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YENİ BİR YIL!

“Yeni Bir Yıl” demek, yeni beklentiler, yeni 
ümitler demektir aslında… Mutlu olmak için yeni 
bir şanstır… Ben bu yeni yılın hepimize yenilik 
getirmesini ve yapmak istediğimiz fakat çeşitli 
olumlu olumsuz nedenlerle bir türlü gerçekleşti-
remediğimiz tüm güzellik dolu hayallerimizi ger-
çekleştirebileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum…

Yeni bir yıl, yeni olan her şey güzellikleri ha-
tırlatır insana… Yeni bir ev, yeni bir araba, yeni 
kıyafetler gibi… Yeni hep güzeldir, taze ve enerji 
doludur. İnsanı mutlu eder. 

Bazılarımız çok lüks yerlerde, belki ülkemiz-
den uzakta yurtdışında merhaba diyecek yeni 
yıla… Bazılarımız evlerinde, çalışanlarımız olacak 
yeni yıla girerken, yarının endişesiyle yaşayan-
larımız, hastanelerde acı çekenler de olacak, 
yakınını kaybedip gözyaşı dökenler de...  Ya da 
2019’a merhaba diyen yeni bir bebek olacak, 
anne ve babası ise mutlu bir heyecanla gülümse-
yecek yeni yıla… Ama dilekler, istekler bir önceki 
yıldan daha iyi ve daha güzel için olacak.

İşte yeni bir yıl derken, geçtiğimiz yılı acı 
tatlısıyla anılarla içimizde saklayacağız. Eskimiş 
koca bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni 
tazecik güzellikler umut ettiğimiz içerisinde bir-
çoğumuzun beklentileri olan yeni bir yılı kucak-
lamanın heyecanıyla yeni yılı karşılayacağız. 

Ve seneye bu yılında eski bir yıl olacağı-
nı bilerek… Evet, işte burada bir gülümseme 
dudaklarıma yapışıyor… Eskiyen yıllar mı, bizler 
mi? İçimizdeki güzel yeni beklenti ve dilekler 
eskimedikçe, yeninin heyecanı içimizi sardıkça 
nice mutlu yıllara!

Ben bu yeni yılın hepimize yenilik getirmesini 
ve yapmak istediğimiz fakat çeşitli olumlu olum-
suz nedenlerle bir türlü gerçekleştiremediğimiz 
tüm güzellik dolu hayallerimizi gerçekleştirebile-
ceğimiz bir yıl olmasını diliyorum…

SEVGİ DOLU YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN…….

HÜSEYİN
KARAASLAN

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
VAHAP KÜÇÜK’ÜN  YENİ YIL MESAJI 

Doğanşehir Belediye Başkan Vahap Küçük  
yeni yıl mesajında “Üzüntüleriyle, sevinçleriyle 
bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni umut-
lar ve beklentilerle 2020 yılına giriyoruz. Bizi 
hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına 
inandığımız yeni bir yıla girmenin heyecan ve 
sevinci içerisindeyiz. 

Her yeni yıl beraberinde yeni umutları, uygu-

lanacak yeni kararları, gerçekleşmesi istenilen 
yeni dilekleri de getirir. Yaşanan bazı olumsuz-
luklara rağmen koruduğumuz umutlar ve güçle-
nen hayallerimizle, 2020 yılının başta İlçemiz ol-
mak üzere ülkemizde ve tüm dünyada barışın ve 
huzurun müjdecisi olması dileklerimle en içten 
sevgi ve saygılarımı sunuyor, bu vesileyle tüm 
hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum.” Dedi. 

AK Parti Milletvekilleri Doğanşehir’de 

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık,AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya 
İl Başkanı İhsan Koca Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek Doğanşehir AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlene toplantıya ka-
tılarak, partililerle bir araya geldiler. 3’TE

CHP Doğanşehir İlçe Başkanı Kenan Erdem Oldu
CHP Genel 
Başkan 
Yardımcısı, 
Malatya 
Milletvekili 
Veli Ağba-
ba, Malatya 
Doğanşehir 
CHP İlçe 
Başkanlığı 
tarafından 
düzenlenen 
kongreye 
katıldı. 2’DE

YURTDIŞINDAN BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’E ZİYARET
Doğanşehir Dağ ve Doğa Sporları Kulübü'nün Avrupa Birliği projesi kapsamında ilçemize Polonya, İtalya ve İspanya'dan ge-

len konuklar Belediye Başkanı Vahap KÜÇÜK'ü ziyaret etti. 4’TE
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CHP Doğanşehir İlçe Başkanı Kenan Erdem Oldu
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Mil-

letvekili Veli Ağbaba, Malatya Doğanşehir CHP 
İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kongre-
ye katıldı. 

