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Doğanşehir Onursal
Belediye Başkanı

Vahap KÜÇÜK

Doğanşehir de Araziler
Kapalı Sistem Sulanacak
Malatya Büyükşe-
hir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon 
İdaresi (MASKİ) 
Genel Müdürlüğü 
DAP ile ortak yürü-
tülen projeler kap-
samında Doğan-
şehir İlçesi Beğre 
Mahallesi’ne kapalı 
sulama sistemi 
inşa ediyor.>4’TE

Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt’tan
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Bugün Cumhu-
riyet Bayramını 
hep birlikte bü-
yük bir coşku 
ve sevinçle kut-
luyoruz.2’DE

DOĞANŞEHİR FASULYESİ
RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

Çiftçilerin büyük 
emeklerle hasadı-
nı yaptığı Doğan-

şehir fasulyesi, 
bundan sonra yerli 
ürünlerin birçoğu-
nun yer aldığı Ma-

latya Büyükşehir 
Belediyesi iştirak-

lerinden Esenlik 
marketlerindeki 

yerini alacak.>3’TE

Malatya Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu Toplandı
Malatya Kent Konseyi’nin 1 yıllık 
çalışmalarının anlatıldığı Yürütme 
Kurulu Toplantısı’nda Kent Konseyi 
Yönetmeliğine göre Yürütme Baş-
kanlığı’na seçilen Cem Vakfı Baş-
kanı Eşref Doğan’ın Başkanlığı’nda 
toplantı gerçekleştirildi.>2’DE
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Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünde almış 
olduğum Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Ahmet Akbaş

Doğanşehir Emniyet Müdürlüğünde 
almış olduğum Sürücü belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Ahmet Akbaş

Doğanşehir Jandarma Bölük 
Komutanlığında almış olduğum av tüfeği 
ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet Soylu

Doğanşehir Jandarma Bölük 
Komutanlığında almış olduğum av tüfeği 
ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

İbrahim Erdem
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Doğanşehir Belediye Başkanı Zelyurt’tan
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Bugün Cumhuriyet Bayra-
mını hep birlikte büyük bir coş-
ku ve sevinçle kutluyoruz.

97 yıl önce bugün, 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyetin ilanıyla, 
yeni kurulan Türk devletinin 
yönetim şekli belirlenmiş ve 
uzun süren bağımsızlık müca-
delesi sonunda dünya sahne-
sine “Türkiye Cumhuriyeti” adı 
altında yeni bir devlet çıkmış-
tır.

Türk milleti tarihin hiç-
bir döneminde esarete boyun 
eğmemiştir. Birçok büyük im-
paratorluklar kurarak dünya 
milletlerine devlet teşkilatlan-
masının nasıl olacağını göster-
miş, adil ve hoşgörülü idare-
siyle de tarihin her döneminde 
önemli bir rol üstlenmiştir.

Cumhuriyetin en büyük 
erdemi, Türk toplumunu ulus 
olma bilincine kavuşturma-
sı ve bireyi yurttaş konumu-
na yükseltmesidir. Ulusumuz, 
Cumhuriyetle birlikte ulusal 
bir devletin, onurlu, özgürce 
düşünebilen ve eşit haklara 
sahip yurttaşları haline gelmiş, 
devletin tek ve gerçek sahibi 
olmuştur.

Atatürk'ün hedef olarak 
gösterdiği çağdaş uygar ülke 

olma yolunda laik, demokra-
tik Cumhuriyet rejimi ile aldı-
ğımız mesafe küçümsenecek 
gibi değildir. Cumhuriyet bize 
ulus olma, dünya milletlerinin 
onurlu bir üyesi olma bilincini 
kazandırmıştır.

Bugün Türkiye, İslam dün-
yasındaki tek laik ve demok-
ratik Cumhuriyet, çağdaş bir 
ülke, yaşanan ekonomik krizle-
re rağmen dünyanın en büyük 
25 ekonomisinden biri, bölge-
sinde hatırı sayılan güç, bir is-
tikrar unsuru ve Avrupa Birliği-
ne aday ülkedir.

