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EKREM İMAMOĞLU DOĞANŞEHİR
EĞİTİM VAKFINI ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Doğanşehir Eğitim ve Kültür vakfını ziyaret etti.2’DE

MASKİ Doğanşehir Fındıkta Çalışmalara Başlıyor
Malatya Büyükşehir Be-
lediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (MASKİ) 
Genel Müdürlüğü, Do-
ğanşehir Fındık Mahal-
lesi’nin içme suyu ve ka-
nalizasyon altyapısı için 
çalışmalara başlıyor.2’DE

MASTÖB Malatya Sivil 
Toplum Örgütleri Birli-
ği olağan Genel kong-
resinde Başkanlığa 
uzun yıllar MASTÖB'e 
emek veren Nazife 
Özdemir Getirildi.3’TE

Nazife Özdemir MASTÖB’ün Yeni Başkanı Oldu

HEMŞERİMİZ NAİM ÜRKMEZ
YILIN EĞİTİMCİSİ ÖDÜLÜNÜ ALDI
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İkramiyesi

Adamın biri bir kahveye girer ve ‘Millet 
bana bakın!.. Size söylüyorum! Tam 30 sene 
sonra ben bu kahveye gene geleciğim’ der ve 
çıkar. Kahvedekiler ‘Adam deli herhalde’ diye 
fazla önemsemezler. Ve aradan 30 sene geçer. 
Aynı adam kahveye gene gelir ve der ki:– ‘Ha-
tırladınız mı beni millet. Size demiştim 30 sene 
önce, ben yine geleceğim diye. İşte geldim’ der. 
Kahvedekiler tabi ki şaşırır. Adam devam eder:– 
’30 sene sonra gene geleceğim bu kahveye’ der. 
Ve gider. Aradan bi 30 sene daha geçer. Nesil 
değişmiştir 30 sene önceki insanların çocukları 
kahvede oturmaktadır artık. Adam kahveden 
içeri girer:‘Bana bakın millet! Ben sizin baba-
larınıza söyledim. Size de söylüyorum, 30 sene 
sonra ben bu kahveye gene gelecim’ der ve 
çıkar. Kahve milleti gene bunu takmaz. Aradan 
30 sene geçer ve adam gene gelir:

– ‘Beni hatırladınız mı millet? 30 sene önce 
tekrar geleceğim demiştim, işte geldim ve 30 
sene sonra gelip sizin çocuklarınıza da aynı şeyi 
söyleyeceğim’ der ve gider. Aradan bi 30 sene 
daha geçmiştir. Ve adam gene kahveye gelir:

– ‘Bana Bakın Millet Ben sizin dedelerinize 
söyledim. Babalarınıza söyledim, şimdi size 
söylüyorum, tam 30 sene sonra ben bu kahveye 
gene geleceğim’ der ve gider. İçlerinden birisi:

– ‘Arkadaşlar bana bu olayı dedem anlatmış-
tı. Gelin hocaya gidelim, bu adam niye ölmüyor, 
nedir bunun hikmeti? Diye soralım’ der. Ve bir 
hocaya giderler. Hocaya durumu anlatırlar. Hoca 
‘Ben bu gece rüyaya yatayım. Azrail ile konu-
şayım. Bakayım niye canını almıyor bu adamın, 
size yarın haber veririm’ der. Ve gece olunca 
hoca rüyaya yatar. Rüyasında Azrail ile konuşur:

– ‘Ya Azrail!. Sen bu şahısın canını niye almı-
yorsun’ Azrail:

– ‘Zamanında bu adam bir dilek diledi. Ve bu 
dileği kabul oldu.Onun için’ der. Hoca:

– ‘Ne diledi Ya Azrail’ diye sorar. Azrail:
– ‘Allah’ım bana milli piyangodan yılbaşı 

büyük ikramiyesi çıkana kadar canımı alma diye 
diledi’ der. Hoca:

– ‘E Allah istese buna büyük ikramiyeyi 
çıkartamaz mı?’ Azrail:

– ‘Çıkartmasına çıkarır da!..  Adam bilet 
almıyor ki!..’

HÜSEYİN
KARAASLAN

EKREM İMAMOĞLU DOĞANŞEHİR
EĞİTİM VAKFINI ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu Doğanşe-
hir Eğitim ve Kültür vakfını ziyaret 
etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu 480 öğ-
renciye burs verdiği, Doğanşehir 
Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Muammer Şahin’i Yıl-

başı münasebetiyle vakfın merke-
zinde ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu “ Sayın 
başkan sizleri kutluyorum. Böyle kü-
çük bir ilçenin 480 Öğrenciye burs 
vermesi takdire şayandır. Bu burun 
hepsini sen mi veriyorsun”.  Dedi.