Kongrede gerçekleştirdiği konuşmada 
Ağbaba iç ve dış politiakaya dair önemli de-
ğerlendirmelerde bulundu. İşsizlik fonundan 
işsizlerin yararlanamadığını belirten Ağbaba, 
“10 işsizden 8’i işsizlik maaşı alamamış. İşsizlik 
fonundan biriken para sadece işsizler için kul-
lanılmalıdır.” Dedi. Ağbaba, AKP politikalarının 
iflas ettiğini belirterek Türkiye’nin sorunlarına 
çözüm olabilecek tek partinin Cumhuriyet Halk 
Partisi olduğunu belirtti. İstiklal marşının Arap-
ça okunmasını da eleştiren Ağbaba, “Türkçe bi-
zim ortak dilimiz. Türkçeden niye rahatsızsınız? 
Türkçe’den niye utanıyorsunuz?” dedi. Geçtiği-
miz günlerde TBMM’de onaylanan Libya’ya as-
ker gönderilmesiyle ilgili mutabakata dair de 
değerlendirmelerde bulunan Ağbaba, “Tutar-
sız dış politikalarla Türkiye’yi ne hale getirdiler. 
Dün düşman oldukları Sisi’ye bugün kedi gibi 
kuyruk sallıyorlar. Şimdi de Libya diye tutturdu-
lar. Türk askerinin Libya’da ne işi var? Buradan 
tekrar soruyorum: Libya’dan sanane?” şeklinde 
konuştu.

İşsizlik fonundaki mevcut uygulamanın bü-
yük hatalar içerdiğini ve fondan işsizlerin yarar-
lanamadığını söyleyen Ağbaba fonun amacına 
uygun biçimde kullanılması gerektiğini belirtti. 
Ağbaba şöyle konuştu: “Adı üstünde ‘İşsizlik 
Fonu’ ama işsize verilmesi gereken para işve-
renlere veriliyor. 2019’un ilk 11 ayında işsizlere 
9 Milyar TL verilirken, 14.7 Milyar TL işverenlere 

ödenmiş. İşsizlik fonunda biriken paranın çok 
büyük kısmı bankalara ve yandaşlara düşük fa-
izli kredi olarak veriliyor. 10 işsizden 8’i işsizlik 
maaşı alamamış. Fondan yararlanmak için 600 
gün prim şartı mutlaka 180 güne indirilmelidir. 
İşsizlik fonundan biriken para da sadece işsizler 
için kullanılmalıdır.” Dedi.

 Hükümete yakın medya organlarının ger-
çekleri çarptırarak yayın yapmasını eleştiren 
Ağbaba şöyle konuştu: “Dün Akçadağ’daydık, 
MTV’ye %12 zam geldiğini gördük; bugün de 
Doğanşehir’deyiz, benzine ve mazota zam gel-
diği haberiyle uyandık. Adeta iki farklı Türkiye 
var: Biri yandaş kanallarda gösterilen Türkiye, 
diğeri içerisinde yaşadığımız, her gün şahit 
olduğumuz, Malatya’a gördüğümüz Türkiye. 
Birinde istihdam var, üretim var, zenginlik var, 
adalet var, demokrasi var. Ne yok? işsizlik yok, 
sefalet yok, intiharlar yok. Yandaş kanallarda 
gösterilen Türkyei’de adeta bir bayram havası 
var.

Diğer Türkiye’de, yani içinde yaşadığımız 
Türkiye’de, işsizlik var, yoksulluk var, açlık var, 
toplu intiharlar var, üretim yok, zenginlik yok, 
adalet ve demkrasi yok. 2011’de Milletvekili ol-
duğumda geziler gerçekleştiriyordum. Çok iyi 
hatırlıyorum o zamanlar, insanlar pancar sökü-
yorlardı. Şimdi Malatya’da pancar üretimi yok. 
Türkiye üretimden koparıldı. Üretemez hale 
geldik. Çiftçinin kan alacak damarı kalmadı. Bir 
taraftan yandaşların borçları affediliyor diğer 
taraftan çiftçi borç içerisinde yüzüyor. Ziraat 
Bankası’nın görevi sermayesini yandaş işin-
sanlarına peşkeş çekmek değildir. Ziraat Ban-

kası çiftçiye destek için, çiftçinin derdine 
derman olmak için kurulmuştur ama 
hükümetin bu anlayışı yüzünden Ziraat 
Bankası amacından tamamen sapmış, 
çiftçiye sırtını çevirmiş, tüm sermayesini 
yandaşlara destek vermeye ayırmıştır.” 
Şeklinde konuştu.

Ağbaba, Türkiye’nin içinde bulundu-
ğu çıkmazdan kurtulması için yeni bir 
anlayışa ihtiyacı olduğunu şu cümlelerle 
ifade etti: “Türkiye’de artık sokağa çıktı-
ğınızda, AKP’ye oy verenlerin de MHP’ye 
oy verenlerin de bugünkü yönetim an-
layışından mutlu olmadığını görüyorsu-
nuz. Türkiye’nin yeni yönetim anlayışına 
ihtiyacı var. Yeni yönetim anlayışında, 
demokrasi olacak, üretim olacak, hay-
vancılık olacak, tarım olacak, adalet ola-
cak, eşitlik olacak. Böyle bir anlayışa da 
Türkiye’nin çok ihtiyacı var, Türkiye’nin 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihtiyacı var.” 
Dedi.

