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“Soğuk Hava Deposuna İhtiyacımız Var”
Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, Merhum Baş-
kan Vahap Küçük tarafından 
başlatılan çalışmaların yakın 
takipçisi olduklarını söyledi. İl-
çenin gelişmesi için çeşitli dal-
larda faaliyetler sürdürdükle-
rini kaydeden Başkan Zelyurt, 
başta elma olmak üzere en bü-
yük sıkıntının tarımsal ürünle-
rin mahfazasında yaşandığını 
kaydederek, bu amaçla soğuk 
hava deposuna ihtiyaçları ol-
duğunu vurguladı.2’DE

Başkan Zelyurt, “Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun”
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, Berat Kandili nedeniyle kutla-
ma mesaj yayımlayarak 11 ayın sultanı 
Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandi-
li'nin Doğanşehir’e, Türkiye'ye ve tüm 
insanlığa esenlik ve huzur getirmesini 
diledi.4’TE

Altıntop Şehit Fuat Bozkurt Cami Açıldı
Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'nde 
Şehit Fuat Bozkurt Cami açılışı yapıldı.3’TE
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DOĞANŞEHİR’İN DÜNYAYA

AÇILAN PENCERESİ
YENİ DOĞANŞEHİR

GAZETESİ
KORKUYORUM 

Geçen yıllarda, Kaz Dağları’ndaki orman-
ların yok edilerek, tepelerin maden bulma 
isteğiyle kelleştirilip kurutulduğuna tanık 
oldum. Dozerin açtığı yolun kenarları, can 
çekişen kökler, dallar, yapraklarla doluydu. 
Çocukluğumda mezarlık kıyısında yapılan 
yolu anımsadım. Kime ait olduğu bilinmeyen 
kol- bacak kemikleri, kafatasları yol kıyısına 
yığılmıştı. Ağaç kıyımıyla, insan kıyımının ne 
farkı var? Üstelik ağaçlar canlı canlı, bağıra 
bağıra yerlerinden sökülmüşler… Kilomet-
relerce alanın çöle dönüşmesini içim kan 
ağlayarak izledim. Hatta o günlerde rüyam-
da Kurtuluş Savaşı’nda denize döktüğümüz 
düşmanların dirilerek; ağacımızı, suyumuzu, 
soluk aldığımız havayı, atalarımızı gömdü-
ğümüz toprağı, börtü böceği, kuşu zehir-
lediklerini gördüm. Şimdi Karadeniz’den, 
Malatya’dan, Tokat’tan da maden arama 
haberleri geliyor ve korkuyorum. 
        Bu gidişle dozerin delik deşik etmediği 
dağ-ova kalmayacak. Kayısılarımız kısırla-
şacak, pınarlarımız kuruyacak, tarlamız kıra 
dönecek, insanlarımız zehirlenecek, sevinci-
miz azalacak, hayatın yüzü kararacak… 
 KORKUYORUM: 
1-Çocuğumun, torunumun günün birinde 
içecek su bulamayacağını düşünerek korku-
yorum. 
2- Dünya ve doğanın yok olacağını tasarla-
yan filmleri düşündükçe korkuyorum. 