Doğanşehir Eğitim ve Kültür 

Vakfı Başkanı Muammer Şahin; “Ha-
yır efendim ben şahsım olarak sade-
ce 200 kişiye burs veriyorum.  Ben 
babam Vaiz Şahinden vasiyetliyim. 
Yaptığım Okullardan ve Verdiğim 
Burslardan hiç devlet yardımıyla 
yapmam, tamamını kendi cebimden 
yaparım.  Diğer 280 kişiye de Yöne-
tim Kurulundaki arkadaşlar ödüyor-

lar” dedi.
Doğanşehir Eğitim ve Kültür 

Vakfı Başkanı Muammer Şahin, BA-
BAM adlı kitabını hediye etti. 

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğan-
şehir Eğitim ve Kültür vakfı Başkanı 
Muammer Şahine ve yönetim kuru-
luna Teşekkür Etti.

MASKİ Doğanşehir Fındıkta Çalışmalara Başlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MAS-
Kİ) Genel Müdürlüğü, Doğanşehir 
Fındık Mahallesi’nin içme suyu ve 
kanalizasyon altyapısı için çalışma-
lara başlıyor.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet 
Mert, Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt, AK Parti Doğanşehir 
İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, 
MHP Doğanşehir İlçe Başkanı Saf-
fet Yağcı, Fındık Mahalle Muhtarı 
Diler Yıldırım ve MASKİ Genel Mü-
dürlüğü Daire Başkanları Fındık 
Mahallesi’ni ziyaret ederek vatan-
daşlarla bir araya geldi.

Alt yapı sıkıntıları için MASKİ 
Genel Müdürlüğü’ne başvuruda 
bulunduklarını ifade eden Fındık 
Mahalle Muhtarı Diler Yıldırım, 
“Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Selahattin Gürkan’a ve MAS-
Kİ Genel Müdürümüz Sayın Meh-
met Mert’e, Doğanşehir Belediye 
Başkanı Sayın Durali Zelyurt’a ma-
hallelim adına teşekkür ediyorum. 
Emeği geçenlerden Allah razı ol-

sun. Mahallemizin alt yapı sorunu 
ortadan kalkacak” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü İşlet-
meler Dairesi Başkanı Ramazan 
Toy, Doğanşehir İlçesi’ne yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler vere-
rek, “2021 yılı içerisinde Doğanşe-
hir İlçemize, gerek içme suyu ge-
rekse de kanalizasyon konusunda 
sıkıntılı olan yerlere ciddi manada 
yatırımlar yaptık. Elmalı’da, Top-
raktepe’de, Gövdeli’de, Söğüt’te, 
Sürgü’de içme suyu ve kanalizas-
yon altyapı çalışması gerçekleş-
tirdik. İlçe merkezinde imara yeni 
açılan bölgelerde altyapı çalışma-
ları yaptık. Şuan itibariyle ilçemiz 
ve bağlı mahallerine 30 bin metre 
içme suyu hattı, 20 metre kanali-
zasyon hattı çalışması yaptık. 2022 
yılı için programlarımızı yaptık. 
Fındık Mahallemizin altyapı çalış-
malarıyla ilgili yapacaklarımızı iha-
le ettik. 10 bin metre içme suyu, 7 
bin metre kanalizasyon hattı yapa-
cağız” diye konuştu.

AK Parti Doğanşehir İlçe Başka-

nı Murat Kavuncuoğlu ise, “Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Sayın 
Selahattin Gürkan seçim çalışmala-
rı döneminde hiçbir mahallemizde 
asfaltsız ve altyapısız bir yer kalma-
yacak demişti. Bu doğrultuda ilçe 
merkezimizin altyapı çalışmalarını 
tamamladıktan sonra mahalleleri-
mize geçtik. Birçok mahallemizde 
altyapı çalışmaları yapıldı. Alt yapı 
ile ilgili Fındık Mahallemizde de 
şikâyetler vardı. Durumu Büyük-
şehir Belediye Başkanımıza ilettik. 
Sayın Başkanımızda hemen proje 
çalışmalarını başlattı. Mahallemize 
hayırlı olsun” dedi.

MHP Doğanşehir İlçe Başkanı 
Saffet Yağcı da, “Fındık Mahallemiz 
bizim için önemli olan bir yer. Sıkın-
tıları gidermek için altyapı ile ilgili 
ihaleler yapılmış. Yer teslimi yapıl-
dı. Yüklenici firma kısa bir süre için-
de çalışmalara başlayacak. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” ifa-
delerine yer verdi.

Doğanşehir halkının yapılan 
hizmetlerden dolayı çok mutlu ol-
duğunu kaydeden Doğanşehir Be-
lediye Başkanı Durali Zelyurt, “Fın-
dık Mahallemizin yıllardır kangren 
olmuş bir altyapı sorunu vardı. 
Fındık’a yapılan hizmet her zaman 
yerini bulmuştur. Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Sayın Selahattin 
Gürkan, ilçemize çok büyük önem 
vermektedir. Bunun göstergesi de 
yaptığı hizmetlerdir. Kanalizasyon 
atıkları ile ilgili Çığlık Mahallemi-
ze arıtma tesisi yapılmakta. Fındık 

için ise kanalizasyon ve fosseptik 
çalışmaları yapılacak. İlçem adına 
Büyükşehir Belediye Başkanıma ve 
MASKİ Genel Müdürüme teşekkür 
ediyorum” dedi.