 Libya’ya asker gönderilmesi kararını 

da sert biçimde eleştiren Ağbaba, “Türkiye’nin 
kötü yönetimi neticesinde bu noktaya geldik. 
Hükümetin geçmişteki Suriye  politikasını, Irak 
poitikasını hatırlayın. Suriye’de bit ateş var, bu 
atşe benzin dökmeyin.’ Dedik ama dinlemedi-
ler. Bizi  Suriye bataklığının göbeğine çektiler. 
Sonucunda ne oldu? 2. Dünya Savaşı’ndan beri 
görülmemiş boyutta bir mülteci sorunu oluştu. 
Biz mültecilere değil, insanları mülteci yapan 
anlayışa karşıyız. Peki hükümetin bu yanlış po-
litikalarının bedelini kim ödüyor? Mültecilere 
harcanan 40 Milyar TL’yi kim ödüyor? Halkımız 
ödüyor, siz ödüyorsunuz. Şimdi tutturmuşlar 
‘Libya’ya gireceğiz.’ diyorlar. Libya’daki iki ta-
rafın arasında sıkışırsak Türkiye mahvolur. Bu-
raya rahatça asker gönderiyorlar çünkü AKP 
açısından Türk askerinin değeri yok, musalla 
taşının değeri var çünkü şehir kanı üzerinden 
siyaset yapıyorlar. Libya’da bizim ne işimiz var? 
Beyefendi diyor ki ‘Atatürk de Libya’ya gitmiş-
ti.’ Neyi söylemiyor? Atatürk Libya’ya gittiğin-
de Libya Osmanlı toprağıydı. Bunu söylemiyor. 
Şimdi Libya Türkiye toprağı mı? Libya’dan sa-
nane?” dedi.

Kırıkkale Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar 
Fakültesi öğrencilerine İstiklal Marşı’nın Arap-
ça okutulması olayını “skandal” olarak nitelen-
diren Ağbaba, “Geçtiğimiz günlerde skandal bir 
olay yaşadık. Bir okulda İstiklal Marşı’nın Arap-
ça okutulduğunu gördük. Türkçe herkesin or-
tak dili. Peki siz Türkçeden niye rahatsızsınız? 
Türkçeden niye utanıyorsunuz? Elbette bunu 
bilinçli bir politikayla yapıyorlar. Türkiye’yi 
çağdaşlıktan, demokrasiden ve laik Cumhuri-
yet’ten uzaklaştırmak istiyorlar. Türkçe bizim 
ortak dilimiz ve İstiklal Marşı’nı Türkçe okuya-
cağız. Bunun tartışılması bile bu kör anlayışın 
sonucudur.” İfadelerini kullandı.

AKP’nin yürüttüğü dış politikanın, Türki-
ye’ye büyük zararlar verdiğini söyleyen Ağba-
ba, Suriye ve Irak örnekleri üzerinden Libya ka-

rarını eleştirerek: “Beyefendi’nin örnek aldığı 
belli kişi ve gruplar var. Mısır’daki ‘İhvancılar’ 
bunlardan biri. Türkiye Müslüman ülkeleri ara-
sında hala farklı bir yerdeyse, hala iç savaş ya-
şamıyorsa, Türkiye bugün Mısır, Somali, Bang-
ladeş, Afganistan, Irak veya Suriye gibi değilse 
bunu laik Cumhuriyet’e borçluyuz. Bunu bu top-
rakların yetiştirdiği en büyük devrimci Mustafa 
Kemal Atatürk’e borçluyuz. Türkiye’yi bugün 
getirdikleri duruma bakın. Düşman oldukları 
Sisi’yle barışmak için el altından görüşüyorlar. 
Mısır’daki Sisi’ye Kedi gibi kuyruk sallıyorlar. 
Kedi gibi Sisi’nin etrafında dönüyorlar. E o za-
man Sisi’yle niye düşman oldun? Artık Türki-
ye’nin yeni bir anlayışa ihtiyacı var. Nedir bu 
yeni anlayış: “Komşularla iyi ilişki.” Türkiye’nin 
komşuları ile barışması lazım. Türkiye’nin içe-
rideki sorunlara eğilmesi lazım. Üretimi arttır-
ması, vatandaşı zenginleştirmesi lazım. Bunu 
yapacak parti de Cumhuriyet Halk Partisi’dir.” 
İfadelerini kullandı. 

Genel Başkanımız 31 Mart öncesinde tele-
vizyonda, İstanbul’u, Ankara’yı, Mersin’i, Ada-
na’yı, Antalya’yı alacağız dedi. Karşısındaki 
kişi güldü. Ekrem İmamoğlu ile yeni bir siyaset 
anlayışı ortaya çıktı. İstanbul İttifakı ile CHP İs-
tanbul’u kazandı. Bu yeni siyaset anlayışından 
korkuyorlar çünkü bu anlayış, AKP’nin kutup-
laştırıcı siyasetini mutlak bir başarısızlığa sü-
rüklüyor.” Dedi.