Hak ve hürriyetlerden yok-
sun toplumların ayakta kal-
maları ve yaşamaları mümkün 
değildir. Bu nedenle, bizlere 
ve gelecek nesillere düşen en 
önemli görev; Türkiye Cumhu-
riyeti'nin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü savun-
mak, Atatürk ilke ve inkılapla-
rını koruyup, kollamak iç ve dış 
tehditlere karşı duyarlı olmak-
tır.

Cumhuriyet, demokrasiyi 
geliştiren en iyi sistemdir. Ki-
şinin hak ve özgürlükleri ancak 
bu sistem içinde güvencede 
olabilir. Türk Milleti Cumhu-
riyet'e bağlanıp, onu yüceltip 

geliştirebilirse demokrasinin 
nimetlerinden yararlanır ve 
çağdaş toplumlar içindeki yeri-
ni alır. Bu nedenle Cumhuriyeti 
yüceltip sürdürmek bizim milli 
görevimizdir.

Dün olduğu gibi bu gün de 
hepimize düşen görev; iç ve dış 
düşmanların vatan, millet ve 
bayrağımıza yönelik saldırıla-
rına karşı, meclisimizin aldığı 
kararlar doğrultusunda birlik 
ve beraberlik içerisinde müca-
dele etmek ve Türkiye Cumhu-
riyetine sahip çıkmaktır.

Atatürk; “Ey Türk Gençli-
ği!... Birinci vazifen Türk is-

tiklalini, Türk Cumhuriyetini 
ilelebet muhafaza ve müdafaa 
etmektir. Mevcudiyetinin ve 
istikbalinin yegâne temeli bu-
dur.” diyerek Cumhuriyetin ko-
runmasını Türk gençliğine ilk 
görev olarak vermiştir.

Gençlerimizin bu anlayış 
içerisinde hareket ederek, 
97. yılını kutladığımız bu gün-
de kendilerine emanet edilen 
Cumhuriyete sahip çıkacağına 
inanıyor, tüm şehit ve gazile-
rimizi minnet ve şükranla anı-
yor, hepinize sevgi ve saygıla-
rımı sunuyor ve Cumhuriyet 
Bayramınızı kutluyorum. 

MHP Türk ve Azerbaycan Bayrağı Dağıttı 

MHP Doğanşehir İlçe Başkanı Saffet 
Yağcı,kendisine eşlik eden ilçe yöneticileri 
ve Doğanşehir Ülkü Ocağı Başkanı Koray 
Altuntaş ile kardeş Azerbaycan'a destek 
amacıyla Doğanşehir esnafına iş yerlerine 
asılmak üzere Azerbaycan ve Türk Bayrağı 
dağıttı.

MHP İlçe Yönetimi ve Doğanşehir Ülkü 
Ocakları Hükümet konağı önünde 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı töreninden sonra, 
ilçe protokolüne, Esnaflara ve vatandaş-
lara Azerbaycan,Türk Bayrağı ve broşür 
dağıttılar.

MHP Doğanşehir İlçe Başkanı Saffet 

Yağcı, konuyla alakalı yapmış olduğu açık-
lamada “İki Devlet tek Millet” olarak kar-
deşlik hukukumuz olan Can Azerbaycan’a 
terör devleti Ermenistan bundan 30 yıl 
evvel yaptığı kalleşçe saldırı ile Karabağ’ı 
koparmış ve bu süreçte her fırsatta hain 
saldırılarına devam etmiştir. Son saldırı-
ların ardından bıçak kemiğe dayanmış ve 
Azerbaycan Ermenilere hak ettiği ceva-
bı vermiştir.30 yıllık işgal Allahın izni ile 
son bulacak Karabağ da 30 yıldır yaşanan  
esaret sona erecektir. Doğanşehir  İlçe teş-
kilatı olarak kardeş Azerbaycan Türk’leri-
nin yanında olduğumuzu göstermek, biraz 
olsun moral ve destek sağlamak amacıyla 
esnafımızın iş yerlerine ve vatandaşlarımı-
zın da evlerine asmaları için Azerbaycan 
bayrağı dağıttık. Zor gününde kardeşinin 
yanında olmak İnancımızın da, örfümüzün 
de gereğidir. Soydaş Azerbaycan'ın haklı 
Karabağ davasında bütün imkân ve ima-
nımızla yanındayız. Bizim için Malatya Do-
ğanşehir ne ise Karabağ odur."dedi.