Fındık Mahallesi’nin altyapısı 
ile ilgili çalışmaların kısa bir süre 
içinde başlayacağını söyleyen MAS-
Kİ Genel Müdürü Mehmet Mert, 
“Sahadayız, sahada olmaya ve ça-
lışmaya devam edeceğiz” dedi. İlçe 
belediye başkanları, siyasi parti 
temsilcileri, ilçe kaymakamları ile 
hep birlikte uyum içerisinde ça-
lıştıklarını belirten Mert, “Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Sayın 
Selahattin Gürkan’ın talimatları 
doğrultusunda Fındık Mahallemi-
zin altyapısını komple yeniliyoruz. 
MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 
ekiplerimizle birlikte sahadayız. Bu 
bölgede çok ciddi bir çalışmamız 
var. Polatlı’da, Polatdere’de, Elma-
lı’da, Kapıdere’de, Topraktepe’de ve 
ilçe merkezinde yoğun bir çalışma 
gerçekleştirdik. Doğanşehir’imize 
gelirken heyecanla ve zevkle ge-
liyoruz. Uyumlu bir ekibimiz var. 
İlçe başkanlarımız, belediye baş-
kanımız ve bizler hep birlikte va-
tandaşımıza hizmet için mücadele 
ediyoruz. Sürgü Mahallemiz için 
altyapı çalışmaları noktasında pro-
je çalışmalarımız var. 2022’de Do-
ğanşehir’imizin altyapı ile alakalı 
tüm sıkıntıları ortadan kaldırılmış 
olacak. Sahada olmaya devam ede-
ceğiz, çalışmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

HEMŞERİMİZ NAİM ÜRKMEZ YILIN EĞİTİMCİSİ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Yılın son gününde üniversitemiz tarafından düzenlenen 

ödül töreninde "yılın eğitimcisi ve etki değeri yüksek dergide 
yayın" dallarında iki ödüle layık görüldüm. Çalışma azmimi-
zi artıracak bu iltifattan dolayı üniversite yönetimimize, hu-
zurlu bir çalışma ortamından dolayı mesai arkadaşlarımıza 
ve tabii ki öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül 
alanlar arasında iki öğrencimin olması (Doç. Dr. M. Akif Gö-
zitok ve Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu) benim için ayrı bir gurur 
kaynağı oldu. Ödülü kıymetli kardeşim rektör yardımcımız 
Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'dan almak büyük bir onurdu.
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Soldan sağa
1. Türk müziğinde kıvrak bir usul... Maskelemek işi... 2. 

Suda çok kaynatılmış kabuklu yumurta, katı yumurta... Ka-

yınbirader (halk ağzı)... 3. “Ey, hey” anlamında kullanılan bir 

seslenme sözü (eski)... Kabarma... Türkiye’nin Karadeniz Böl-

gesi’nde yer alan illerinden biri... Sodyum elementinin simge-

si... 4. Raptiyeleme işini yaptırmak... 5. Sürüngenlerden, sıcak 

bölgelerin akarsularında yaşayan, kalın derili, uzun kuyruklu, 

iri bir hayvan... Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren 

işaretin adı... Karışık renkli, çok renkli, alaca... 6. Ruentgeni-

yum elementinin imgesi... Sayı veya gol pası... Kadın oyuncu... 

7. Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan ses... Yamuk olma 

durumu... 8. III-XIII. yüzyıllarda İngiliz İskandinav dillerinde kul-

lanılan alfabenin harflerinin her biri... Keyfi yerinde, neşeli... 

“İyilik edeyim derken kimseyi memnun edemedi” anlamındaki 

“...’yı küstürdü, Muhammed’i memnun edemedi” sözünde ge-

çer... 9. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine bağlamaya ya-

rayan bir söz, amma, lakin... Deri, tahta kazımakta kullanılan, 

iki ucu saplı eğri bıçak (halk ağzı)... Üye... 10. Gemilerde oda... 

Dil... “Ey, hey” anlamlarında bir seslenme sözü... 11. Askerî ceza 

hukukunda kabul edilmiş bir ceza türü... Birine geçici olarak 

bırakılan ve teslim alınan kişice korunması gereken eşya, kim-

se vb., inam, vedia... 12. Kalafatçının kalafat yapımında veya 

onarımında sökme, kesme, açma işlerinde kullandığı araç... 13. 

Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilk-

baharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler... Ço-

cuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse (eski)... Birini 

başkasına karşı kışkırtma... Köpek ve sığırlara yedirilmek için 

un ve kepekle hazırlanan yiyecek (halk ağzı)... 14. Bir kimsenin, 

bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşın-

maz varlıkların bütünü... Suyu geçerken üzerine basıp atlamak 

için konulan büyük taş, atlangıç... 15. Tilki postunun yalnız ba-

cak kesiminden yapılan kürk... Gerek, gerekli...

