açıklamak veya anlamı güçlendirmek için “özellikle, zat-

en, bir de, şurası da var ki” anlamlarında kullanılan bir söz... 

5. Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir tür deri... 

Ağaç ve toprakla yapılmış, hendekle çevrilmiş küçük hisar... 6. 

Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant (eski)... Ka-

barma... Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için 

özel olarak yapılmış nesne... 7. Özel oluş veya davranış biçimi, 

üslup, stil, janr... Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr... Borç 

ödemede güvenilir olma durumu... 8. Alüminyum elementinin 

simgesi... Hastalık nöbeti, kriz... Hint kadınlarına özgü giysi... 

Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama... 9. Bilgisayar-

larda basit programlarla düzenlenmiş bir oyun türü... Olumlu 

veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan 

veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, ey-

lem... Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret... 10. Artvin 

iline bağlı ilçelerden biri... Kulağın duyabildiği titreşim, seda, 

ün... Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve 

yumurta akından yapılan özel bir karışım (eski)... 11. Sürer 

durum... Olabilir ki, belki... 12. Herhangi bir topluluğu oluştur-

an bireylerden her biri, aza... Uzaktan okunacak biçimde istif 

edilmiş, iri sülüs Arap harfli levha yazısı... Kar, süt vb.nin rengi, 

beyaz... 13. Lokomotifin arkasına bağlanan, gerekli yakıtı, suyu 

taşıyan vagon... Yassı ve iri taneler durumunda (kar yağmak)... 

14. Taş bilimi... Dayanıklı, sağlam... 15. Bir kuvvete yükseltilm-

iş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini 

gösteren sayı... Tutukluların kaçmasını önlemek için bileklerine 

takılan, bir zincirle tutturulmuş demir halka... Üzüm, incir, erik 

vb. meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen 

içki, aslansütü...

Yukarıdan aşağıya
1. Alıcıya imza karşılığı teslim edilen, teslim edilemediği du-

rumlarda göndericiye geri gönderilen (mektup, paket), iadeli... 

2. Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, 

yazı çıkarılmış metal levha... Viyola... Umutsuzluktan doğan 

karamsarlık, üzüntü... 3. Baba... İnce perde veya örtü... Pelinle 

kokulandırılmış sert bir içki... 4. Eczanelerde hazır olarak bulun-

durulan ilaçlar... Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, 

üstü örtülü havuz... 5. Ava alıştırılamayan bir tür doğan... An-

lam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan 
bir söz... Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi... 6. Taş kemer veya taş 
kemerlerle yapılmış ev, oda, kapı vb. şey (halk ağzı)... Genel-
likle içine sulu şeyler konulan metal vb.nden yapılmış kap... 
Hayvanlarda, bitkilerde ve D vitamininde bulunan, genellikle 
karbon atomlarından oluşan, alkol niteliğinde organik bir mad-
de... 7. Ayakların yürürken çıkardığı ses... Fal açma, fala bakma 
(eski)... Türk alfabesinin on üçüncü harfinin adı, okunuşu... 8. 
Otalamak işi... Çorum iline bağlı ilçelerden biri... 9. Renyum el-
ementinin simgesi... Okuma yitimi... Genellikle ipek ibrişim kul-
lanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel... 
10. Maymun... Karışık renkli, çok renkli, alaca... Çıban... 11. Ok-
yanus (eski)... Kripton elementinin simgesi... Tunceli iline bağlı 
ilçelerden biri... 12. Tarih öncesinden günümüze kadar değişik 
çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya 
kalıntı... Omurgalı hayvanlardan kuşlar sınıfının hemen bütün 
kuşları içine alan büyük bir bölümü... 13. Sofrada kullanılan, 
tencere, çaydanlık veya tava altlığı... O yer... Yünün dövülmesi-
yle yapılan kalın ve 
kaba kumaş (halk 
ağzında)... 14. Ev, 
konut... Tek başına 
anlamı olmayan, 
sonuna geldiği sö-
zle cümledeki diğer 
kelimeler arasında 
ilişki kuran kelime 
türü, ilgeç... Kö-
pek (halk ağzı)... 
15. Alametifarikası 
olan...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Yazar/Şair
Mehmet

KAYABAŞI

Ben onun şekline değil 
Özüne aşık oldum 
Bazen bir vazoda gül 
Bazen kadeh oldum 

Onun verdiği izana aşıkım 
Hayale değil özüne bağlı 
Bazen bir fincanda kahve 
Bazen bir yudum su oldum 

Nehir ile oluşan şelale idim 
Çiçek ile gül oldum 
Bazen cepte saklanan sevgi 
Bazen önünde sır oldum 

Ona gül oldum arınmak için 
Yanlışı değil doğruyu bulmak için 
Bazen gökte bulut 
Bazen yağmur oldum 

Mevsiminde arındı yüzüm 
Kışı görmeden bahar oldum 
Bazen uykuda rüya 
Bazen gerçeğe yol oldum 

BAZEN GERÇEĞE
YOL OLDUM 

 Haziran ayının 21. Günü akşamıydı. Gecenin 

gündüzün eşit olduğu bir geceydi, o akşam azda olsa 

bir saatlik bir yürüyüş yapmak üzere evden çıktım.  