Malatya Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu Toplandı

Malatya Kent Konseyi’nin 1 yıllık çalışmala-
rının anlatıldığı Yürütme Kurulu Toplantısı’nda 
Kent Konseyi Yönetmeliğine göre Yürütme Baş-
kanlığı’na seçilen Cem Vakfı Başkanı Eşref Do-
ğan’ın Başkanlığı’nda toplantı gerçekleştirildi.  
Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Ar-
tan pandemi dolayısı ile yürütme kurulu üyele-
rini sıklıkla bir araya getiremediklerini söyledi. 
Malatya Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarını 
yürüten meclisler ve çalışma gruplarının pande-
mi kuralları çerçevesinde etkinliklerine devam 
ettiklerini ifade eden Artan, “ Kent Konseyi ola-
rak şehrimizin sosyal, kültürel hayatına yönelik 
çalışmalarımıza kendi iç dinamiklerimizle bir-
likte ara vermeden devam ediyoruz” dedi.  Yü-
rütme Kurulu üyesi Eşref Doğan, Kent Konseyi 
Genel Kurul’u, Sekretarya faaliyetleri, Kent Kon-
seyi Başkanı’nın yetkileri konusunda belirlenen 
gündem maddeleri hakkında yürütme kurulu 
üyelerini bilgilendirdi ve onların görüşlerini aldı.  
Yürütme Kurulu üyeleri de ele alınan gündem 
maddeleri hakkında görüş ve önerilerini sundu-
lar. Programın dilek ve temenniler kısmında söz 
alan Yürütme Kurulu üyeleri şehrin sosyal ve 
kültürel hayatına katkı sağlayacak çalışmaların 
pandemi sürecini dikkate alınarak sürdürülme-
si, Malatya’daki diğer STK’ların da Kent Konseyi 
çalışmalarına ortak olması temennisinde bulun-
dular.HABER MERKEZİ

Doğanşehir’de Koronavirüs Denetimleri
Koranavirüs salgınının toplum sağlığı 

ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 
fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın ya-
yılım hızını kontrol altında tutma ama-
cıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü 
sosyal hayat döneminin temel prensip-
leri olan temizlik, maske ve mesafe ku-
rallarının yanı sıra salgının seyri ve olası 
riskler göz önünde bulundurularak haya-
tın her alanına yönelik uyulması gereken 
ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve 
uygulamaya geçirilmekte olup bu kap-

samda tüm ülkemizde de olduğu gibi il-
çemizde de Sağlık Bakanlığımız ile birlik-
te Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 
üzerine ülkemizin tüm il ve ilçelerinde 
denetimler yapılacak olması sebebiyle 
ilçemizde de bu kapsamda  denetimler 
aralıksız şekilde devam etmektedir.

İlçemiz genelinde yapılan denetimler-
de işletmelerdeki sosyal mesafe,temizlik 
ve maske kuralları yerinde incelenmekte 
olup ayrıca sürekli olarak vatandaşları-
mızın koronavirüs tedbirlerine uymaları 
amacıyla anons ve ilanlar yapılmaktadır.
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PERDE

İlim olur akıl ferde,
Sevgi döner perde perde,
Bizim gönül bizde kalır,
Gönül akar o nehirde.