Yukarıdan aşağıya
1. Kaymak taşı... XVIII. yüzyılın başında Fransa’da çok geçerli 

olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslubu... 2. İyice 

yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası... Kub-

be biçiminde Eskimo kulübesi... Adatmak işi... 3. Erkek üreme 

hücresi... Sermaye.. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımla-

maya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim... 4. Birdenbire 

duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz... 

Sinir... Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü 

parçalardan her biri... 5. Dizicilerin harfleri satır durumuna ge-

tirirken içine yerleştirdikleri ayarlanabilir demir yuva... Uzun 

boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi... 6. Övgü (eski)... Tombul, 

gürbüz, iri (bebek ve küçük çocuk)... 7. Yumuşak başlı, itaat 

eden (eski)... Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulu-

nan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet... Bir kimsenin, 

bir kurum veya bir toplum içindeki durumu... 8. Utanma, utanç 

duyma... İçinde sıvı maddelerden 0,70 litre ölçüsünde bulunan 

şişe... Lorentiyum elementinin simgesi... 9. Ruhsal gerilim... 

Yatay (eski)... Ufuklar (eski)... 10. Söyleyen (eski)... Sağduyu... 

11. Beğenilen, hoşa giden... Metal olmayan element... 12. Şar-

kı... Tuh... Sese verilen tona göre şaşma, beğenme, acı, üzüntü 

vb. duygular anlatan söz... Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla 

birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin 

başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımın-

dan abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... 13. Bir yüzeyde boy 

sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik... Markinin karı-

sı... Yalvarma, yakarma... 14. Mine ile bezenmiş... Gölge (eski).. 

Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda ve-

rilen, o hastalığın 

mikrobuyla hazır-

lanmış eriyik... 15. 

Düğün çiçeğigiller-

den, beyaz çiçek 

veren, bahçelerde 

süs çiçeği olarak 

yetiştirilen, sarma-

şık özelliği göste-

ren bir bitki, yaban 

asması, orman sar-

maşığı, meryema-

na asması... Atılma 

işi...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

TOPRAĞINA

Yıldız doğar, gece olur
Güzel olsan adın kalır
Bülbül öter âşık olur
Bunu bilen dile gelsin

Suyla akar karla pası
Emek veren göz arması
İçten gelen aşk sevdası
Bunu bilen dile gelsin

Bana candır toprak ana
Gönül haktır Hak’tan yana
Şahin ile o cihana
Buna koşan dile gelsin

Canın varsa can içinde
Sesin gelsin şan içinde
Murat aldım han içinde
Bunu bilen cana gelsin

Garip İle ocağına
Çiçek açmış gül dağına
Canım olan toprağına
Suyu veren bağa gelsin

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın: 1528134

GENEL KURUL İLANI
DOĞANŞEHİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

BAŞKANLIĞINDAN
Odamızın 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları 
Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince; 29/01/2022 tarihinde cumartesi günü saat 09:30’ da, Doğu 
Mah. Soğuk Hava Sok. No: 26 (Doğanşehir Belediye Düğün Salonu) adresinde, çoğunluk sağla-
namadığı takdirde 2’ inci toplantı 05/02/2022 tarihinde cumartesi günü saat 09:30’ da, Doğu Mah. 
Soğuk Hava Sok. No: 26 (Doğanşehir Belediye Düğün Salonu) adresinde,  aşağıdaki gündemi 
görüşmek üzere yapılacaktır.
GÜNDEM
1) Açılış,
2) Başkanlık divanının teşekkülü.
3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
5) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
6) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
7) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.
8) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.
9) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
10) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs 
programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
11)  Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.
12) Odamızın 2022 yılı Olağan Genel Kuruluna sunulan, Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki 
verilmesi istenilen teklifler.
13)  Dilek ve temenniler.
14) Seçimler.
15) Kapanış.
Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Yönetim Kurulu

Nazife Özdemir MASTÖB’ün Yeni Başkanı Oldu
MASTÖB Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği 

olağan Genel kongresinde Başkanlığa uzun yıllar 
MASTÖB'e emek veren Nazife Özdemir Getirildi.

Merkezi İstanbul'da bulunan ( MASTÖB )  Ma-
latya Sivil Toplum Örgütleri Birliği olağan kongresi 
bugün  gerçekleştirdi.

Kongrede Haşim Karadağ'ın Başkanlıktan çekil-
mesinden sonra tek aday  olarak  seçime giren Na-
zife Özdemir MASTÖB'ün yeni Genel Başkanı oldu.

7 yıldır MASTÖB Başkanlığını  yürüten ve aynı 
zamanda Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanıda olan 
Adil Gevrek yeni  yapılan kongrede aday olmayın-
ca  MASTÖB kurulduğundan  beri büyük  emekleri 

olan Başkan Yardımcısı Nazife Özdemir adaylığını 
açıkladıktan sonra, eski Malatyaspor kulüp başkanı 
Haşim Karadağ  kongrede aday oldu.