3- Bir elmayı, zehirli diye otuz iki dişimle 
ısırarak yiyemeyeceğim için, o ağaçların 
zehirli toprakta bir gün büyümeyecekleri 
için korkuyorum. 
4- Bir pınarın kenarına uzanarak, ya da 
yoldaki bir çeşmeye ağzımı dayayarak kana 
kana su içemeyeceğim için korkuyorum. 
5- Soluduğum havanın kimyasallarla dolu 
olduğunu görerek soluk almaktan, nefessiz 
kalmaktan korkuyorum. 
6-Yok edilen ağaçlar ve bitki örtüsüyle birlik-
te, yuvası dağılan kuşların böceklerin kurgu 
bilimlerdeki gibi canavarlaşıp üremesinden, 
öcünden korkuyorum. 
7-Madende çalışan işçilerin ölmesinden, 
hastalanarak ilaç sanayine yeniden para 
kazandırmasından, çocuklarının özürlü doğ-
masından korkuyorum. 
8-Bu yemyeşil ve bin bir şelalenin aktığı 
yamaçlarda tek bir yeşilin kalmayacağını, 
zehirli tepelerin peş peşe sıralanacağını 
düşünerek korkuyorum. 
9- Açlık, susuzluk ve ayakta kalma hırsıyla; 
insanların birbirini yemesinden, kentlerin 
insansız kalmasından korkuyorum.  
10- Doğanın yok edilmesi güneşi, ayı da 
kızdıracaktır. Günün birinde güneşin hışmın-
dan, ayın bulutta kalmasından korkuyorum. 
11- İnsan ki tarihiyle vardır, köksüz ot değil… 
Her damarında insan soyunun kanı akar. 
Dağlar ovalar tüm dünya insanlığının varo-
luş yeridir, onun öyküsüyle yaşar. Tarihin 
yok edilmesinden korkuyorum. 
12- Bu topraklar uğruna şehit olanların, 
bugünkü bizlere haykırarak: “Bugün için 
mi, topraklarımızın bu halini görmek için mi 
Kurtuluş Savaşı’na girdik ve öldük?” demele-
rinden korkuyorum. 
13-Öğrencilerime yıllarca:“Doğayı koruya-
lım, ülkemizi sevelim” diyen ben; ilkelerimin 
altüst edilmesinden, düşüncelerimin şaşma-
sından korkuyorum. 

14-Ülkenin her yerinde orman yangınları 
sürerken, HES’ler, maden taramaları nede-
niyle doğamız yok edilirken; televizyonlar-
daki çiftleştirme ve yemek programlarının 
artmasından korkuyorum. 
15- Bu dağların yok edilmesi, birkaç dönüm 
yerin ağaçsız kalması değildir. Tüm Mar-
mara’nın, Ege’nin, Doğu’nun zehirlenmesi 
demektir. Orda çalışan insanlarımız ölecek, 
su havzaları zehirlenecek, ağaç, kuş, böcek, 
yılan, kurt ve bilumum canlılar yok edile-
cek… Bunca kıyımın karşılığı kimin cebine 
ineceği belli olmayan biraz altın… Hayatları-
mız, geleceğimiz yok ediliyor, korkuyorum. 
16- Doğa olmadan sanat olmaz, doğa olma-
dan insan olmaz, inanç olmaz… Hasta ve 
zehirlenmiş insan ne müzik- resim yapar, 
ne de düşünebilir. Özürlü eksik çocukların 
doğacağından korkuyorum. 
17- Ağaca, kuşa, karıncaya sahip çıkmanın 
dini, dili, ırkı olamaz. Ölüm ve zulüm aka 
karaya bakmaz, tümünü alıp götürür. Hepi-
mizin kollarımızı bağlayarak, ya da çekirdek 
çitler gibi karşıdan seyrederek susmasından 
ve ÇOK GEÇ OLMASINDAN korkuyorum. 
18-İnsanlarımız yorgun ve yarın endişeleri 
var. Görüp, duyup unutuyoruz. Her gün 
onlarca acı haber arasında şaşırıp kalıyoruz. 
Biz bunlarla uğraşırken; yemyeşil bir ağacı 
gövdesinden çığlık çığlığa kesiyor hızar. Bu 
çığlığın duyulmamasından korkuyorum. 
19- “Bugün yaşıyorum ya, yarına Allah 
Kerim” düşüncelerinin, “Kaderde ne varsa 
olur” inançlarının doğa kıyımına kayıtsız kal-
masından korkuyorum. 
20- ‘Benim yerime birileri dirensin, bana ne” 
diyenlerin, yarınlarda çocuklarından, torun-
larından utanmasından korkuyorum. 
       İNSAN Kİ DOĞAYI VE YAŞAMI ÜRETTİ-
ĞİNCE, YÜCELTTİĞİNCE İNSANDIR. İNSANIN 
CANAVARLAŞMASINDAN KORKUYORU
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“Soğuk Hava Deposuna İhtiyacımız Var”
Doğanşehir Belediye Baş-