Dili ozan sözü süzen,
Biri söyler biri yazan,
Mısra mısra döner bana
Biri fikir biri düzen.

Biri sevgi biri çıra,
Karlar yağar ara ara,
Ben güzelden aşkı aldım,
Ne dert kaldı ne de yara.

Tırnak acır çıkmaz etten,
Gül yıkanır beyaz sütten,
Gök gürlenir orman sever,
Nefret olmaz bu sepetten.

Garip der ki yayla serin,
Hayat acı insan narin,
Yıllar bazen acı geçer,
İçten yaram yeri derin.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Soldan sağa
1. Antimon elementinin simgesi... Meclisin iki genel se-

çim arasında geçirdiği süre... 2. Spor toto... Dil ve kültür 
yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok boydan olu-
şan, yapısındaki aileler arasında toplum, ekonomi, din, kan 
veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikte-
ki topluluk, oymak... Alçalma, düşkünlük (eski)... 3. Deniz 
kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan 
en yüksek rütbeli amiral... Bir tür kumar oyunu... 4. Ağaç-
ların gövdesinde veya dallarında yetişen bir tür mantardan 
elde edilen ve çabuk tutuşan, süngerimsi madde... Zarifçe 
(eski)... “Olur, peki veya fena değil” anlamlarında kullanılan 
bir söz... 5. Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan illerinden 
biri... Baraj ateşi... 6. Dokuma tezgâhlarında mekikle atkı 
atmak, argaçlamak... Tokat iline bağlı ilçelerden biri... 7. 
Boyalı karton, kumaş veya plastikten yapılan ve başkala-

rınca tanınmamak için yüze geçirilerek kullanılan yapma 
yüz... Rütbesiz asker, nefer... Dolaysız, aracısız... 8. Şaşma 
ve korku bildiren bir söz (halk ağzı)... Binme, yük çekme, 
taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 
“Hayır” anlamında bir söz... Ağabey (halk ağzı)... 9. İçten, 
gönülden gelerek, yürekten (eski)... Baryum elementinin 
simgesi... Yumuşak huylu (kimse)... 10. Söyleyen (eski)... 
“Sırtına almak, yüklenmek” anlamlarındaki “... etmek” 
deyiminde geçer... 11. Kar yağmak... Organizmanın her-
hangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre ar-
tıklarından ve bozulmuş akyuvarlardan oluşan, mikroplu 
veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, 
cerahat... 12. O gösterme sıfatı (eski)... Adaklamak işi... Bir 
fitilin etrafına erimiş bal mumu, içyağı, stearik asit veya 
parafin dökülerek genellikle silindir biçiminde dondurulan 
ince, uzun aydınlatma aracı... 13. Bir milletin, belli bir top-
luluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk 

ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde 
kumaş, sancak... Küçük, yuvarlak ve çok sık yeşil yaprak-
ları olan, uzadıkça aşağı doğru sarkan bir tür süs bitkisi... 
14. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya ya-
rayan bir söz, amma, lakin... Sürekli su akan boru (eski)... 
Şair... 15. Ad soylu kelimelerin veya bazı fiilimsilerin fiil gibi 
kullanılmalarını sağlayan “imek, etmek, eylemek, olmak, 
kılmak” fiilleri, yardımcı eylem... Radyum elementinin sim-
gesi...

Yukarıdan aşağıya
1. İhtiyacın üstünde bir malı aşırı miktarda yığmak... 

Bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı, Hint 
domuzu... 2. Genellikle arkasından yağmur getiren sert rüz-
gâr... Tabakalamak işi veya durumu... 3. Tavukları ve tepeli 

tavukları içine alan bir takım... Deniz, göl, ırmak vb. su kıyı-
larında veya karada dik yer, uçurum... 4. İyi talih, iyi haber 
(halk ağzı)... Güzel, zarif, modaya uygun... Katranlı kıldan 
yapılan ve kalafat işlerinde kullanılan bir tür macun... 5. Yok 
etme, giderme (eski)... Yabancı kimse... 6. Alay, istihza... 
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... Mevki, 
kat, yer... 7. Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki 
vergiler (eski)... Kabarma... Uyanık, gözü açık, müteyak-
kız (eski)... Skandiyum elementinin simgesi... 8. Bir barın 
binde biri değerinde atmosfer basıncı ölçü birimi... Bakla-
sı olan... 9. Utanma, utanç duyma... Tuzak, kapan (eski)... 
Köpek ve sığırlara yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan 
yiyecek (halk ağzı)... İslam inancına göre cennet ile cehen-
nem arasında bir yer... 10. Çıkış... Gam dizisinde “si” ile “re” 
arasındaki ses... Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe... 
11. Ölme hakkı... Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma 
gelmiş, yıkkın, viran... 12. Bir şeyi örtme, gizleme (eski)... 
Başkaldırıcı... Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan... 13. 
Üzme, sıkıntı ver-
me, üzgü... Çok 
kötü, berbat... 14. 
Teşekkür etme 
durumunda olan 
(eski)... Uçan, 
uçucu... 15. “Bu 
ne hâl, ne tuhaf” 
gibi şaşma, sitem 
bildiren bir söz... 
Bütünüyle, oldu-
ğu gibi, tamamı 
tamamına, tamı 
tamına...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOĞANŞEHİR FASULYESİ
RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

Çiftçilerin büyük emekler-
le hasadını yaptığı Doğanşehir 
fasulyesi, bundan sonra yerli 
ürünlerin birçoğunun yer aldığı 
Malatya Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden Esenlik marketle-
rindeki yerini alacak.

Tarım şehri olma yolunda 
hızla ilerleyen Malatya’da kayısı-
dan sonra alternatif ürünlere de 
ilgi artıyor. Doğanşehir ilçesinde 
100 yıldır üretilen fasulye hem 
üreticisini hem de bölge ekono-
misini kalkındırıyor. Doğanşehir 
ilçesinin bereketli topraklarında 
yetiştirilen fasulye hasadının ya-
pılmasının ardından Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Esenlik 
marketlerde tüketicilerle buluş-
turulacak. Esenlik marketlerin 
yapmış olduğu bu girişim sonra-
sında toplanan hasatların bek-
letilmeden satışının gerçekleş-
tirilmesiyle çiftçilere ekonomik 
anlamda katkı sağlanmış oldu. 

Malatya’nın yerli markası olan 
Esenlik marketlerin bu girişimi 
çiftçiler tarafından sevinçle kar-
şılandı. Büyükşehir Belediyesi 
olarak coğrafi işaretli ürünlerin 
üretimindeki artış bir taraftan 
milli değerlerin korunmasına bir 
taraftan da yerel kültürün tanı-
tılmasına da katkı sağlıyor. Ma-
latya Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkıları ve hasat döneminin 
başlaması ile tarlada yoğun me-
sai harcayan fasulye üreticileri, 
1900’lü yıllarda başlayan fasulye 
üretiminin günümüze kadar sür-
dürdüklerini dile getirerek, bu 
yıl hasadın erken gerçekleştiğini 
belirtti. Doğanşehir fasulyesinin 
kaliteli ve lezzetli olduğunu ifade 
eden üreticiler, bu yıl Büyükşehir 
Belediye Başkanı Selahattin Gür-
kan’ın talimatları ile ürünlerinin 
Esenlik süper marketlerde tüke-
ticilerle buluşacak olmasında da 
mutlu olduklarını söylediler.

Büyükşehir’den Personellere Hayvanlara Müdahale Eğitimi 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmet-

ler Daire Başkanlığı Veteriner ve Hayvanat Bahçesi 
Şube Müdürlüğü tarafından ilçe belediye personel-
lerine yönelik olarak, ‘Sokak hayvanlarına yaklaşma 
ve müdahale teknikleri’ konularında eğitim verildi.