Kongreye  çok sayıda  Sivil Toplum Örgüt Tem-
silcileri , Siyasiler , İş İnsanları , Dernek  ve Fede-
rasyon Başkanları  ve İstanbul'da yaşayan Malat-
ya'lılar  katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan 
kongrede hayatını kaybeden eski Başkanlar  anıldı.
Kongrede  ilk konuşmayı  Malatya Konfederasyonu 
Genel Başkanı ve Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı 
Adil Gevrek  Malatya'lıların Birlik beraberliği içinde 
olması  gerektiğini vurgularken 7  yıldır  MASTÖB 
Başkanlığı süresince  kendisine ve yönetimine des-
tek olan herkese teşekkür etti.

Genel Başkan Adil Gevrek'in  konuşması sıra-
sında salonda  kısa  bir süreliğine gerginlik  yaşan-
dı.Yaşanan gerginlik sonrası MASTÖB Başkan Adayı 
Haşim Karadağ  tepki göstererek adaylıktan  çekil-
diğini açıkladı.   

Kongre Divan Başkanlığıda gündeme gelen tü-
zük değişiklijlerini gündeme  alarak  onaylayıp Tek 
Tek kuruldan geçirdi. Daha önce de açılan kongre-
ler ile ilgili mahkeme kararları da kongre'de  okun-
du. Tarihinde ilk defa MASTÖB'ün koltuğuna oturan 
ilk kadın başkan olan Nazife Özdemir Malatyalıla-
rın farkındalığını  bir kez daha gözler önüne serdi. 

Tek aday olarak seçime giren Nazife  Özdemir 
yapılan açık oylamayla Malatya Sivil Toplum Örgüt-
lerinin Yeni Başkanı Oldu.

 

Nazife Özdemir Kimdir?
Malatya Akçadağ'lı olup  ilk, orta ve lise eğitimi-

ni Akçadağ'da tamamladı. Aydın Üniversitesi yerel 
yönetimler ve Kamu yönetimi mezunu olup,   Siya-
set bilimi ve kamu yönetimi organizasyonu üzerine 
yüksek lisansını tamamladı. Kurucusu olduğu Altın 
Kayısı Dernek Başkanlığı ile başlayan sivil toplum 
çalışmalarında daha sonrada kadın sivil toplum ku-
ruluşlarında, hemşeri derneklerinde uzun yıllar gö-
rev yaptı. Mastöb sivil toplum örgütleri Birliğinde 
Başkan Adil Gevrek yönetiminde başkan yardımcısı 
olarak görev yapmakta. Akçadağlılar Derneği ve 
Akçadağlılar dernekler Federasyonu kurucu baş-
kanı olup  Yeni Malatya spor Kulübünde yönetim 
kurulu üyesidir. 
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SIHIYE NEBİ ŞAHİN
Memleketim insanlarından; değer verdiğim, saygı duydu-

ğum ve herke-sin de aynı duygular beslediği güzel bir insandan 
bahis açmak isterim. Kendisine geçmezden önce de, taa başın-
dan itibaren aile yapısına bir göz atmak istiyorum ilgilenenler 
için…

93 Harbi ( 1877-1878 ) sonunda Osmanlı’nın ağır mağlubi-
yeti üzerine, Rusların egemenliği altında yaşamaktansa, kötü 
koşullarda da olsa memle-ketin farklı bir yöresinde özgür 
yaşamayı şiar edinen ailelerden biri idi ataları. Öncesinde uzun 
yıllar yaşamış oldukları Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı eski adı 
ile Golishal, yeni adı ile Gürarmut köyünü terk etmek zorunda 
kalarak, aynı ve yakın köy insanları ile birlikte uzun ve yorucu 
bir yolculuk-tan sonra, 1885 yılında yerleşmek istedikleri eski 
adı ile Subatra ve yeni adı ile Viranşehir’ e vasıl olmuşlardı.  An-
cak aynı aileye mensup bir grup, burasını yerleşmeye pek uygun 
görmeyerek başka daha uygun bir yer arayışı içine giriyordu. 
Neticede, gruptan ayrılan bu insanlar, Elbistan, Andırın ve 
sonunda da Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçesine yerleşmekte 
karar kılıyorlardı …

Gerek dini ve gerekse ilmi açıdan ileri konumda olan bu 
insanlar, kısa süre içinde kendilerini yöre insanlarına kabul 
ettirdiler. Cumhuriyetle birlikte okuma ve ilim tahsil etmeye 
önem veren bu ailelerin çocukları, sadece yöre insanlarına değil 
ülkenin tüm insanlarına hizmet etme hususunda öne çıkma-
yı başarıyorlardı. Ülke çapında değişik alanlarda verdikleri 
hizmetlerle kendilerini kanıtlamış oluyorlardı. Peki, kimlerdi bu 
insanlar? … Milletvekili ve müsteşar NEVZAT PAKDİL - Donanma 
Ordusu eski başkomutanı VURAL BEYAZIT- Ankara Savcıların-
dan KURAL BEYAZIT - Eski Millet vekillerinden TURAN BEYAZIT 
- Atom Enerjisi Başkanı ve aynı zamanda ÖYSM eski başkanı 
ATİLLA ÖZMEN - Maliye Bakanlığı eski Genel Müdürü, Tarım ve 
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fikri Şahin daha 
birçok hakim, savcı, iş insanları ve bir çok akademisyenler…