Adananın Yurt Mahallesinin Mavi Bulvar sem-

tinde geçen kanal boyunda biraz yürüyüş yapark-

en gerek kanal boyunda gerekse kanal boyunun 

etrafındaki kaldırımlarda birkaç çocuğun halsiz 

vaziyette oturdukları, kiminin eli kafasında kiminin 

bir gazete parçasının üzerinde uzanarak yattığını 

birkaç çocuğun da çöp bidonlarının çöplerin içindeki 

kağıt parçalarını kartonları plastik pet şişelerini to-

pladıklarını görünce kendi kendime hem yürüdüm, 

hem de düşünmeye başladım.  

Hayatın acımasız olduğunu orada belirli bir şekil-

de görünüyordu. Orada bulunan çocukların sokakta 

yalnız kaldıklarını, çaresizlik içinde sokaklarda yat-

tıklarını, insan görünce içinin burkulmaması, gözler-

imizden yaşların kendiliğinden yere dökülmesi her 

insanın acı duyguların içinde yaşaması gerçekten 

çok zor olduğunu öğrenirken o sokak çocuklarının 

arayanı soranı yoksa sevilmeye öpülmeye hasretsen, 

annesiz babasız sokakta sabaha kadar dolaşıp yata-

cak yer bulamıyorsa, hayat acımasız değil de nedir.   

Çocuksun ama yalnızsın çocuksun ama çöp bi-

donlarında gece yarılarına kadar kâğıt parçalarını, 

pet şişelerini toplarsın, çocuksun ama doğru dürüst 

sıcak bir yemek bulamazsın, çocuksun sevgiden 

mahrumsun, sıcacık bir yatak arar bulamazsın.  

O yatak hasretiyle ya bir parkta veya bir du-

var dibinde bir gazete parçasının üzerinde yata-

rak geceyi orada geçirirsin. Çocuksun ama sokakta 

yalnız kaldığını neden sevgi bulamadığını niçin aç 

kaldığını neden çöp topladığını ben de bilmiyordum 

sen de bilmiyorsun.  

Çocuksun sen hayal kurar onunla yaşarsın. Belki 

bir gün bende çocuk olurum diyerek kendi kendinin 

farkında olmadan belki bir gün başıma bir güneş 

doğar. Hayaliyle yaşar gidersin. İnşallah o güneş 

doğar başınıza çocuklar. Bütün çocuklarımız kıyme-

tlidir. Ve öyle olmalıdır.  

Onların hakkı olan yaşama hakkı, onlara veril-

meli o sokak çocuklarına sahip çıkılmalı ki o çocuk-

ların kurdukları 

hayaller gerçekle iç içe yaşamalı onlar çocuk iken 

kendilerini yaşlı hissetmemeleri için onları sevgi ile 

kucaklamalı onlara annelik şevkati verilmeli ki on-

lar kendilerini güvende görmeleri bende varım diye-

bilmeli öksüz kalanlara yardım edilmeli ki onlarda 

bende varım diyebilmelidir. 

 İşte ben çocuklarına sahip çıkan onlara şefkat 

elini uzatan sokakta gördükleri çocuklara yardım 

eden onlara sevgi veren onlarla iç içe yaşamayı bilen 

onları hor görmeyen, annelerin babaların ablaların 

abilerin kardeşlerin amcaların dayıların halaların 

teyzelerin olduğu bir dünya isterim. Şefkati ver ki 

saadet bulasın onları sev ki saygıyı göresin, abla ol ki 

kardeşliği öğrenesin, amca ol ki yeğeninden saygıyı 

göresin anne ol ki helal sütü o çocukların kursağı-

na sağasın, baba ol ki sen o çocuklara örnek olasın 

onların gururu olasın, böyle bir dünyaya kim itiraz 

edebilir ki?  

İşte istediğimiz çok değil. Sadece sevgi saygı sa-

hip çıkma yardım eli uzatma böyle bir sevgiye kim 

saygısızlık yapar uzanan böyle bir eli kim öpmez? 

Böyle bir dünyayı kim sevmez? Böyle bir anneye bir 

babaya bir ablaya bir amcaya veya bir teyzeye kim 

saygı duymaz ki? Bunların hepsinin başımızın üzer-

inde yeri var. Elbet saygı bunların hakkı olmalı ki bu 

çocuklar da rahat bir uyku, sıcak bir yemek, huzurlu 

bir yuva bulabilsinler. 

BİR YOLCULUĞUN HİKÂYESİ (32)
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İSA KANLIBAŞ - KAYHAN İNCEOĞLU 
Doğduğumuz, Büyüdüğümüz Malatya'yı 

yıllardır yeşiliyle gururlanır iyi ki Malatya'da 
yaşıyoruz diye sevinirdik. Evet; sözü sert yiğidi 
mert delikanlıların yetiştiği düşman askerinin 
girmeye cesaret edemediği tek il Malatya  

Geçtiğimiz hafta Türkiye de örnek çalışma-
lara imza atan ve son yıllarda Basın camiasında 
birlik beraberliğe önem vererek Malatya basınını 
birbirine kenetlenmesini sağlayan TSYD İl Tem-
silcisi Vahap Güner Konya spor - Malatya spor 
maçından sonra Trabzon deplasmanı içinde or-
ganizeye başlamıştı. 