kanı Durali Zelyurt, Merhum 
Başkan Vahap Küçük tara-
fından başlatılan çalışmala-
rın yakın takipçisi olduklarını 
söyledi. İlçenin gelişmesi için 
çeşitli dallarda faaliyetler sür-
dürdüklerini kaydeden Başkan 
Zelyurt, başta elma olmak üze-
re en büyük sıkıntının tarım-
sal ürünlerin mahfazasında 
yaşandığını kaydederek, bu 
amaçla soğuk hava deposuna 
ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Durali Zelyurt Vahap Kü-
çük tarafından yapılan 130 
yataklı hastanenin kısa süre 
içinde hizmete alınmasında 
son aşamaya gelindiğini, Va-
hap Küçük tarafından baş-
latılan projelerinin hayata 
geçmesi için yoğun çaba sür-
dürdüklerini ifade etti. Malatya 
Milletvekilleri ve Büyükşehir 
Belediyesinden de önemli des-
tekler aldıklarının altını çizen 
Zelyurt, desteklerinden dolayı 
Malatya Milletvekillerine ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı-
na teşekkür etti.

YÖRESEL 
ÜRÜNLERİMİZİ 

DAHA İYİ 
DEĞERLENDİRMEK 

İSTİYORUZ
İlçenin gelişmesi için çe-

şitli dallarda faaliyetler sür-

dürdüklerini kaydeden Başkan 
Zelyurt, başta elma olmak üze-
re en büyük sıkıntının tarım-
sal ürünlerin mahfazasında 
yaşandığını kaydederek, bu 
amaçla soğuk hava deposu ko-
nusunda ihtiyaçları olduğunu 
söyledi. Zelyurt, “Meyvecili-
ğin gelişmesi için soğuk hava 
deposuna acil ihtiyacımız var. 
İlçede 2 tane özel soğuk hava 
deposu bulunmaktadır. Bunlar 
da yetiştirilen ürünlerin muha-
fazasında yeterli gelmemek-
tedir. Bu nedenle yer ve saha 

incelemeleri yaparak bir soğuk 
deposu yapma hazırlıklarına 
başladık.  Bu konuda ilgili ku-
rumlardan destek aldığımız 
takdirde belediyelerimizin de 
katkılarıyla ilçemize öncelik-
le bir soğuk hava deposu ka-
zandırmayı planlıyoruz. Tarım 
alanında hububat başta olmak 
üzere yanında sebze yetiştiri-
ciliğinin de önem kazandığı bir 
ilçedeyiz. Özellikle sebze yetiş-
tiriciliğinde sulama sularımızın 
kaliteli olmasından dolayı seb-
ze ve meyve alanlıdaki ürün-

lerimiz, Malatya başta olmak 
üzere çevre illerde de tercih 
edilmektedir. Bunların daha 
da geliştirilmesi için yetiştiri-
cilerimizi de kooperatifleşme 
konusunda teşvik etmeye ve 
böylelikle ürünlerinin daha iyi 
şartlarda pazarlanmasına yö-
nelik çalışmalar da yürütüyo-
ruz. Böylelikle ilçedeki çiftçile-
rimizin de gelir artışı anlamın 
önemli kazanımlar elde etme-
sine neden olacağını düşünü-
yoruz” şeklinde konuştu.

MGC YÖNETİMİ
GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI

Malatya Gazeteciler Cemiyeti toplanarak 
görev bölümü yaptı. Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına Vahap Güner getirilirken, diğer 
görev alan yöneticilerde belirlendi.

20 Mart 2021 günü yapılan Genel kurul-
da Malatya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kuruluna seçilen yöneticiler Başkan Vahap 
Güner başkanlığında toplandı. Yönetim 
Kurulu Başkanlığına yeniden Vahap Gü-
ner seçilirken, Başkan Yardımcılıklarına Ali 
Aladağ, Veysel Erkuş ve İskender Yılmaz, 
Sekreterliğe Bektaş Karaduman, Saymanlı-
ğa Onay Ozan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 
Remzi Hayta, Kayhan İnceoğlu, Hüseyin Ka-
raaslan, Hüseyin Erduran seçildiler.