Peki, Viranşehir ( Doğanşehir ) de karar kılanlar ne yaptı-
lar?... Bunlar da yerleşmiş oldukları yöre insanlarına göre ileri 
konumda idiler ama, Göksun daki akrabaları konumuna asla 
gelemediler. Cumhuriyetin imkanlarından yararlanmayı becere-
mediler ve dolayısı ile de onların seviyesine gelemediler. Peki, 
hiç mi biri yoktu bu ailede? … Vardı, bir kişi vardı. İşte bu kişi 
Nebi Şahin’ den başkası değildi. Buraya ilk yerleşen Kurban ve 
Tutuş’tan olan Şakir Ağa ve Hacı Ahmet adında iki kardeşten 
Hacı Ahmet’in Firdevs ile o-lan evliliğinden Süleyman, Hasan ve 
Hacı Tufan adlarında üç oğlu olmuştu. Süleyman memlekette 
iken, Hacı Tufan göç sırasında yağış ve tufanlı bir günde dünya-
ya gelmiş ve bu nedenden ötürü Tufan ismi konulmuştu kendi-
ne. Hasan ise Viranşehir’de dünyaya gelmiş ancak genç yaşta 
vefat et-mişti.

Süleyman’ın Şeyh İsmail ve Senem’den olma Pamuk ile be-
raberliğinden Abdullah, Halil İbrahim, Seyhat ve Faik dünyaya 
geldiler. Soyadı kanunu ile birlikte ŞAHİN soyadını alan bu aile-
den Halil İbrahim’ in Molla Şamil kızı Ayşe ile beraberliğinden 
dünyaya geliyordu Nebi Şahin. Nedim isminde bir kardeşi daha 
olduysa da genç yaşta vefat etmişti…

Ailenin tek evladı olarak nazlı bir şekilde büyütülen Nebi, 
insanların aydınlanmasına ve ileri seviyeye gelmesine yönelik 
büyük bir eğitim hamlesinin başlatıldığı ve ülkenin farklı farklı 
bölgelerine serpiştirildiği Köy Enstitülerinden biri de, yakınlarda 
Akçadağ Köy Enstitüsü adı ile kurularak faaliyete geçiriliyordu. 
Onun, bu Köy Enstitüsünde kendi kasaba gençlerinden Yaşar 
Okçu ve Yusuf Taştan ile birlikte okuma isteği geri çevrilmiyor-
du. Okulda sadece kendi kasaba gençleri değil, kasabaya yakın 
köy ve kasabalardan da gençler de vardı. Nebi, bu o- kulda 
akranları ile birlikte huzur ve coşku içinde eğitimine devam 
ederken, annesi Ayşe’yi kaybediyordu. Babası Halil İbrahim, ko-
cası Hacı Mustafa Bilgili’yi kaybeden ve bir oğlu Ömer ile yalnız 
yaşamakta olan Yağcı ailesinden Mevlüt Benevşe kızı Esme ile 
bir evlilik daha yapıyordu. Nebi, okul hayatına devam ededur-
sun, bu arada sonradan yapılan bu evlilik neticesinde Ömer ile 
birlikte üç kız kardeşe daha sahip oluyordu. Türkan, Şükran, 
Cahide. Kendisini, erkek kardeşi ve annesinin ölümü ile yalnız 
hisseden Nebi, bir anda bir erkek ve de üç kız kardeşe daha 
sahip olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyordu artık…

Nebi Şahin, bazı hafta sonları kasabaya geliyor, kasabanın 
gençlerine ve çocuklarına, okulda öğrenmiş olduğu spora ve 
folklöre dair becerilerini aktarmaktan büyük bir zevk duyuyor-
du. Bütün bunları bir görev mülahazası olarak yerine getiriyor-
du. Gerektiğinde gençleri ve yetişmekte olan çocukla-rı, aşağı 
mahalledeki harmanlık alanda toplayarak, futbol oyunun nasıl 
oynandığını, yapılan düğünlerde de halayın başına geçerek 
kıvrak hareketlerle değişik oyun türlerini halkın temaşasına 
sunuyordu. O artık kasaba gençleri ve çocuklarının idolu ve 
kasaba halkının Yaşar Okçu ve Yusuf Taştan ile birlikte gözde 
insanı oluyordu...