Konya deplasmanında yine takımının yanın-
da yerini alan Malatya spor basını tek vücut, 
tek yürek olarak 2 günlük deplasman turunun 
yorgunluğunu henüz atmamışken Trabzon Maçı-
na gidecek olmamız bizlerde tatlı bir heyecan 
yarattı.

TSYD İl temsilcisi duayen gazeteci Vahap 
Güner in en ince detayına kadar düşündüğü Trab-
zonspor Malatya spor maçına gitme gezisini ani 
bir kararla 3 gün 4 gecelik bir tura çevirmesi ise 
herkesi çok heyecanlandırdı.

Sabırsızlıkla Cuma sabahını bekleyip saat 
8 de eski Malatya belediyesi hizmet binasının 
yanında basındaki gidecek arkadaşlarımızda gel-
erek saat 8.15 gibi Nokta Turizm in kaliteli ve lüks 
Mercedes marka minibüsüyle yola çıktık. ( Gerçi 
Nokta Turizm in yetkilisi Tayfur bey telefonlara 
çıkmasa da geliyorum deyip gelmese de önemli 
değil. Biz firmayı seviyoruz.)

Güzergah olarak Elazığ Bingöl, Erzurum , 
Hopa ve Gürcistan ili olan Batum  güzergahı be-
lirlendi. Araç komutanı olarak A. Haber Malatya 
temsilcisi Sercan ve Yılmaz kardeşimiz yol boyu 
bizlere bilgiler vererek güzel bir gezinin ol-
acağının sinyalini başta hissettirmiş oldular. 

Elazığ'a girmeden Bingöl e geldik. Burada Er-
zurum yol ayrımında verdiğimiz mola da Bingöl 
Karlıova nın meşhur balı ve kaymağı ile güzel 
bir kahvaltı yaptık. Bir çok basın mensubu ark-
adaşımız Trabzon'u ve Erzurum'u görmemiş hat-
ta Batum'u Güneş Tv yönetim kurulu başkanı Du-
ran Özkan hariç diğerlerinin bilgisi dahi yoktu. 

Günlerden cuma olduğu için Bingöl Karlıova 
da mola vererek cuma namazını kılmak isteyenler-
le birlikte camiye gittik. Ucu ucuna yetiştiğimiz 
cuma namazından sonra yolumuza koyulduk. 
yollarda zaman, zaman kar manzaraları bizleri 
karşıladı. fazla bir ağacın olmadığı alabildiğine 
boş arazi,lerin havaların ısınmasıyla birlikte yeşil 
örtüye bürünmesi çok güzel bir manzara arz edi-
yordu.

Erzurum a vardığımızda fazla gelişmemiş, 
cadde ve sokakların dar oluşu yeşilin fazla ol-
maması dikkatimizi çeken en önemli detaydı. Er-
zurum u daha derli toplu bir il beklerken beklentil-
erin altında kaldı. sevdiğimiz tek şey ise dağlarda 
yetişen kuzuların etinden yapılan dünyaca ünlü 
Cağ dönerini yeme imkanı bulduk. Meşhur Gel-
gör lokantasında işin uzmanı aşçılar tarafından 
hazırlanıp pişirilen Cağ kebabının tadına bakma 
fırsatı bulduk. Şişler her ne kadar araş sorumlusu 
Sercan'ın 2 şiş yeme hakkınız vara dese de ark-
adaşlar böyle güzel lezzetler karşısında 3 er 5 er 
fazladan yediler. 

Artık yemeklerimizi yemiş Artvin üstü Gür-
cistan sınırına doğru vakitli gidelim dedik. Yol-
larda Artvin'e yaklaşırken Gürcistan sınırına 
kadar tam 57 tünelden geçerken hayretimizi gi-
zleyemedik. Hele Borçka tüneli 5,5 km ile başlı 
başına bir sanat eseri. Devletimizin yaptığı bu 
hizmetleri yerinde görmek, yol vermez dağlarıy-
la engebeli arazisiyle Karadeniz tarafında öyle 
şaheserler yapılmış ki inanın Malatya'daki Erk-
enek tüneli, Sarsap tüneli ve Karahan Tünelini 
düşününce üzüldük. Çünkü yıllarca yapılmasını 
bekleyen tüneller Karadeniz de sıradan hizmet 
gibiydi. Artvin tarafında yapılan ve derinsu Ba-
rajının ihtişamıyla hayat bulan 57 adet tünelin 
ihtişamından gözlerimiz kamaştı. 