Malatya’da da başarılı bir süreci geride 
bıraktıklarını belirten Ağbaba, örgütün etkin 
çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek CHP 
Malatya örgütüne teşekkür etti. Ağbaba şöyle 
konuştu: “İki olan belediye sayımızı üçe çıkar-
dık ve birkaç ilçede de kıl payı kazanamadık. 
Cumhuriyet Halk Partisi Malatya’da da iddialı 
bir konuma geldi. Bu başarıda emeği olan her-
kese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” Dedi. 
BÜLTEN

Esnaf ve sanatkârlarımızın 
tüm Doğanşehirli 

hemşerilerimin yeni yılını 
kutlar sağlık mutluluk ve 

huzur dolu nice yıllar dilerim 

DOĞANŞEHİR ESNAF VE SAN. 
KREDİ KEF. KOOPERATİFİ 
TESKOMB BÖLĞE BİRLİĞİ 
BAŞKANI İSMET BAYRAM 
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Soldan sağa
1. Biçimi yumurta gibi olan, beyzi, oval... Kurçatovyum 

elementinin simgesi... İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıt-
sız... 2. Kundak çocuklarının belden aşağısına sarılan bez... 
Kasnağa gerilmiş kumaşa iğne veya tığla yapılan bir tür 
nakış... 3. Kambriyumlardan önce oluşan en eski yer katı... 
Azarlama, paylama (eski)... 4. Bütün çizgileri belirgin olan, 
gözün bütün ayrıntılarıyla algılanan, iyi görünen... Şeker-
leme yapan veya satan kimse... 5. Deniz veya göl suları ile 
çevrilmiş küçük kara parçası, cezire... Serap... Dili tutul-
muş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz (eski)... 6. İşareti 
olan, işaretle belirlenmiş olan... “Ne hoş” anlamında kulla-
nılan bir söz... 7. Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik... 
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işa-
retleme, anıştırma, ihsas... Ayağın üstündeki tümsek yer... 

8. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... Kırılmış ke-
miklerin düzgün bir biçimde sarılabilmesi için kullanılan 
türlü malzemelerden yapılmış destek... Müslümanlıkta 
namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yap-
tığı çağrı... Tellür elementinin simgesi... 9. Yokluk (eski)... 
Futa... Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, onun 
özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz... 10. 
Kuş kanadı (eski)... Mobilyasız... 11. Bir şeyin yere bakan 
yanı, zir, üst karşıtı... Gemiyi baştan veya kıçtan halatla 
karaya bağlama... Uzak Doğu’da yetişen Amerika elma-
sından çıkan zamk... 12. Bankalarda müşterilerin değerli 
eşya, senet vb.nin saklandığı kasa... Yiğit, özellikle Batı 
Anadolu köy yiğidi, zeybek... 13. Sonu iyi, tehlikesiz (has-
talık), iyi huylu... İstanbul iline bağlı ilçelerden biri... 14. 
Herhangi bir biçimde yakası olan... Bir karşılık ödemeden 
alınan... 15. Kaslı... Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk 
vb. duyguları belirten bir söz... Evlilik ve kan bağına da-
yanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin 
oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik...

Yukarıdan aşağıya
1. Oturum... Elâzığ iline bağlı ilçelerden biri... 2. Arap 

harfli metinlerde bir ünsüzün o, ö, u, ü seslerinden biriy-
le okunacağını gösteren işaret... Belli bir ifade taşıyan... 
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklama-
ya, bildirmeye yarayan söz, isim... 3. Hacı Bektaş Veli’nin 
tarikatına girmiş olan kimse... Bir işi sağlamak veya boz-
mak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dala-
vere, desise, hile, dek... 4. Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk 
ağzı)... Dayamak işi... Karı, eş (eski)... 5. Muştu (eski)... 

Doğu Hindistan’da yetişen bir bitki... 6. Koyun, köpek, at 
vb. hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak 
yaşayan, bulaşıcı hastalıklara neden olan böceklerin genel 
adı, sakırga... Giysinin belden aşağıda kalan bölümü... Aşık 
kemiğinin altında bulunan küçük bir kemik (halk ağzı)... 
7. İyi, güzel... İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı... 
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe... 8. Ayakları dışarıya 
dönük (hayvan)... Yangınları haber vermesi için yangın ku-
lelerinde ve başka uygun yerlerde bekletilen gözetleyici... 
9. Ergimek işi, zeveban... Boa yılanı... Kobalt elementinin 
simgesi... 10. Sporları ask denen torbalar içinde oluşan 
(mantar)... Görevden alma... Harcama, tüketme, kullan-
ma... 11. Eskiler, eski insanlar (eski)... Her zaman görülen, 
olağan... 12. Bir işteki engelleri yenme kararlılığı... Türki-
ye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... Baba... 13. 
Bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya 
çıkan, sınırlaması ve yöneticisi olan sadece kurum veya iş 
yeri içinde kulla-
nılan bilgi iletişim 
ağı, iç ağ... Nikeli 
andıran, nikele 
benzeyen, nikel 
gibi... 14. İndiyum 
elementinin sim-
gesi... Aceleci... 
Eden, yapan, iş-
leyen (eski)... 15. 
Kar tipiye çevir-
mek... Sinop iline 
bağlı ilçelerden 
biri...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