MGC Başkanı Vahap Güner, yeni yönetim 
kurulunun görev bölümü yaparak çalışan 
gazetecilerin durumlarının iyileştirilmesi ve 
desteklenmesi konularında hazırlayacakları 
projelerle yardımcı olacaklarını belirterek 
“Arkadaşlarımız geleceğin Gazeteciler Ce-
miyetini oluşturmak için tüm basın men-
suplarımızla birlikte çalışacaklardır. Birlik, 
beraberlik ve dayanışma içerisinde örnek 
çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz” dedi.
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Soldan sağa
1. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ille-

rinden biri... Güneşin batışında 12’yi gösterecek biçimde ayarla-
nan saat.. 2. Hemen bütün meyve ağaçları için tomurcuk düşma-
nı sayılan, iri ak kanatları kalın, kara damarlı bir kelebek... Dört 
tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılık-
lı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü 
binek arabası... 3. Atın eşkin yürüyüşü (halk ağzı)... Selenyum 
elementinin simgesi... Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya 
küçük düşürücü olay... 4. Cüzzamlı (halk ağzı)... Ne var, ne olu-
yor?... Bozularak kokmuş (yumurta)... 5. Berilyum elementinin 
simgesi... Ödemek işi... Ayırma işi... 6. Değişik renkte boya kul-
lanılarak kumaş üzerine desen ve zemin basma işlemi... Görü-
nüşe göre olacağı sanılan, muhtemel... 7. Türlü metallerden 
yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne... 
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... Üniversite-

lerde yarıyıl içinde yapılan sınav, vize, vize sınavı... 8. Başka 
bir şeyin yerine geçen (eski)... “İyilik edeyim derken kimseyi 
memnun edemedi” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i 
memnun edemedi” sözünde geçer... Nicelik, nitelik, güç, süre, 
sayı bakımından eksik... 9. Çapı 9 milimetre olan, İngiliz yapısı, 
hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek... Dişi sığır... Benzer-
leri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşı-
tı... 10. Birinin buyruğu altında olan görevli, madun... Ağırşak... 
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir 
hayvan hastalığı, ruam... 11. Gerçek... Saygılı, hatır sayan, hatır 
kırmayan (eski)... 12. Katman bulut... Herhangi bir kas küme-
sinin irade dışı hareketi... Çamgillerin örnek bitkisi olan, dört 
mevsim yeşil kalabilen, iğne yapraklı, yurdumuzda birçok türü 
yetişen bir orman ağacı... 13. Alüminyum elementinin simge-
si... Psikolojik olayların bir bütün veya biçim olduğunu savunan 
görüş... Yazım... 14. Camilerde müezzinin ezan okuduğu, sala 
verdiği, şerefesi olan, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı... 
Kamalamak işi... 15. Anahtar... Sedye (eski)... Bir kimseyi, bir 
şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan 
söz, isim...

Yukarıdan aşağıya
1. Katılık, sağlamlık (eski)... Güzel kokulu yaprakları yemek-

lere konulan, nane ve yaban kekiğinin ortak adı... 2. Bir şeyin 
sayısını ikiye çıkarmak (halk ağzı)... Karbonat katılarak köpür-
tülmüş limonata... 3. Bir konuda birinin inanmasını sağlama, 
inandırma, kandırma... Genellikle ciltteki yara vb. hasarların 
dış etkenlerden korunması veya tıbbi gereçlerin cilde sabitlen-
mesi için kullanılan yapışkan özellikte malzeme... Sodyum ele-
mentinin simgesi... 4. Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, 
yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden so-
rumlu profesör... Köpek... Zayıf, çelimsiz (eski)... 5. Talyum ele-
mentinin simgesi... Etme işine konu olmak, yapılmak... Derinin 
gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, 