Başta, köy olmak üzere tüm insanlarının aydınlanmasına 
yönelik çalışma-lar başarı ile sürdürülürken, ülke insanlarını 
telaşlandıran bir başka sorun çıkıyordu ortaya. Değişik hasta-
lıklara maruz kalan ülke insanları ve özellikle de çocukları bir 
bir hayatlarını kaybediyorlardı. Buna kısa sürede mutlaka bir 
çözüm bulunmalıydı. Hemen kollar sıvanarak ilk evvela bu has-

talıkları önleyici aşı çalışmaları başlatılıyor, bu maksatla kurulan 
Hıfzıssıha Enstitüsü marifetiyle aşı üretimine geçiliyordu. Bu tür 
işlerin sağlıklı bir şekilde yürü-tülmesi için de yetişmiş sağlık 
elemanlarına ihtiyaç vardı. Bunun için sağlı-ğa dayalı okullar 
açılmalı ve buralardan mezun olan elemanlar, ülke sathına yayı-
larak insanlara umut olmalıydılar. Bunun için ise zamana ihtiyaç 
vardı. Oysa kaybedilecek zaman yoktu. Zira salgın hastalığın 
yayılma tehlikesi var-dı. Kısa süre içerisinde bu elemanların 
sağlanması gerekti. Ülkenin kurucu iradesi buna da hemen bir 
çare buluverdi. Köy Enstitülerinin son sınıfında okumakta olan 
öğrencilerden, isteğe bağlı olarak bazı öğrenciler Ankara’ da 
kısa bir eğitime tabi tutularak bu kutsal görev ifa edilir olacaktı. 
Okur yazar-lığın yeterince henüz olmadığı ülkemizde en pratik 
çözüm de bu olarak gö-rülüyordu …

Nebi, bu talep karşısında hemen gönüllü oluverdi. Sene 
sonunda mezun olup öğretmen olarak ülke insanına hizmet 
etmekte vardı ama, sağlık her şeyden daha önemliydi. Her şeyin 
başı sağlıktı. Sağlık olmadan hiçbir konuda başarılı olunamaz-
dı. Kararını vermişti. Ankara’ya gidecek, kurslara katılacak ve 
hastalanan insanların imdadına koşacaktı…

Nebi, kısa sürede kursu başarı ile bitiriyor ve sıhıye memuru 
olaraktan kendi kasaba insanlarının yardımına koşuveriyordu. 
Hıfzıssıha Enstitüsünün bulduğu aşıları ülke insanlarına aşıla-
yarak, onların iyileşmesini sağlarken, hem insanların dualarına 
ve en önemlisi onların sağlıklarına kavuşmalarına vesile oldu-
ğunu düşünerek de mutluluğun en yücesine mazhar oluyordu. 
( Buraya kadar olan bilgileri; çok değer verdiğim ve her zaman 
için bilgile-rine ihtiyaç duyup büyük ölçüde yararlandığım Vefa 
Erdoğan ağabeyimiz tarafından edindiğimi belirtmek isterim. 
Bundan sonrası ise sadece benim gözlemlerimden ibarettir.)

Çocukluğum ve ilkokul yıllarımda, ders işlendiği bir sırada, 
sınıfın kapısı birden açılır, okul müdürünün refakatinde Nebi 
ağabeyin, elinde iğne kutu-su ile birlikte güler yüzle sınıfa girdi-
ğini görür, çocukların, özellikle kız öğrencilerin korku ve paniğe 
kapıldıklarına çoğu sefer şahit olurdum. Onun o maviş maviş ba-
kan gözleri ve her zaman için insanı rahatlatan o masum gülen 
yüzü, bir anda öğrencilerin korku ve endişelerini alıp götürüve-
rirdi. Ve aşının sonunda, buna evlere salıverileceğimiz beklentisi 
de eklenince bir gevşeme, rahatlama ve sevinç ortamı yaratırdı 
bizlerde. Bu türden sahnelerle çok çok karşılaştık senelerce. 
Nasıl ki, çok sevilen bir öğretmenin, öğrencilerin başarıları 
üzerinde çok büyük bir etkisi oluyorsa, bir sıhhiye memuru ya 
da bir doktorun da bir hasta üzerinde aynı oranda etki yarattığı 
inancına sahibim … Bu vesile ile yapmış olduğu ve üstün başarı 
ile sürdürdüğü bu kutsal görevinden ötürü onu daima saygı ve 
sevgi ile anacağım.

Kendisi, görev süresini tamamlamış ve emeklilik hayatını 
yaşamaya başladığı yıllarda bile, ihtiyaç duyulduğunda insan-
ların yardımına koşmayı asla ihmal etmemiş ve hiç kimseye 
yok dememiştir. 1980 askeri darbe öncesi, taraftarı henüz fazla 
olmayan bir parti örgütü tarafından belediye başkanlığına aday 
gösterilmesi karşısında, siyasetten hoşlanmamasına rağmen 
yok diyememişti. Öylesine yumuşak huylu ve kibar bir insandı. 
Onu tanımayan çoğu insan, onun bu partiden başarı ile çıkaca-
ğına ihtimal dahi vermezken ve onun adına üzüntü duyarlarken 
o, sevecenliği ve sırf üstün özellikleri ve de çoğu kasaba halkının 
parti gözetmeksizin verdikleri destek nedeniyle Belediye Baş-
kanlığı seçimini kazanıyordu. O artık, Doğanşehir ilçesinin yeni 
Belediye Başkanı idi … Bu arada tam yeri gelmişken dikkate 
değer bir anısını anlatmadan geçemeyeceğim.