Hopa'ya vardığımızda saat 8 i gösteriyor-
du ve sınıra yaklaştığımızı tırların uzun kuyruk 
oluşlarından anlıyorduk. hava hafif yağmurlu 
ama sıcaktı. Burada bizi karşılayan rehber önce-
likle kimliklerimize bakarak soğuk damganın 
belli olup olmadığını kontrol etti. 9 civarı Sarp 
sınır kapısına gittiğimizde hemşerimiz olduğunu 
öğrendiğimiz Sarp GTİ Müdürü İbrahim Tomul 
bey bizi Malatya sıcaklığıyla karşılaması çok 

memnun etti. Hemşerilerim 
gelmiş hoş gelmiş diyerek 
koyu bir sohbete başladığımız 
sınır kapısında günün yorgun-
luğunu ve Komşu ülke Gür-
cistan'ın Batum şehrini 
görmenin sabırsızlığıyla 
gümrükte 15 er lira vererek 
girişlerimizi gerçekleştirdik. 

Kimlik ile geçmenin 
serbest olduğu Gürcistan 
da özellikle kimliklerdeki 
soğuk damgaya azami özen 
gösteren görevliler Malatya 
Basınından Remzi Hayta, Fa-
tih Aydın ve Yılmaz Yaşar'ı bir 
kenara ayırarak sorgulama-
larını derinleştirmeleri ise 
bizleri çok şaşırttı. Sonuçta 
ekip olarak gittiğimiz yolda 
3 arkadaşın suçlu imiş gibi farlı bir yerde duvar 
dibinde bekletilmeleri ve bizleri uyaran polisin 
burada durmayın siz gidin demesi bizleri merak-
landırdı. Daha sonra 1 saatlik bir sorgulamadan 
sonra 3 arkadaş bizlere katılarak sınırı geçtik. 
Sınırı geçtiğimiz anda Avrupa Birliği bayrağı ve 
Gürcistan bayrağı yan yana bizleri karşılıyordu. 

Acaba biz Avrupa birliğine girmeden Gür-
cistan mı üye olmuştu. Batum tarafında bizi 
bekleyen rehber ve aracımızla birlikte Batum'un 
en kaliteli otellerinden sayılan ve Karadeniz 
manzarasıyla SKY TOVER HOTEL de konaklamak 
için Batum yollarında meraklı gözlerle çevreyi 
seyrederek otelimize geldik.  

Rehberimiz bir yandan bilgiler veriyor bir 
yandan ise programdan bahsediyordu. Batum 
geceleri harika görünüşüyle göz kamaştırıyor-
du. Otel de çalışanlarda dahil birçok yerinde 
Türkler çalışıyor, lokanta sektöründe ve ticaretle 
uğraşıyor. İnsan burada yabancılık çekmez. Gece 
bizler için yeni başlıyordu. İnsanların birbirine 
aşırı derecede saygısı, nezaket kuralları içer-
isinde davranışları rengarenk Batum sokakları 
düzenli yolları ve mavi tertemiz deniziyle hepimi-
zi cezbetti. 

Yerlerde sigara izmaritini bırakın bir yaprağı 
dahi göremediğimiz kadar çevreye duyarlı ve 
temiz bir şehir. Her yer yüz yıllık ağaçlarla çevrili. 
Doğayla tarih birbirine karışmış bir şehir Batum. 
Sabah saat 4 e kadar arkadaşlar Batum sokak ve 
caddelerinde gezerek bol, bol resim çekme fırsatı 
bulurken Batum'u gece oldukça kalabalık gördük. 

Anlatılmaz Yaşanır sözüyle Batum gerçek-
ten çok düzenli tarihiyle, doğasıyla, insanıyla 
özdeşleşmiş bir kent. Ayağınızı yola attığınız 
anda araçların durduğu size yol verdiği, sokak 
hayvanlarının dahi ışıkları takip ederek karşıdan 
karşıya geçtiği bir yer  Batum. Kendimizi bir anda 
İtalya da bir yerde bulduk gibi geliyor insana. Me-
deniyetlerin kalıntılarına yani tarihlerine sahip 
çıkmış bir il Batum. 

Sabah Maraşlı aşçıların yaptığı serpme kah-
valtı ile güne başladık. Gezimize erken başla-
manın avantajıyla bölgedeki Müslümanlar 
tarafından 1866 yılında yapılan Batum Valide 
Sultan Camii (Batum Merkez Orta Cami) ziyaret 
edildi.  Merkez Orta Camii’nin (Hamşioğlu) Aslan 
Bey'in iki Laz ustaya 1866 yılında yaptırdığı an-
latıldı. Batum’da yaşayan Türkler ve Batum’u 
ziyaret eden Müslümanların ziyaretleri esnasın-
da ibadet edilen açık bir cami olma özelliğini 
taşıdığını öğrendik.