renksiz, tuzlu sıvı, arak... 6. Esnemek işi... Uğursuzluk, kadem-
sizlik (eski)... 7. Genellikle çocuk oyunlarında baş olan, diğer ço-
cuklara veya gruba karşı cezasını çekmek ve bundan kurtulmak 
için tek başına bütün sorumluluğu üzerine alan çocuk, oyun 
ebesi... Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... Doğru, düz-
gün (eski)... 8. Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu harfinin adı, 
okunuşu... Hangi şey... Sayı veya gol pası... Dingil... 9. Hasta-
lık nöbeti, kriz... Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey 
arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, 
rasyo... Salıverme, koyuverme (eski)... 10. Avustralya’da yaşa-
yan, okaliptüs yapraklarıyla beslenen, yaklaşık 80 santimetre 
boyunda, otçul, kuyruksuz, keseli, tüyleri soluk boz veya sarım-
sı renkte olan bir memeli türü... Esritmek işi... 11. -den -e kadar 
(eski)... Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, redde-
dilen aşk... Utanma, utanç duyma... 12. Sancısı olmayan.. Anlam 
bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir 
söz... Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, 
neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... 
13. Kahramanmaraş iline bağlı ilçelerden biri... Sançmak işi... 
14. Ada halkından 
olan (kimse)... Açı-
ğa almak işi... 15. 
Söz gösterisi... Kı-
saltması yapılacak 
kelime veya kelime-
lerin ünlü ve ünsüz-
lerinden yararla-
narak gerektiğinde 
bir ünlü ekleyerek 
akılda kalabilecek 
bir söz oluşturma, 
kısaltmalı kelime, 
akronim...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ACI
Kadehler yudum yudum
Biri kederli
Biri sevinçli

Özlem duyarım 
Sorarım onu 
Biri Garip
Biri hüzünlü

Bakar dururum
O gözlere
Biri dertli
Biri hünerli

Yol yürürüm 
Sesler cıvıl cıvıl
Atılan adımlar
Biri güler
Biri kederli

Koşarım koşarım
Yol uzar gider
Bazen yorar beni
Biri inişli 
Biri yokuşlu

Haykırırım ama
Hayattır bu 
Bazen acı
Bazen tatlı

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Altıntop Şehit Fuat Bozkurt Cami Açıldı
Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'nde Şehit Fuat Bozkurt 

Cami açılışı yapıldı.
Altıntop Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yap-

tırılan Şehit Fuat Bozkurt Cami’nin açılışı yapıldı. Açılışa Doğan-
şehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Doğanşehir  Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt,Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı 
Bekir Alpagut, Doğanşehir  Jandarma Bölük  Komutanı Onur 
Kırcaer, Doğanşehir Müftüsü Fevzettin Sönmez,  Altıntop Ma-
halle Muhtarı Mehmet Toprak, Altıntop Cami yaptırma ve Ya-
şatma Dernek Başkanı Ahmet Bozkurt ve vatandaşlar katıldılar.

Doğanşehir Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu ve  Doğan-
şehir  Belediye Başkanı Durali Zelyurt yaptığı konuşmalarda, 
emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Altıntop Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet 
Bozkurt'a plaket takdim edildi.

Okunan dualarla Şehit Fuat Bozkurt Cami açılışı yapılarak 
Müftü Fevzettin Sönmez Cami'de ilk Cuma namazını kıldırdı.

Haber Merkezi
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MEMLEKETİMDEN
İNSAN ÖRNEKLERİ-2 

İSMAİL  HAKKI  ÇAVUŞ      
 93  Harbi  sonucunda  yaşam  sürdük-

leri  Posof’un  ‘ Erim ’  köyünü  terk  et-
mek  zorunda  kalarak  gelip  Malatya’nın  
Doğanşehir  ilçesine,  o  zamanki  adı  ile  
Viranşehir’e  yerleşmiş  muhacir  ailelerin-
den  biri idi. Baba  Memet ( Memo)   daha  
kundakta   çocukken  buraya  gelinmişti …  
Zamanla  büyümüş,  yuva  kur-muş,  dört  
tane  de  çocukları  olmuştu. İlk  çocukları  
Ethem  genç  yaşta  ölmüş   diğer  iki  kız 
Yeter  ve  Emine  ile ( İsmail ) Hakkı, kendi  
ailesi  içinde  yaşam mü- cadelesine  de-
vam  etmişlerdi.   

     Burada  bulunan  muhacirler,  gel-
dikleri  yörenin  anane  ve  alışkanlıkla-
rını aynen  devam  ettiriyorlardı.  Tarım,  
hayvancılık,  dini  vecibeler  ve  ufak  tefek  
el  işlerinden  başka  ticaretten  falan  pek  
anladıkları  yoktu.  Ancak  yaptıkları  her  
iş,  civardaki  yerleşik  insanlarca  hayran-
lıkla  ve  takdirle  karşılanıyordu. Her evin  
ağılında;  ağırlık  taşımada  kullanılan  bir  
kağnı  arabası,  hayvanlar  için  saman  
taşımada   kullanılan  bir  çatan,  tarla  
sürmek  için  bir saban,  çifte  koşmak  için  
en az  bir  çift  öküz  ve  etinden  sütünden  
yararlanacakları camız,   inek  ve  kümes  
hayvanları  bulunurdu. Hayata  tutunmala-
rı  ancak  bunlarla  mümkün  olabiliyordu.  
Aksi  bir  durum  asla  düşünülemezdi.   