Sokak hayvanlarına kanunların belirlediği şekil-
de müdahalenin yapılması gerektiğinin anlatıldığı 
eğitim programına 10 ilçe belediyesinden 22 per-
sonel katıldı. Gerçekleştirilen eğitim programında, 
sokak hayvanlarında ilk yardım, hayvan yakalama 

teknikleri, hayvan davranışları ve hayvanları kont-
rol altına alınması konularında bilgiler aktarılarak 
uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca sokak hayvan-
larına zarar verilmeden yakalanmalarını sağlamak 
amacıyla ilçe belediyelerine hayvan yakalama apa-
ratı hediye edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner ve 
Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından eği-
timlere katılan personellere katılım belgesi taktim 
edildi. HABER MERKEZİ
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Adalet hanım kendisi ile ilgili bütün 

bilgileri açık yüreklilikle anlatıverdi taksi-

ci- ye. Taksici, Adalet Hanımın anlattıkla-

rını hiç ses çıkarmadan  büyük  bir  saygı 

ile dinledi. ‘ Demek, memlekette böyle 

büyük  insanlar da vardı öyle mi? Demek 

in-sanlık tamamen ölmemişti henüz. Az da 

olsa böyleleri çıkabiliyordu pekala. Son-

ra  ülkenin son hallerini düşündü. Böylesi  

insanlar ne kadar az. Bu  gibi  insanlar ül-

kede çokça olsa, bu ülkenin sırtı asla yere 

gelmez’ diye düşündü ve sonra Ada-let 

Hanıma dönerek şimdi  biraz  daha nazik 

bir şekilde “ Şimdi nereye gidiyoruz, haki-

me hanım” diye unvanı ile  sordu bu sefer, 

saygı ile nazik bir şekilde. Çünkü, onun 

anlattıklarından, verdiği bilgilerden sonra, 

karşısındaki insan, lalettayin bi-risi değildi 

artık. Ülkeye adalet adına büyük hizmetler 

sunmuş, tüm mal varlığını hayır işlerine 

harcamış, gözü, gönlü, bir ülke  kadar  

büyük  ve  geniş  ve  acılarla yoğrulmuş bir 

insan  vardı karşısında …

     “ Şimdi sür  bakalım mezarlığa” 

dedi  Hakime Hanım taksiciye.  Taksici  bu 

söz üzerine  biraz  tereddüt  etti. ‘ Mezarlık 

da nereden  çıktı  şimdi?’ diye  düşündü. 

Sonra,  ‘ Bir düşündüğü vardır mutla-

ka’ diyerek mezarlığa doğru yol almaya 

baş-ladılar… Nihayet  mezarlığa varmış-

lardı. Hakime Hanım “ Senin  ücretin  600 

lira   idi değil mi? Benim burada inmem 

gerek. Seninle işim bitti ” dedi taksiciye. 

Çan-tasından  çıkardığı parayı taksiciye 

uzatırken, taksici,  biraz da merak içinde 

“ Ne  acelesi vardı Hakime Hanım. Evinize 

kadar götüreyim de ondan sonra  verir-

diniz  ücretimi” dedi. Hakime Hanım “ 

Yok, yok. Al sen ücretini” diyerek elindeki 

para-yı  taksiciye uzattı. “ Beni beklemene 

de gerek yok artık.  Birazdan gelip beni 

bu-radan alacaklar, sen çekip gidebilirsin 

artık” dedi. Taksici şaşkındı. Ne diyeceğini  

bilemedi, doğrusu bir anlam da veremedi. 

Hakime Hanımın uzattığı parayı aldı. Bu-

nun 350 lirasını alıp  geri kalanını  Hakime 

Hanıma uzatıverdi ve “ Benim  ger-çek 

ücretim  sadece  350  liraydı. Ama  ben 

size  600 lira  dedim. Sizin  gibi  altın de-

ğerinde  bir insana kazık atamam. Lütfen 

beni bağışlayın” dedi … Hakime  Ha-nım 

“ Senin çocukların var mı?” diye sordu. 