Al Bayrağımızın dalgalandığı Türkiye Konso-
losluğunu ziyaret ettik. Rehber eşliğinde sırasıy-
la, Piazza Meydanı, Saat Kulesi, Medea Meydanı, 
Poseidon Heykeli, Tiyatro Binası,  Alfabe Kul-
esi, Gonia Apsaros Kalesi,  Bulvar Parkı Gezisi, 
Ters Restoran gezisinin ardından Bizdeki ‘Ahçik’ 
türküsünün bir benzeri olan, Azeri, Prens le 
Gürcü prensesin aşk hikayesini sembolik olarak 
anlatan Ali ve Nino’nun Heykelini sahilde görme 
fırsatı bulduk. Kendi kendimize burada aşk kel-
ebeği Al nino ve manitası Gürcü prens ile olan 
aşkını anlatan heykelin büyüklüğü ile Malatya da 
Dünyaya nam salan Seyid Battal Gazinin heykeli 
aklıma geldi. Neyse yetkililer daha iyi bilir. Ka-
radeniz Sahilinde dalgaların karaya vuruş sesleri 
ise insanı inanın dinlendiriyor. Hele suların kıyıya 
vurduğu yerdeki deniz kokusu ise bir harika. 

Gezimiz esnasında Amerikalılara ait bir den-
iz donanmasının Batum limanına gelişiyle ilgili 

kırmızı halılar serilerek karşılama yapılıyordu. 
bizlerde meraklı gözlerle bir süre bakarak acaba 
burayı da mı karıştıracaklar diye de sormadan 
edemedik. son olarak gittiğimiz bir kilisede pazar 
günü olması nedeniyle ayin vardı. Her yerde pa-
pazların çokluğu dikkatimizi çekti. Kilise içinde 
resim çekme yasak olduğundan sadece izlemekle 
yetindik. küçük çocukların törenle vafdiz edilm-
esi bayanların ağlaması tütsüler yakılıp çocuk-
ların ağzına papazın bir beyaz bir şey vermesini 
sadece seyrettik.

Daha bir çok yeri gezerek Batum yabancılığını 
üzerimizden attık. öğle sonu 1 gibi Türkiye ye 
gelmek için hareket ettik. Para birimi Lari olan 
Gürcistan da harcamadığımız Lari leri tekrar 
Türk parasına çevirerek sınıra geldik. Sarp sınır 
kapısında İbrahim müdürüm yine bizi güler 
yüzüyle karşılayarak makamında çay ikramı 
gerçekleştirdi. Tur harika gidiyordu. Unutul-
maz Batum geceleri ve yolculuğumuz heyecan-
la devam ederken her yerin yeşil olması bizleri 
cezbediyordu. 

Yolumuz Rize nin Ayder yaylasına gidiyordu. 
Ayder yaylasının yüzde yüz temiz havası oksijeni 
inanın insanın kafasını döndürüyor oksijeni in-
sanı bayıltıyor. Ayder yaylasında konaklamadan 
önce alabildiğine havasını ciğerlerimize çekerek 
iyi bir bayram yaptık. bol, bol resimler çekerek 
yürüyüş imkanı bulduk. Gece ise kafelerde soh-
betler ederek dükkanları gezdik. Her karış toprağı 
ayrı güzel memleketimizde Ayder yaylası ise in-
sanların gençleşeceği yerlerden. dağlardan gelen 
çağlayan misali sular, fındık tarlaları, apartman 
boylarında asırlık ağaçlar dağların tepelerindeki 
beyaz kar örtüsü insanı büyülüyor. 

Yaylanın kendine has yayla kokulu kar su-
larıyla yetişmiş kuzularını eti, ağaçlar üzerindeki 
kovanlardaki Kara kovan bal yemeye değer. İn-
sanın yedikçe yiyesi geliyor temiz hava yediriyor. 
Gece kaldığımız yayladan ertesi gün Trabzons-
por Malatyaspor maçı için Trabzon a hareket et-
tik. Tüm arkadaşlarımız neşe içerisinde şarkılar 
söyleyerek gezinin tadını çıkarıyorduk. TSYD İl 
temsilcimiz Vahap Güner in neşeli sohbetleri, 
tecrübelerinin paylaşıldığı sohbette Gazete-
ci Remzi hayta nın güzel fıkraları herkesi kah-
kahaya boğuyordu. Trabzon a geldiğimizde ilk 
olarak yemeğimizi yedik ve Trabzon TSYD şube-
sini ziyaret ettik. Lokantada yemekte iken gel-
en Trabzon TSYD üyesi İpek Cansel Şahin geldi. 
Birlikte yakın olan Şehrin merkezinde bulunan 
TSYD Trabzon şubesine çay içmeye gittik. ziyaret 
esnasında Trabzon sokaklarında Sarı Kırmızı 
formalarıyla Malatyaspor taraftarları ve Trab-
zonspor taraftarları kol kola halay çektiklerini 
gördük. Bu dostluğu başka bir yerde görmek im-
kansız. Trabzon her zaman Malatyalılarla kardeş 
olmuşlardır. 