     Bütün  herkes,  bu  hayata  bağımlı  
bir  halde  yaşıyordu.  Kimsenin  başka bir  
şey  düşünecek  hali  yoktu.  Harfene  gibi  
basit  eğlenceler  haricinde, başka  bir  ha-
yat  tarzı  asla  uygulanamaz  ve  düşünü-
lemezdi  bile.  Yıllarca  birlikte  yaşa-dık-
ları,  acı  tatlı  bütün  anılarını  bir  yerde  
terk  etmek  zorunda  kalarak,  farklı  bir  
mekanda, farklı  insanlar arasında  ayak-
ta  kalmaya  çalışarak  bütün  zorluk-lara  
rağmen  yaşamlarını  sürdürmek  zorunda  
idiler.  Dolayısı  ile  farklı şeyler  düşün-
mek,  farklı  şeyler  yapmak  için  ne  za-
manları  ve  ne  de  istekleri  vardı. Ancak, 
içlerinde  biri  vardı ki  bu  düşünceyi  yıkıp  
atıyordu. “ Ben  böyle  bir ha-yata  katlan-
mak zorunda  değilim. Hayatta  yapılacak  
başka  işler de  olmalı ” di-yor, üzerine  

geçirilen  bu  gömleği  sıyırıp  atıyordu 
…  Askerlikte  gözü  açıkları  jandarma  ve  
onların da  gözü  açıklarını  çavuş  yapar-
lardı.  Kafası  çalışan, üret-ken,  ne  yap-
tığının  farkında  olan,  halk  deyimi  ile  ‘’ 
Cin  gibi”  olanlar,  seçilip  çavuş  yapılır-
dı.  İşte  İsmail  Hakkı  da  böyle  biri  idi.  
Bu  farklı  özelliklerinden ötürü  askerde  
çavuş  yapılmış  ve  bu  sıfat,  ömrü  süre-
since  memleketinin  in-sanları  tarafından  
böylece  anılmıştı. 

      İsmail  Hakkı,  askerlikte  çavuş  
olarak  görev  yaptığı  süre  içinde,  her  
şeyi titiz  bir  şekilde  takip  ediyor,  gör-
düğü  her  yeniliği  memlekete  döndü-
ğünde uygulamak  üzere  gözlemliyor  ve  
öğrenmeye  çalışıyordu.  Öncelikle  de  
araba  kullanmayı  öğrendi.  Bu  meslek  
memlekette  pekala  kendisine  lazım  
olabilir-di.  Zira  biliyordu  ki,  memlekette  
ne  doğru  düzgün  bir araba  ve  ne  de  
bun-ları  kullanabilecek  şoför  vardı … 
Bunun  dışında,  ülke  çapında,  daha  yeni  
ye-ni  uygulamaya  konulan  ve  insanları  
kendine  bağımlı  hale  getiren  sinema 
olayı  vardı.  Ara  sıra  alayda  film  göste-
rimi  yapılır,  tüm askerler  ise  gözlerini  
kırpmadan  hayranlıkla  izlerlerdi. Çoğu  
insanının  varlığından dahi  haberdar  
olmadığına  emin olduğu  memleketinde  
sinema  olayı,  insanlar tarafından  bü-yük  
bir  heyecan  ve ilgi  ile  karşılanacaktı. 
Bundan  kesinlikle  emindi ... Bu,  şo-förlük  
kadar  basit,  bu  sistemi  hayata  geçirmek  
de  o  kadar  kolay  bir  iş  de-ğildi,  masraf  
ve  çaba  gerektiren  bir  işti  bu.  Önce-
likle  de  girişimcilik  cesare-tine  sahip  
olmak  gerekti.  Kimsenin  doğru  düzgün  
haberdar  olmadığı  çok  farklı  böylesi  bir 
işe  girişmek  için, insanda  kocaman  bir  
yürek  ve  cesaret  ol-ması  gerekirdi.  Bu 
yürek  ve  cesaret  ise  kendisinde  fazlası  
ile  mevcuttu.  Bu  düşünceyi  kafasının  bir  
köşesine  yazacak,  er  ya  da  geç, uygun  
bir  zamanda  hayata  geçirecekti … 