ARAR BENİ

Zaman gelmiş, dert yoklanır

Ozan söyler, saz tıklanır

Şelek ağır, yük yüklenir

Dost gönülden arar beni

Düşünmeden yol alınmaz

Aşk olmadan sır verilmez

Gül solarsa dost sarılmaz

Dost gönülden arar beni

Dere boyu yağar baran

Sular akar diner yaram

Sen gönül ol seni saram

Dost gönülden arar beni

Garip dostla bahçe bağım

Gökte yıldız, dal, yaprağım

Doğru benim, gül ocağım

Dost gönülden arar beni

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

AK Parti Milletvekilleri Doğanşehir’de 
AK Parti Malatya Milletvekili 

ve MKYK Üyesi Öznur Çalık,AK 
Parti Malatya Milletvekili Ah-
met Çakır ve AK Parti Malatya İl 
Başkanı İhsan Koca Doğanşehir 
ilçesini ziyaret ederek Doğanşe-
hir AK Parti İlçe Başkanlığında 
düzenlene toplantıya katılarak, 
partililerle bir araya geldiler. 

Çalık; “Arguvan, Doğanyol ve 
Pütürge’deki depremzedeler için 
yasal düzenleme gerçekleşti”

- “Devrim otomobilini engel-
leyenler yerli otomobili de en-
gellemek istiyor” 

AK Parti Malatya Milletve-
kili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, 
“Arguvan İlçesinde 21 Mart 2019 
tarihinde, Doğanyol ve Pütürge 
İlçelerinde 4 Nisan 2019 tarihin-
de yaşanan depremlerden dolayı 
bölge vatandaşlarımızın mağdu-
riyeti yasa düzenlemesi ile ge-
tirildi” dedi.  Çalık, ayrıca yerli 
otomobili de değerlendirerek, 
“Devrim otomobilinin üretileme-
mesi için önüne konan engeller 
bugünde yerli otomobilin üretil-
memesi için yapılıyor” dedi.

Milletvekili Çalık, Doğanşe-
hir AK Parti İlçe Başkanlığında 
düzenlene toplantıya katılarak, 
partililerle bir araya geldi. 

Çalık, “TBMM’de bütçe ça-
lışmalarımız tamamlandı.  Büt-
çemiz Türkiye’nin yatırımına 
dönüşecek. Türkiye’nin büyü-
mesinden uluslararası güçle-
rin rahatsız olmasını anlıyoruz, 
onların Türkiye’yi getirmek is-
tedikleri olumsuz noktayı anlı-
yoruz, anlayamadığımız nokta 
muhalefet partilerinin Türkiye’yi 

getirmek istediği noktadır.  Yap-
tığımız her türlü yatırıma ‘İste-
miyoruz’ diye karşı çıkıyorlar.” 
ifadelerini kaydetti. 

Yerli otomobil ile ilgili olarak 
da konuşan Milletvekili Çalık, 
“Sene 1961 yılında Türkiye’de 
bir otomobil üretilecek, adına 
Devrim konulacak ve bunu 4,5 
ayda TCDD‘nin personeli yapa-
cak. Türkiye’de 4,5 ayda devrim 
otomobili yapılıyor,  ama o gün 

Türkiye’nin önüne engel konulu-
yor ve yerli otomobilin üretimi 
engelleniyor. O gün Türkiye’nin 
önüne konan engeller ile bugün 
konan engeller arasında hiçbir 
fark yok. Nasip olursa, bu hafta 
27 Aralık Cuma günü elektrikli 
otomobilimiz tüm dünyaya ta-
nıtılacak. Buna da engel olmak 
istediler.  Yerli ve milli yatırımla-
rımıza sonuna kadar devam ede-
ceğiz.” dedi.

Çalık, “Doğanşehir’e yapılan 
yatırımlara sonuna kadar sahip 
çıkacağız. Vahap Küçük’ün ilçe-
de istihdam için yaptığı yatırım-
lara karşı çıkanlar gelsinler aynı 
yatırımları yapsınlar. Doğanşe-
hir 100 Yatıklı Devlet Hastanesi 
inşaatı sürüyor. Doğanşehir ilçe-
mize 20 milyon TL proje tutarı 
olan Spor Kompleksi  ile yapılı-
yor.” şeklinde konuştu.
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BİR MALATYALI’YI
NASIL TANIRSINIZ 

Bir şehrin alamet-i farikası olan kelimeler ve isimler 
vardır. Örneğin Şeyhmuz isimli biri büyük bir ihtimalle Di-
yarbakır’lıdır,  ismi Ökkeş olan birine yüzde yüze yakın bir 
kesinlikle Gaziantep’li diyebilirsiniz. Kelimeler de böyledir 
insanların kullandığı kelimelerden, deyimlerden hangi yö-
renin insanı olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Söze “yegen kimlerdensin” diye başlayan, toprağa 
“torpağh”, köprüye “körpü”, yaprağa da “yarpağh” diyen, 
Adana yöresinin analı kızlısına “TİRİTLİ DOLMA KÜFTESİ” 
diyen, bir de her türlü hastalığa “bekmez” iç geçer diyen 
birine Malatya’lı deyin, kesinlikle yanılmazsınız...