Malatya TSYD İl Temsilcimiz sayın Vahap 
Güner iki kulübün ve şehrin her zaman dost old-
uğunu belirttiği konuşmasında Trabzon basınını 
kendilerine her zaman örnek aldıklarını vur-
guladı. Malatya'nın meşhur kayısısını hedi-
ye eden Vahap Güner maçın ise kazananının 
dostluk olacağını belirtti. Buradan maç öncesi 
Trabzonspor müzesi ve Trabzon Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından Trabzon’un tarihi, kültürel 
ve sosyal yaşamının anlatıldığı müze gezildi. 
Müze gezisinde el sanatlarının yapılışı balmumu 
heykellerle ve 3 boyutlu görüntülerle anlatılırk-
en, yöresel yemekten, takıya, evlenmeden ölüme, 
birçok folklorik değerin anlatıldığı, çoğunlukla da 
3 boyutlu eserlerden oluşan yaşayan bir müze 

gezildi. Gezide Trabzon TSYD üyesi İpek Cansel 
Şahin Hanımefendi bir an olsun Malatya spor 
basınını yalnız bırakmadı.

Trabzon stadına geldiğimizde taraftarların 
birbirlerine karşı dostane sloganları kardeşliği 
pekiştiriyordu. Skor umduğumuz gibi olma-
sa da sonuçta dostluk kazandı. Kaybetmenin 
üzüntüsüyle Akçaabat ta bulunan otelimize geld-
ik. Burası deniz kenarında Trabzon a 13 km me-
safede şirin bir yer. Sahilde biraz gezerek Trab-
zon'un gecelerine aktık.  

Ertesi gün yani Pazartesi Karadeniz e gelip te 
çay fabrikası görmeden gitmek olmazdı. Merkezi 
bir yerde bir fabrikayı gezerek çayı yerinden al-
manın mutluluğuyla Uzungöl'e doğru hareket et-
tik. Her yer yeşil her yer ağaçlık, her yer fındık ve 
çay bahçesi. İnsan güzellikten gözlerini alamıyor 
hayal dünyasına yelken açıyor ve ufkunda 
şimşekler çakıyor. Yeşilyurt Basın Yayın müdür 
Sayın Lutfi İnan bile vay be bizde Malatya yı yeşil 
bilirdik diye gördükleri karşısında şaşkınlığını 
gizleyemedi. Evet Yeşil Malatya diyoruz ama Ka-
radeniz e gelmeden kimse yeşilden bahsetmesin. 

Ben şahsen 60 il gezdim ama ilk defa Karad-
eniz i görme fırsatım oldu. Yok böyle bir şey. Hani 
derler ya çok okuyan mı bilir çok gezen mi diye. 
Biz okumanın yanında çok gezenin daha bilgili 
olduğundan da hemfikiriz. Çünkü karşılaştırma-
lar yapıldığında arada dağlar kadar fark var. Sağ 
olsun Sayın Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı 
Uğur Polat göreve geldikten sonra aşırı dere-
cede çevreye yeşil alan kazandırıp Ağaç dikimi 
gerçekleştirerek yakışır Yaşanabilir bir Yeşilyurt 
inşa ediyor. 

Uzungöl anlatılamayacak kadar harika bir 
yer. Kelimelere sığdırılamayacak kadar güzel. her 
santiminden yeşillik fışkıran, suları çağlayan olup 
gelen eşsiz güzellikte bir yer. Temiz havası, mis 
gibi sularıyla uzungöl çok harika. Zaten yol bo-
yunca dereler üzerine kurulmuş rafting alanları, 
Tarihi köprüler ve dağların yamaçlarına yapılmış 
Karadeniz evleri sizleri adeta büyülüyor. derel-
erde kendine has tamamen doğal alabalıkların 
tadına bakarak son olarak Sümela Manastırına 
gitmek için yola çıktık. 

Çam ağaçlarının eşsiz büyüsü içerisinde git-
tiğimiz Sümela manastırı tadilatta olduğundan 
ancak seyir terasından izleme imkanı bulduk. 
Papaz ve keşişlerin saklanmak için yaptırdığı 
Manastır çam ormanının içerisinde yalçın kay-
aların eteklerine gizlenmiş tarihe meydan okur-
casına ihtişamıyla duruyor.  Aya Varvara kilisesini 
de görüp dönüş yolculuğuna kaldığımız yerden 
devam ettik. Gümüşhane Erzincan sivas üstü gel-
erek salı sabah 6 da Malatya ya vardık. 

Öncelikle Karadeniz Organizasyonunu tertip 
eden Malatya TSYD Temsilcisi Vahap Güner'e , 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet 
Çakır'a, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Hacı 
Uğur Polat'a, Battalgazi Belediye Başkanı Sayın 
Selahattin Gürkan'a ve Malatya Ticaret ve San-
ayi Odası Başkanı H. Hüseyin Erkoç'a, Yeşilyurt 
Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lutfi İnan'a 
desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

 Önemli Not: Konya maçında olduğu gibi Trab-
zon maçında da yine Malatyaspor yönetiminden 
ne Başkan Adil Gevrek, Ne de Basından sorumlu 
bir yöneticinin Malatya Basınının yanına gelmem-
esi üzücü bir durum olarak arkadaşlarımızın tep-
kisini çekmiştir. Buradan kendilerini kınarken 
Özellikle maç öncesi Başkan Adil Gevrek uzungöl 
e geziye gideceğine Malatya'dan maça gelen Spor 
camiasını bir ziyaret edebilirdi.