Taksici “ Ellerinizden öper, üç  çocu-ğum 

var Hakime Hanım” dedi. “ Okuyorlar mı?” 

diye sordu Hakime Hanım. “ E-vet üçü de 

okuyor” dedi  taksici.  “ Aman  okusun-

lar  evladım. Cahil kalmasınlar.  Ülkenin, 

Atamızın dediği  gibi  ‘ Vicdanı hür, irfanı 

hür,  fikri hür zeki ve kültürlü insanlara 

ihtiyacı var. Bütün kötülükler cahillikten  

ileri  gelir.  Onları sakın cahil bırakma. 

Gücün yettiğince okumalarını sağla he 

mi?” dedikten sonra  taksicinin uzattığı 

fazladan aldığı parayı  eliyle kendisine 

doğru  itiverdi. “ O  parayı  çocuk-larına 

ver, defter, kitap, kalem  alsınlar” diye-

rek  taksiden  indi  ve  mezarlık  bo-yunca 

ilerlemeye başladı. Taksici bir süre daha 

durdu. Gidip, gitmemekte tered-düt  etti.  

Gerçi ‘ Gelip beni alacaklar’ demişti ya, 

yine de kafası  yatmamıştı  bu işe. Sonra, ‘ 

Bir bildiği vardır herhalde’ diyerek araba-

sını sürüp uzaklaştı oradan. 

    O gün akşamdan başlamak üzere 

öyle bir  yağmur yağdı ki, sanki gök ya-

rılmış-tı.  Bardaktan boşanırca yağmur 

yağarken, şimşekler çakıyor, fırtınalar  

kopuyor-du. O gece hiç kimse dışarıya 

çıkamadı. Gece boyunca esen fırtına ve  

bardaktan boşanırcasına indiren yağmur, 

etrafı adeta felç etmişti. Sabahleyin açan 

hava ve etrafı  ısıtmaya  ve  aydınlatmaya 

başlayan güneş ile birlikte, tüm herkes 

kümes-ten serbest  bırakılan  tavuklar  

gibi  etrafa  saçılmaya başlamışlardı …  Bu 

arada, hikayede adı geçen taksici de evin 

önünden  aldığı  taksisine binip  çalıştığı  

taksi durağına doğru yollanıverdi. Durağa 

varınca,  sırası  gelinceye  kadar  zaman  

ge-çirmek için, yakın  bir  gazete bayiinden 

bir gazete almayı da ihmal  etmedi.  İçe-ri-

deki  arkadaşlarına selam verdikten sonra, 

gazetesini karıştırmaya başladı. Sonra  bir 

habere  gözü  ilişti,  birden  irkildi. Yanıla-

bileceğini düşünerek  haberi  tekrar tekrar 

okudu bütün dikkatiyle. Evet, yanılmıyor-

du. Sendelendiğini, bir an ne yapacağını  

ne  diyeceğini  bilemedi. İçinde aniden  

bir  volkan  oluştu  sanki. Birden  ayağa  

fırladı. “ Hayııır, olamaz!.. Hayır olamaz!” 

diye  haykırmaya başla-dı. Arkadaşları 

onu bu halde hiç görmemişlerdi. Şaşırdı-

lar. Hemen  yanına koşup  neler olduğunu 

anlamaya çalıştılar. Taksici ha bire  hay-

kırıyor, hıçkırıklara  boğu-luyordu. Belli 

ki , gazetede  kendisini bu duruma sokan 

önemli  bir  haber  vardı. Arkadaşları onu 

sakinleştirmeye çalışırken, bir  yandan da  

durumu  kavramaya  çalışıyorlardı. Gaze-

tede, arkadaşlarını şoka sokan önemli bir 

haber vardı. 