Nebi Şahin Başkan; bir yandan görevini aksatmadan devam 
ettirirken bir yandan da Mersinde bulunan aile fertlerini de 
ziyaret etmek ihtiyacı duyuyor ve yol üzerindeki Adana’ ya da 
şöyle bir uğramayı da ihmal etmiyordu. İlçesinde, kışın şiddetle 
sürdüğü bir zaman diliminde, Adana’da dolaşırken, ilçeye dön-

mezden önce, bu karlı kış gününde sağlam ve yaraşır bir çift bot 
satın almayı aklından geçiriyordu. Ve bu maksatla bir ayakkabı-
cı dükkânından içeri giriveriyordu. Arzusunun sorulması üzerine 
de “ Kışın karda, buzda kaymayacak ve de ayaklarımı sıcak 
tutacak sağlam bir çift bot satın almak isterim” sözlerine karşı 
dükkân sahibi şu şekilde bir karşılık veriyordu. “ Beyefendi, siz 
hiç merak etmeyin, ben size öyle bir bot vereceğim ki, bunları 
Doğanşehir’ de bile rahatlıkla giyebilirsiniz”… Bu sözler üzerine 
Başkan Nebi Şahin, hayret ve şaşkınlık içerisinde “ Beyefendi 
sizin Doğanşehir ile ne gibi bir ilginiz oldu ve neden böyle bir 
laf edersiniz?” sorusu üzerine dükkân sahibi şunları sıralayı-
veriyordu. “ Beyefendi, bir sene bir işim icabı yolum bu ilçeye 
düşmüştü. Sabahleyin kalktığımda bir kar, bir fırtına, göz gözü 
görmüyor ve kapıdan dışarı adım atmak nerede ise imkânsızdı. 
Günlerce orada kalmak zorunda kaldım. Ben böylesine bir kış 
memleketi görmedim!” derken kendisini şaşkınlık ve ilgi ile 
izlemekte olan Nebi Şahin’ e dönerek “ Beyefendi, şimdi ben de 
size şu soruyu sorayım. “ Doğanşehir ismi neden sizi bu kadar 
ilgilendirdi ve de şaşırttı? Yoksa sizinde mi yolunuz oraya düştü 
?” … Başkan Nebi Şahin bu sözler üzerine gülümseyerek şu kısa-
cık cümleyi söyleyiveriyordu. “ Ben oranın Belediye Başkanıyım 
da beyefendi ” …

Kısa süren Belediye Başkanlığı sırasında, ilçeye elinden 
geldiğince büyük hizmetler yaptı. Yolları sık sık bozulmama-
sı için betonla kaplattı. Kasabanın ortasından akan derenin 
ıslahını gerçekleştirdi. Belediye işlerini bir düzene soktu. İlçenin 
en büyük ihtiyacı içme suyu sıkıntısını halletmek üzere uzun bir 
mesafede bulunan Sancar’ın suyunu ilçeye kazandırmak için 
kollarını sıvadı, fizibilite çalışmaları tamamlandı. Ancak, 1980 
Askeri Darbesi bu çalışmanın başlamasına engel oluverdi. Zaten 
kendisi de görevden alınarak yeri-ne geçici bir başkan atanıver-
mişti...

Mersin’deki ailesinin yanına dönen Nebi ağabey bundan 
sonraki yaşamını orada sessiz ve sakin bir şekilde devam etti-
rirken, her sene yaz aylarında, Mersin’in o kavurucu sıcağından 
kaçıp serin havası ile bilinen ilçesinde bir süre geçirmeyi de 
ihmal etmiyordu. Bir zaman sonra hastalandığını bu nedenle de 
ilçeye taşındığı duyumunu aldık. Kendisini ziyaret edip geçmiş 
olsun dileklerinde bulunduk. Hastalığın pençesinde kıvranırken 
bile bizlerle sohbet ederken, ağırbaşlılığı ve zarafetinden hiç bir 
şey kaybetmiyordu. Onun, kibrin asla yaklaşamadığı kibarlığın-
dan, tüm herkes gibi ben de oldukça etkileniyordum. O babamın 
en yakın arkadaşı, memleketimin en ağır-başlı insanı ve sev-
dalısı, gönüller sultanı kibar insan. Görev yaptığı süre içinde, 
insanları sağlıklarına kavuşturan bu değerli memleket sevdalı-
sının, hastalığı sonrasında hayatını kaybederken, bizler onun bu 
hastalığına ne yazık ki çare olamıyorduk… Yattığın yerde rahat 
uyu. Bizler sana fazla bir değer katamadık ama Yüce Yaratan, 
tüm bu yaptıklarından ve tüm bu güzel hasletlerinden dolayı 
seni mutlaka ödüllendirecektir…

Bizzat kendisine, sonrasında kaybettiğimiz değerli eşi Sevim 
ablamıza Allah’tan rahmet dilerken, çoğu benim de öğrencile-
rim olan Haluk, Ayşe, Aytaç ve Aynur’a bundan sonraki yaşamla-
rında sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum…

MÜNİR
TAŞTAN