Anlatılmaz Yaşanır Sözüyle Batum Gerçekten Çok Düzenli Bir Şehir
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SÜPER LİG

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY A.Ş. 27 18 3 6 63 29 34 57

2.M BAŞAKŞEHİR FK 27 17 5 5 48 27 21 56

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 15 8 4 48 23 25 53

4.FENERBAHÇE A.Ş. 26 13 9 4 49 30 19 48

5.TRABZONSPOR A.Ş. 27 11 9 7 46 39 7 42

6.KAYSERİSPOR 26 11 8 7 36 32 4 41

7.DG SİVASSPOR 27 12 5 10 37 38 -1 41

8.GÖZTEPE A.Ş. 27 11 7 9 39 41 -2 40

9.E YENİ MALATYA 27 10 7 10 33 36 -3 37

10.KASIMPAŞA A.Ş. 27 9 7 11 43 46 -3 34

11.TM AKHİSARSPOR 27 9 7 11 37 42 -5 34

12.BURSASPOR 27 9 6 12 34 37 -3 33

13.ANTALYASPOR A.Ş. 27 8 7 12 33 47 -14 31

14.A ALANYASPOR 27 8 4 15 41 48 -7 28

15.OSMANLISPOR 27 7 7 13 38 45 -7 28

16.GENÇLERBİRLİĞİ 27 6 9 12 32 43 -11 27

17.A KONYASPOR 27 6 7 14 26 36 -10 25

18.K KARABÜKSPOR 27 3 3 21 18 62 -44 12

DG SİVASSPOR 1 - 0 K KARABÜKSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 0 A ALANYASPOR

E YENİ MALATYASPOR 4 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

ANTALYASPOR A.Ş. 2 - 0 BURSASPOR

OSMANLISPOR 0 - 0 A KONYASPOR

GALATASARAY A.Ş. 2 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.

TM AKHİSARSPOR 1 - 2 M BAŞAKŞEHİR FK

GÖZTEPE A.Ş. 0 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

27.HAFTA SONUÇLARI

PUAN DURUMU

EYMS EVİNDE FARKLI
Süper Lig'de oynadığı 26 maçın ardından Süper Lig'de 26 hafta geride 

kalırken 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek 34 puanla 
10. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 
mağlubiyet alarak 27 puanla ligde kalma mücadelesi veren Ankara tem-
silcisi Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un 4-1 üstünlüğü ile biten maçın hakemliğini 
Arda Kardeşler ve yardımcıları üstlendi. Hakem Arda Kardeşler maçı 
90+3'te bitirdi. 

9. dakikada sol kanattan Aydın'ın pasında ceza sahası dışında topla 
buluşan Sessegnon'un sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1 

25. dakikada Chebake’nin ortasında ceza sahası içinde Adem topu 
ağlarla buluşturdu, ancak hakem elle oynama kararı vererek golü iptal 
etti. 

33. dakikada Adem ceza sahasına girmek üzereyken yerde kaldı, 
hakem faul atışı verdi. Ceza yayının hemen gerisinden serbest vuruşu kul-
lanan Aytaç topu kalecinin solundan filelere gönderdi. 1-1

70. dakikada Chabake'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada 
Pereira'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1 

72. dakikada sol kanatta Cissokho'nun pasında Gilberto kaleci ile karşı 
karşıya kaldı. Onun vuruşunda top Hopf gole izin vermedi. 

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Cissoko'nun pasında Gilber-
to'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top ka-
lecinin sağından top ağlarla buluştu. 3-1 

90+3. dakikada Boutalib'in ara pasında topla buluşan Gilberto'nun 
ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-14-1

“Daha Zorlu Bir Maç Olacağını Düşünüyordum”

Evkur Yeni Malat-
yaspor, Spor Toto Süper 
Lig’in 27. haftasında sa-
hasında Gençlerbirliği 4-1 
mağlup ederken maç sonu 
Teknik Direktör Erol Bulut 
açıklamalarda bulundu. 
Bulut, "Maça çıkmadan 
önce hafta içerisinde 
verdiğim röportajlarda 
parolamızın 3 puan old-
uğunu söylemiştim. Bunu 
gerçekleştirdiğimizden 
dolayı futbolcularımı te-
brik ediyorum. Daha 
zorlu bir maç olacağını 
düşünüyordum. Nitekim 
ilk yaptığımız ufak bir hat-
ada olsa kalemizde golü 
gördük. Sevindirici olan 
taraf bu sezon arkadan 
gelerek maçı çevirip, galip 
geldiğimiz ilk maçımız. Bu 
durum da çok sevindirici" 
dedi. 