Bizim de eskiden kullandığımız bizi biz yapan kelimele-
rimiz vardı. Bu kelimelerimizin maalesef unutulup gitmek 
üzere olduğu şu günlerde, sizlerden ricam, bu kelimeleri-
mizi unutturmayın, çocuklarınıza öğretin yoksa bir nesil 
sonra bu kültürümüzün yerinde yeller esecek.

Müsaade ederseniz, hatırlayabildiğim bazı eskiden kul-
landığımız kelimelerimizi sizlere hatırlatayım.

Denemesi bedava, “dut meyvesine tut, tut fiiline de 
dut” diyen birine nereli olduğunu sorun kesin Malatya’lı 
çıkacaktır. Kışlık bulgura “zarğha”, zarğhayı koyduğu yere 
de “hızna” diyen nereli olabilir? Bir parça yerine “bi gırtik”, 
kerpiç evlerdeki tavan direklerine “hezen”, tahta rendele-
nirken çıkan talaşa “hğızırik”, baca kapağına “hğapenk”, 
ondan sonra yerine de “andana” gözetlemeye “kişifleme”, 
diyse, sana defalarca söyledim telaş etme yerine “sana on 
yol söledim, taşgala etme”, sincaba “deyin”, bir de salçaya 
“eşgi” diyse emin olun, su katılmamış Malatya’lıdır.

Sana hiç bir şey ders olmuyor yerine “sana heç bi şey 
dafar olmuyu”, beddua ederken, “cigerin ağzından gele”, 
“yegin yanın yere gele” diyise, bir de “anam bu yaştan soy-
na irafa sahen mı dizeceyikh”, “sizin pisik bizim çağaya 
çeynağh (tırnak) atmış bacım”, hele de solucana “söhül-
can”, lahanaya “nahna”, düdüğe “sübsübü”, tabağa “sa-
hen”, rafa da “iraf”, şehriyeye de “şare”, keçi yavrusuna 
“gıdik”, duvara monteli tahta rafa da “tahtıbek” diyise ka-
lıbımı basarım o Malatya’lıdır.

Götür fiiline “elet”, hamile kadına “yerikli”, kuyruk so-
kumuna “pıstik”, yoğurt tatlısına “fışfış”, geri vitese “anar-
ya”, pejmurdeye “salahana”, asma sırığına “serpene”, isal 
olmaya “vırige düşme”, küçük köpeğe “bocu”, çabuk yeri-
ne “haman”, çiviye “mığh”, havai kadına “şarmuta”, uygun 
pozisyona “tapına getirmek”, yarım gövde et aldım yerine 
“bi şaka et aldım”, diyse üstüne üstlük dere otuna da “sa-
mut” diyse yanılmadınız o hemşehrimizdir. 

Hele şu mişmişe bir destek verin yerine “hele şu miş-
mişe bi dayağh verin”, büyük sahana “terpoş”, bırak yeri-
ne “gople”, düzeltmek, toparlamak yerine “tel tay etmek”, 
mendile “çevre”, küçük burunluya da “gırnik”, kötürüme 
“hötüm”, çatı oluğuna “çortun”, diyse o adam gibi adam-
dır.

Bekçi yerine “ases”, hindiye “culuğh”, çalgıcıya “geven-
de”, üşümeye “buyma”, çok yiyene “haftar”, avanak biri-
ne “hımbıl”, cimriye “nıkıs”, makasa “sındı”, angarya işe 
“sulha”, su kabına “şapşak”, göz çapağına “şıpik”, çocuğa 
“uşak “, dayanılmaz sancı yerine “mıttik”, hele hele toz şe-
ker yerine “kül şeker” deyip, birde “topuğuna tükür” diye 
ekliyse o kesin bizden biridir.

Evin tavanına “arıstağh”, iştahsıza “boğazsız”, yeni-
ye “cıncığh”, tekmeye “dekmük”, sineye “döş”, amcaya 
“ami”, hastalığa “çor”, küçük kazana “gazzik”, yeşilliğe 
“gögerti”, asma kilite “köcek”, bir şeyler koymak için yapı-
lan duvardaki oyuklara “taka”, bol olana “mığırcığh gibi”, 
el yıkanan, abdest alınan leğene “silepçe”, hatıraya “tebe-
rük”, hizmetçiye “totaba”, çöplüğe “zibillik” ve atını sağ-
lam kazığa bağla yerine “atını gayim kazığa bağla” diyen 
biri sizce nerelidir?