       Memlekette  hemen  herkes,  çiftini  
çubuğunu  yüklenip  tarla  tapana  gi-der-
lerken  Hakkı  Çavuş,  askerlikte  öğrendiği  
şoförlüğü,  insanların  şaşkın ba-kışla-
rı  arasında  icra  ediyordu.  Bir  zaman  
sonra,  şoförlüğün  bu  koşullarda karın  
doyurmayacağını  anlayacaktı,  zira  henüz  
memleketinde  böyle  bir  or-tam  oluşma-
mıştı.   Önceleri;  kafasının  bir  köşesine  

yazdığı  düşüncesini,  ger-çeğe  dönüştür-
me  zamanının  geldiğinin  farkına  vardı.  
Bu  bayağı masraflı bir işti.  Eğer  hayata  
geçirilirse,  insanlar  tarafından  çok  tutu-
lacağından  emindi.  Zira insanlar;  yurdun  
her  yanında  uzun  savaş  yıllarının  yok-
lukları  ve  büyük  sıkıntılarını  beraberle-
rinde  getirmiş  olmaları  nedeniyle,  yıllar  
boyu   gülmeyi  ve  eğlenmeyi  adeta  unu-
tur olmuşlardı. Kendisini  bu işi  yapmaya  
adeta  mec-bur  hissediyordu … Başarısız 
iki  evlilikten  sonra  mutluluğu  yakala-
mış,  bir  oğ-lan  ve  üç  de  kız  çocukları  
olmuştu.  Onların  ağır  sorumlulukları  
vardı  üze-rinde.  Yapacağı,  anladığı  ve  
heves  ettiği  başkaca  da  bir  işi  yoktu.  
Memle-ket  insanlarının  uğraşlarını  hiçbir 
zaman  benimsememiş  ve  de  bu işlerle  
uğ-raşmaya  teşebbüs  dahi  etmemişti.  
Ailesini  geçindirmek  zorundaydı.  Yap-
mak   istemediği  bir  işin,  yapılsa  dahi 
sonuç  vermeyeceğinin  de bilincindeydi. 
Onun     içindir  ki,  ta  başından  beri  bu  
işlere  hiç  bulaşmamıştı.        

      Babasından  kalma,  sevmediği  için  
semtine  dahi  uğramadığı  birkaç  tarla- 
ları  bulunuyordu.  Hemen  onları  satıver-
di.  Onun  parası  ile  kullanılmış  da  ol-sa  
bir  sinema  makinesi  alarak işe  koyuldu.  
Hummalı  bir  faaliyet  başlatılmış, kasa-
baya  sinema  açılacağı  da  bir  yandan  
halka  duyurulmuştu.  Bu  gerçek miydi?  
Olabilir miydi  sahiden?  Herkeste  büyük  
bir  merak  ve  heyecan !… Ce-cel  Ah-
met’in  kahvehanesinin  bir  bölümü  sine-
ma  salonu  haline  dönüştürülüyor, çalış-
malar  hızla  devam ediyordu.  Bir  yandan  
da  gösterimin  şu  günde  başlayacağı  
anons  ediliyordu.  Gösterilecek  filmin  afi-
şi  de  halkın  tam  göre-bileceği  bir  yere  
asılmıştı.  Halkın  tümünde  çok  büyük  
bir  heyecan  ve  mut-luluk !… Hele  ki  biz  
çocuklar  için  tarifi  imkansız  bir  sevinç  
kaynağı.  İnsanlar  sadece  biz  çocuk-
lar  değil  tüm  kesimden  insanlar,  artık  
sinema  ile  yatıyor, sinema ile  kalkıyordu.  
Bütün  her  şey  bir  tarafa  bırakılmış,  sa-
dece  pek  ya-kında  faaliyete  geçirilecek  
olan  sinemaya  odaklanılmıştı… 