“TARAFTARA 
HER ZAMAN 
İHTİYACIMIZ 

VAR”
Taraftarlara verdikleri 

destekten dolayı teşek-
kür eden Bulut, "Taraftar-
larımız bizi en iyi şekilde 
desteklediler. Arkamızda 
12. güç oldular. Taraftara 
her zaman ihtiyacımız var. 
İki hafta sonra Alanyas-
por'a karşı oynayacağımız 
maçta da inşallah stadı 

tam olarak doldururlar. 
Çünkü taraftarsız bu iş 
olmuyor. Taraftar gerçek-
ten bir güç oluyor. Biz de 
onun karşılığını bugün 
dört golle verdik. Daha da 
fazla olabilirdi. Yeterince 
pozisyonlara girdik. Raki-
bimiz kalemizde sadece bir 
pozisyon buldu, o da zat-
en gol oldu. Onun dışında 
kalemizde çok büyük bir 
sıkıntı yaşamadık. Bizim 
atabileceğimiz goller 
vardı. Sevindirici olan taraf 
bulduğumuz pozisyonları 
yeterince iyi değerlendird-
ik. Önümüzdeki Başakşe-
hir maçına da en iyi şekilde 
hazırlanıp, oradan da puan 
ya da puanlarla dönmeye 
çalışacağız" ifadelerini kul-
landı. 

“ÜSTÜN TAKIM 
BİZDİK”

Bulut, bir gazetecinin 
"Fenerbahçe ve Trab-
zonspor mağlubiyetleri 
sonrası sistem tartışma-
ları vardı. Bu maçta neyi 
doğru yaptınız?" sorusu-
na, "Fenerbahçe ve Trab-
zonspor karşılaşmalarını 
sistemden dolayı kaybet-
medik. İkincisi Gençler-
birliği maçında 4-3-3 siste-
minde oynadık. Daha önce 
Fenerbahçe maçıyla başla-
yarak 5-3-2 sisteminde 
oynadık. Fenerbahçe 

maçında istatistiklerde 
bunu gösteriyor ki üstün 
takım bizdik, sadece gol 
bulamadık. Bugün yakal-
adığımız pozisyonları gole 
çevirdik, maçı kazandık. 
Fenerbahçe karşısında 
da yarattığımız ilk üç po-
zisyonu gole çevirmiş ol-
saydık maçı kazanabilir 
ya da en azından 1 puan-
la ayrılırdık. Trabzons-
por maçını da kaybedince 
'Her şey yanlış, sistemden 
dolayı 4 gol yenildi' de-
nildi. Trabzonspor'a kaşı 
bugünkü oynadığımız 
sistemde de oynamış ol-
saydık, yine bir ihtimal 
maçı kaybedecektik çünkü 
yüzde 45 ikili mücadele 
kazanırsan maçı kazanma 
şansın fazla değildir" ceva-
bını verdi. 

Bulut, hakemlerle ilgi-
li konuşmak istemediğini 
belirterek, şunları söyle-
di: "Sadece Gençlerbirliği 
maçı değil, bizim puan 
alacağımız çok maç vardı. 
Akhisar maçı penaltımız 
verilmedi, Malatya'daki ilk 
maçım olan Konya maçın-
da golümüz verilmedi. Bu 
tür birkaç maç daha say-
abilirim. Hakemlerle ilgili 
bugüne kadar çok fazla 
bir şey söylemedim, söyle-
meyeceğim de sonuçta 
değişen bir şey olmuy-
or. Herkes hata yapabilir 
doğru ama bazı yapılan 

hataların üzerinden geçil-
mesi gerekiyor. Hakemim 
bugün maçı iyi yönettiğini 
düşünüyorum. İlk yarıda 
verilmeyen bir golümüz 
var. Bugün kazanmamış 
olsaydık Çok büyük yara 
almış olacaktık. O konuda 
hakemlerimizin daha da 
dikkatli olması gerekiyor." 

Bulut, bir gazetecinin 
"VAR sistemiyle ilgili ne 
düşünüyorsunuz?" sorusu-
na ise, "Kesinlikle büyük 
bir fayda sağlayacaktır" 
diye cevap verdi. Gençler-
birliği karşılaşmasında 
Azubuike'nin yerine oyuna 
Gilberto'yu almasıyla ilgili 
de değerlendirmede bulu-
nan Bulut, "Azubuike'nin 
baldırında hafif bir ağrısı 
vardı. 'Hocam size işaret 
edeceğim, beni dışarı 
çıkarırsınız' dedi. Ben onu 
beklemedim, erken dışarı 
aldım. Gilberto'yu oyuna 
soktum, tabi ki oyunu ka-
zanmak istiyorduk. Oyunu 
kazanmak için zaten Gil-
berto'yu oyuna alacaktık. 
Azubuike sakatlanmasın 
diye erken oyundan aldım. 
Öyle bir değişiklik yaptım, 
iyi bir değişiklik oldu. Gil-
berto'nun iki gol atması 
bizi daha da sevindirdi" 
ifadelerini kullandı. Öte 
yandan basın toplantısı-
na Gençlerbirliği Teknik 
Direktörü Ümit Özat katıl-
madı. 

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut 4-1 ka-
zandıkları Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklam-
ada, “Daha zorlu bir maç olacağını düşünüyordum” dedi