Malatya’lı çalışan birini gördüğünde, “ golay gele gar-
daş “ dediğinde “ golaysa başına gele” diyendir, Hatice’ye 
“Haççe” , yılana “ilan”, lüks kelimesine “ lüküs “ saate”sa-
hat” ,rezile “irezil” ,alkış çalmaya “çapik çalma”, havaya 
“eyem “, kerpiç damların ucuna “sivik”, karyolaya “gar-
yola”, derhal yerine “össahat”, tavşana “davışan” , uzağa 
“ırağh “ vebali boynuna yerine “nabalı boynuna”, gerçek 
mi yerine “essah mı” sümüğe “hırnik” ağzı burnu akan bi-
rine, “ula hırnigin şorigine garışıyı “, bu sefer yerine “bu 
gafle”, demin yerine “deybeyağh” sevdiği birini gördüğün-
de”ana gurban verene” diyendir.

“Az galıyı galbim yerinden fırlaya, ellaham kötü bi 
haber alacam” diyen biri mutlaka Malatya’lıdır. Biri hak-
kında yanılmışsa”gavunmu ki ...ünü goğhlayam” , hiç bir 
işe yaramayan biri için “ pisik poğhu eme yarar mı”, çok 
zayıflayan biri için “ gözleri hortige düşmüş”, misafirliğe 
gidip arkasından yeni misafirler geldiyse” anam harigini 
mi sürüttün “ , işleri iyi giden birine “bu dünyada işin iş, 
ahğrette poğhu çığhmazsa”, naneye “anuhğ”, boş gezene 
“galdırım müyendizi” birisinin isabetli işinde”körün daşı 
işte” küçük apdeste “coco “ diyen biri kesin Malatya’lıdır.

Cahile “cahal “diyen, sarışına “bozo” diyen, civcive “cü-
cük “, ağzı eğri birine “ kemçük ağızlı”, yemek kepçesine “ 
çömçe “, kambura “hozzik”, yuvarlanmaya “ debelenmek” 
ayakta durmaya “ dom durmağh “, oturmaya “çoç etmek 
“, bitişiğe “him hime”, çok yiyen birine “haftar”, boğaza 
“hırtlek” yavaş yavaşa “mıt mıt” kim diyebilir ki tabi ki Ma-
latya’lı.

İnatçı birine kim “akis “ der ki, tabi ki üşenmeye “erin-
mek” diyen. 

Ölmeye “geçinmek”, vantilatöre”fırfırik”, zorda kal-
maya “ gamanmağh”, kuluçkaya yatan tavuğa “gurka yat-
mak”, su kaynağına “göze”, mantara “ göbelek “, 

çöpe “zibil”, yumruğa “zumzuğh”, sopaya “zoppa “, 
kovaya “sitil”, inekleri bırakın yerine” inekleri sepleyin “, 
çamaşır tokacına “köpüç”, kümese “pin”, kediye “ pisik “, 
diyen biri sizce nereli olabilir? Elbette Malatya’lı.

Öç almaya”hayf alma”, dantele “ tentene”, kura çek-
meye “ibicek atma”, kaplumbağaya “ tosbağa”, soyta-
rılığa “yelinceklik”, küçük çiviye “kepkep”, yaprak bitine 
“kezbi”, rendeye “küştüre”, çekişmeye ”lec etme”, büyük 
leğene “teşt”, hamile hayvana “ guzlacı “, sürülmüş tarla-
ya “tapanlanmış”, yağmur oluğuna “çortun “, boş gezene 
“avara gasnağh gibi dönüyü”, eskimeye “nezelme” diyen 
biri kesin Malatya’lıdır.

İçi kof çıkan cevize “içi fıs çıktı”, önlüğe “ bervenik”, 
baştan savma bir şey görüp de, her şeyiniz “ayın oyun” ol-
muş, kertenkeleye “göğüş” diyise tartışmasız Malatya’lıdır. 
Bir şahsa kin duymaya “onu kefliyim gösterecem ben ona”, 
sebzeye “zebze”, vişneye “fişne”, maaşa “mayiş”, asma 
yaprağına “tevek”, yengece “çıyan” hele de kızdığında 
“garnağıssı” diyse ona hemşehrilik beratı vermek gerekir. 

Divana” makat”, tipi bozuk birine “mosturalığh”, hap-

şırmaya “pıskırmak”, sulu olana”cıvığh”, kibirli olana 
“gaburgası galın”, birini çok pohpohladıklarında” yeter 
koltuğuna verdiğiniz”, neremi neremi gibi saçma şarkılar 
duyduğunda” ossur ossur ipe düz”, her şeye itiraz eden ge-
linler için”anam bi dili var papuç gibi”, kendin pişir kendin 
ye”sen saha büşür, sen saha ye”, kendine iyi bak yerine” 
sen saha mugayyet ol” diyen biri kesin hemşehrimizdir.