     Nihayet  o  gün  gelip  çatmıştı. Yıl-
lardır  var  olduğundan  haberdar  olunan,  
ancak,  şimdiye  kadar  ne  me  nem  bir  
şey  olduğu  doğru  düzgün  bilinmeyen  si-
nema  olayı,  bizatihi  insanlarımız  tarafın-

dan  görülecek ve  o  büyük  heyecan   ve  
coşku  hep  birlikte  yaşanacaktı… Hemen  
herkes  ve  özellikle  biz  çocuklar, sine-
ma  ücreti  olan  30  kuruşu  hazır  etmiş,  
büyük  bir  heyecanla  biran  evvel akşam  
olup  film  izlemenin  düşünü  kurmaya  
başlamıştık  bile …  

     Bir türlü  gelmek  bilmeyen  akşam  
nihayet  olmuş,  sinemanın  hoporlö-
rün-den  şarkı  ve  türküler  çalınmaya,  in-
sanlar  da  büyük  bir  zevk  ve  heyecanla  
sinemaya  doğru  akın  akın  yollanmaya  
başlamıştı.  30  kuruşu  verip  biletini alan-
lar,  kapıda  duran Hakkı Çavuş’un  kont-
rolünde  içeriye  girip  yerlerine   kurulu-
yorlardı… Parası  olanlar  içeriye  girmiş,  
parası  olmayanlar  ise  bir  süre  daha   
dışarıda  bekleyip  sonunda  dağılmışlardı 
…  Birden  elektrikler  sönüyor ve  karşı  
perdede  insanlar  görünmeye  başlıyordu.  
Filme  odaklanan  ve  heye-candan   yerin-
de   duramayan  insanların  kalp  atışları  
adeta  duyulur  olmuştu. Filmin  adı  “ 
Kore’de  Türk  Süngüsü”.  Filmde,  Nato  
adına  Kore’ye  gönderilen Türk  askerle-
rinin,  ne  adına,  kim  için  kahramanca  
savaştıkları  konu  ediliyor-du! …  

     Film  nasıl  başladı  ve  nasıl  bitti,  
insanlar  heyecan  ve  mutluluklarından  
bir  türlü  anlayamamıştı.  Ama  büyük  bir  
keyif  alındığı,  hal  ve  hareketlerin-den  
belli  oluyordu.  Bir  türlü  bitsin  istenme-
yen  film,  taa  sabahlara  kadar  sürsün  
isteniyordu.  Ama, her  şeyin  bir  başı  ve  
bir  de  sonu  vardı. O  da  başlamış  ve  
nihayetinde  bitivermişti … Filmin  sona  
ermesinden  dolayı mut-suz  bir  şekilde  
söylenerek  evlerine  dönen  insanlar, nasıl  
olsa  bundan böyle,  başka  gecelerde,  
başka  başka  filmlerin  de  izlenebileceğini  
düşünerek  kendi-lerini  avutmaya  çalışı-
yorlardı …           
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Başkan Zelyurt, “Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun”
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Be-

rat Kandili nedeniyle kutlama mesaj yayımlayarak 
11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi Berat Kan-
dili'nin Doğanşehir’e, Türkiye'ye ve tüm insanlığa 
esenlik ve huzur getirmesini diledi.

Ramazan ayına az bir zaman kala Beraat Kandi-
li’ne ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde oldukla-
rını ifade eden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali  
Zelyurt, “Bu gün, hep birlikte Allah’ın rahmet ve 
mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği Ra-
mazan ayının müjdecisi mübarek  Berat Kandili’ne 

erişmiş olmanın  ve Yüce Allah’ın sınırsız af, mer-
hamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan 
Ayı öncesinde mübarek Berat Kandili’ne erişmenin 
heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.  Dini duyguların 
yoğunluk kazandığı merhamet, şefkat, yardımlaşma 
ve dayanışma duygularının doruk noktasına ulaştığı  
Berat Kandili’nin, Türk-İslam Âlemine  Doğanşehir-
li hemşerilerime hayırlara vesile olmasını diler, bu 
mübarek gecenin birlik ve beraberliğimizi daha da 
güçlendirmesini, ülkemize ve tüm insanlığa esenlik 
ve huzur getirmesini temenni ediyorum.” Dedi.