 CUMHURİYET  DÖNEMİNİN   İLK  BA-

YAN  HAKİMLERİNDEN   A D A L E T ( …?….) 

HANIM,  (…? ….)  MEZARLIĞINDA  ÖLÜ 

OLARAK BULUNDU ! …

MÜNİR
TAŞTAN

Doğanşehir de Araziler
Kapalı Sistem Sulanacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MAS-
Kİ) Genel Müdürlüğü DAP ile ortak 
yürütülen projeler kapsamında Do-
ğanşehir İlçesi Beğre Mahallesi’ne 
kapalı sulama sistemi inşa ediyor. 

 Sulama yapılamayan tarım ara-
zilerinin suya kavuşması ve tarıma 
elverişli hale getirilebilmesi için 
MASKİ Genel Müdürlüğü ve DAP ile 
ortak projeler hazırlayarak sulama 

suyu ihtiyacı olan bölgelere kapalı 
sulama sistemleri inşa ediyor. Ma-
latya merkez Battalgazi ve Yeşil-
yurt ilçesi başta olmak üzere diğer 
11 ilçede kapalı sulama sistemleri 
inşa eden MASKİ Genel Müdürlüğü 
son olarak Doğanşehir İlçesi Beğre 
Mahallesi’ne kapalı sulama sistemi 
inşa ediyor. 3 adet toplama havu-
zu ve 2 bin 700 metre uzunluğun-
da ki kapalı sulama sisteminin bin 

300 metresi tamamlandı. %50’si 
tamamlanan sulama kanalından 
bölgede 500 dekar tarım arazisi 
faydalanacak. Şehrin içme suyu, 
kanalizasyon ve yağmursuyu alt-
yapısını yenilemek için 7/24 çalışan 
MASKİ Genel Müdürlüğü çiftçilerin 
zor durumda kalmamaları için di-
ğer ilçelerde de sulama kanalı ça-
lışmalarına devam ediyor.

1990 yılından itibaren Malatyalılara hizmet veren Ma-
latya Büyükşehir Belediyesine bağlı Esenlik şirketi zaman 
zaman bölgede yaptığı alımlarla üreticiye destek sunmaya 
devam ediyor. Esenlik bu kapsamda Bölge yetiştiricisinden 
aldığı ürün çeşidine ‘Doğanşehir Elmasını da ekledi. 

Doğanşehir’de yetiştirilen kaliteli elmaları alarak Ma-
latyalıların beğenisine sunan Esenlik Şirketinin elma alımı 
yapması Doğanşehir Elma üreticisini memnun etti. Konuy-
la ilgili olarak bilgi veren Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı 
Burhan Tanışık Esenlik Şirketine Teşekkür ederek şunları 
söyledi. “Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde yıllardır fa-
aliyet gösteren Esenlik şirketi ilk defa ilçemizde elma alı-
mına başladı. Özellikle elmaları depolama sıkıntısı çeken 
üreticilerimiz yetiştirdikleri elmaları dalından toplayarak 
doğrudan Esenlik firmasına satıyorlar. Bu da hem Malat-
ya halkının Malatya’da yetişen elmayı tanımasına ve tadına 
bakmasına vesile oluyor. Hem de Doğanşehirli elma ye-
tiştiricisi ürettiği elmaya Pazar bulmak zorunda kalmıyor. 
Esenlik firması aldığı elmaları elma bahçeleri içinde ka-
salara yükleyerek uygun araçlarla Malatya’ya naklediyor. 
Uygulamadan Doğanşehir Üreticileri memnun. Benzer uy-
gulamaların Doğanşehir’de yetiştirilen Kuru fasulye başta 
olmak üzere, Nohut, Mercimek, buğday, üzüm gibi ürünlere 
yönelik de alım yapmasını bekliyoruz.” A.Vahap Kaygusuz

DOĞANŞEHİR ELMASI
ESENLİK RAFLARINDA