Çok yorulduğunda”uy anam ayağhlarıma gara sular 
endi “, masala “ matal”, gereksiz acele edildiğinde” noluyu 
ha noluyu,ula dabağhanaya poğhmu yetüştüreceksiniz”, 
çağalar ısrarla birşey isteyip aldırmışlarsa “ noldu, başınız 
göge erdi delmi “ diyise, sevdiği bir çocuk gördüğünde “ 
ana gurban verene çağam nediysin “ diyise, şaşırdık yeri-
ne”ayın beyin olduğh “ diyise, merdivene”ayağhcah” pal-
toya “sakko”, küreğe “egiş”, patlıcana”balcan “, dükkana 
“tükan”, diyise ona heç nerelisin diye sormayın.

Çocuğa “çağa”, yüzmeye “çimme”, kilota “tuman”, 
toprağa” torpağh” darma dağın etmeye,”efin tefin etme”, 
acayip yerine”arbet aşeret “, geçen seneye” bıldır”, çok ça-
buk gel yerine”çar çapik gel”, bitişik komşuya “him gonşu 
“ kaygan yere” sırpıncağh”, 

Yıkanmaya “yunma “, biriyle dalga geçmeye” zaklanma 
“, işsiz güçsüz birine “zırtapoz”, herhalde yerine” zahar”, 
yan yan yürüyene “yanpeş”, eşek sıpasına “kurik” diyen 
biri nereli olabilir ki?

Salyangoza kim “hozelek” der ki, rezil olmaya “ mala-
mat olma”, kedi yavrusuna “manuğh “, havuca” pirçekli”, 
biraz kıskandıysa “ben haneyin picimiyim”, oğlunu kızını 
evlendirmiş ama hala onlara yardım ediyorsa” oğlan ye-
tir, gız yetir, gene mitili sen götür”, kızdırılınca “ boynun 
altında gala”, mısıra “ gilgil “, kocaya” gişi”, asma kata” 
musandere”, havluya “marğama”, çok kısa birine”gıllik”, iç 
cebine” göncük “, yeni doğum yapmış kadına “ dığasken”, 
oyun bozana “cığız”, hindiye “culuğh”, diyise, 

Gübreye” ağhbun”, küçük tencereye “guşgana”, buğ-
day pazarına “arasa”, asmaya “ariş”, topaça “develeme”, 
merdivene “ayağhcağh”, koşmaya “ çapma “, yorulmaya 
“hış olma”, saflığa “sehlüklük”, kuru kayısıya “çir”, paçayı 
sıvamaya “paçayı çemirleme”, dar ve uzun kovaya “külek”, 
süzgeçe “kemis” kötü berbat bir şeye” soyğha”, kepenke 
“daraba”, tellağa “dellek”, orağın küçüğüne “derhe”, aşi-
kar yerine “eşkere”, küçük odun parçasına “gamga”,muh-
teşem yerine “tavatıl” su yoluna “gever”, küçük sepete 
“godafa”, berabere kalmaya “gumgum”, ortak piknik yap-
maya “hayfene yapma”, rezil olmaya”farş malamat olma”, 
“töremeyesin belekim gine gayfeye mi gidiysin”, diyen, 
yüzünüz güle, yüzün ağ ola, ömrünüz uzun ola, gadan baa 
gele, diyen biri Malatya’ lının hasıdır. 

Bizi Malatya’lı yapan bu kelimeler değil miydi?
Kullanılmayan kelimeler unutulmaya mahkûmdur...
Kelimeler kullanıldıkça gündemde kalır...
Sağlıklı ve mutlu kalın...
Selam olsun Malatya’nın güzel insanlarına...

BÜNYAMİN ÖZKAN

YURTDIŞINDAN BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’E ZİYARET
Doğanşehir Dağ ve Doğa Sporları Kulübü'nün Avrupa Birliği 

projesi kapsamında ilçemize Polonya, İtalya ve İspanya'dan ge-
len konuklar Belediye Başkanı Sn. Vahap KÜÇÜK'ü ziyaret etti.

Doğanşehir Dağ ve Doğa Sporları Kulübü'nün "Spor koçları-
nın mentor becerilerini geliştirmek" adlı Avrupa Birliği projesi 
kapsamında Polonya, İtalya ve İspanya'dan gelen konuklar, Be-
lediye Başkanı Sn. Vahap KÜÇÜK'ü makamında ziyaret ederek 
bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Sn. Vahap KÜÇÜK, ziyarette yaptığı ko-
nuşmada konukları ilçede ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu 
belirtti.

Misafirlere ilçe hakkında bilgi veren Sn. Vahap KÜÇÜK, ko-
nukları turist olarak tekrar ilçede görmek istediklerini söyledi.

İtalyalı Andrea Ciantar ise Malatya'da bulunmaktan dolayı 
mutlu olduklarını anlatarak, "Doğanşehir gerçekten çok güzel. 
Buradan edindiğimiz bilgileri değerlendireceğiz. Gösterilen mi-
safirperverlik için teşekkür ediyoruz." dedi.


