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Doğanşehir AK Parti Kadın Kolları

Yeni Başkanını Seçti
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde Ak 
Parti 5. Olağan Kadın Kolları Kongre-
si yapıldı. Malatya'nın Doğanşehir il-
çesinde Ak Parti 5. Olağan Kadın Kol-
ları Kongresi yapıldı. Kongre sonunda 
Doğanşehir Kadın Kolları başkanlığı-
na seçilen Gülşah Sağlam'ın mazbat-
asını İl Kadın Kolları Başkanı Aynur 
Oğuzhan ve İlçe başkanı Murat Ka-
vuncuoğlu verdi. >>4’TE

Alidayı’nın Yeri Başkent Ankara’da

Malatya’nın lezzeti Türkiye’ye açıldı…Alidayı’nın yeri Mehmet Emin Katipoğlu ile Başkent Ankara’da 
kapılarını açtı. Açılışa ise ünlü isimler katıldı.>>5’TE

VALİ ALİ KABAN, CEMAL GÜRSEL
MAHALLESİNE ZİYARETTE BULUNDU 

Vali Ali Kaban, İlimiz Cemal Gürsel Mahallesinde alevi 
vatandaşlarımızın yaşadığı bazı evlerin kapı ve duvarlarında gelişi 
güzel bir biçimde işaretleme yapılması olayı üzerine Cemal Gürsel 
Mahallesini ziyaret etti. 5’TE

Jandarmadan Kış Lastiği Uygulaması

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 
Yeşilyurt Jandarma Trafik Tim Komutanlığı 
tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı. >>2’DE

Çalık’tan Anlamlı Hediye
Anateks Şirketler Grubu 

Yönetim Kurulu Başkanı Malat-
yalı İşadamı Mahmut Çalık, 
memleketi Malatya’daki re-
smi kurumlara, üniversitelere, 
okullara, nerdeyse her kuruma 
Türk Bayrağı gönderdi.>>3’TE
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Doğanşehir Emniyet Müdürlüğünden 
almış olduğum sürücü belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Ali Kemal Kanlıbaş

KAYIP

Kuşlar gibi uçmasını,
Balıklar gibi Yüzmesini öğrendik,
Ama kardeşçe yaşamasını Öğrenemedik;

Martin Luter

Haftanın Sözü 

Tasarım
Yeni Doğanşehir Gazetesi

Kuruluş Tarihi: 21.06.2005
Yıl: 13    Sayı: 603

Yayın Türü: Süreli

5 ARALIK 2017 SALI

Yönetim Yeri
Belediye Çarşısı Kat:1 No:A/6

Tel - Fax: 0422 517 41 27 Doğanşehir

www.yenidogansehirgazetesi.com
yenidogansehirgazetesi@hotmail.com

Baskı
Yedirenk Yayıncılık Matbaacılık A.Ş

Saray Mahallesi Ömer Efendi Sok. No:16
Tel:0422 323 52 92 MALATYA

KÖŞE YAZILARININ SORUMLULUĞU YAZARA AİTTİR

Sahibi
Hüseyin KARAASLAN

Muhabirler
Kenan Eren
İsa Kanlıbaş

Demet Tuncel

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü

Ali AVŞAR

Malum  hikâyeyi bilirsiniz. Yıl 
1933’dür ve Başbakan İsmet İnönü 
Doğanşehir’e gelir... Yeşillikler içer-
isinde ki Doğanşehir’i görünce, Viranşe-
hir isminin buraya yakışmadığına karar 
verir... Merhum İnönü’nün talimatıyla 
Viranşehir adı kaldırılarak ilçemizin 
adı Doğanşehir oluverir... Bir çift gözün 
bakışıyla “değerlenen ve adı değişen” il-
çemiz, adına yakışır bir ilçe olmak için 
hep mücadele eder. Toprağı bereketlidir; 
fasulye, şeker pancarı, elma, çilek, kayısı 
ve tütün gibi belli başlı tarım ürünler-
inin yetişmesine müsaittir. İlçemiz, ev-
siz kalanlara da ev sahipliği yapmış ve 
93 Harbinden (1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşından) kurtulanlara kapılarını 
sonuna kadar açmıştır. Herkesin bildiği 
gibi Doğanşehir’imizi kuranlara  “muhâ-
cir” diyoruz yani “göçmen”.. 

*** 
 1946 yılında Akçadağ’dan ayrılarak 

ilçe payesine kavuşturulan Doğanşehir, 
kader çizgisinde o “göçmen ruhunu” 
ne yazık ki hiç yitirmedi daha doğrusu 
o ruhu yeşertenler hep oldu. Tabi mu-
hacir ailelerimizi kast etmiyorum. Kast 
ettiğim bizim kalıcı ve yarına bırak-
acağımız “oturaklı bir şehir kültürü” 
oluşturamamamız. Özellikle 1970’li yıl-
lardan sonraki dönemlerde “Sağ - Sol 
meselelerinde” en çok camcıları zengin 
etmişiz. Tüm ülkenin çekildiği karan-
lıklara bizlerde çekilmişiz, hayatını 
kaybeden canlarımız olmuş... Bilirim 
ki “umutlar” kadar “acılar” da toplum-
lara miras kalır, kalmak zorundadır da. 
Toplumsal bellek ancak o zaman hata-
larını anlar ve kendisine çeki düzen ver-
ir. Sağlıklı bir gelecek ancak geçmişin 
ıslahı ve yüzleşmesiyle inşa edilebilir. 
Hoşgörümüz yok mu? Fazlasıyla var... 
Doğanşehir’e gelen kimse dışarıda kal-
ma korkusu yaşamazmış çünkü her 
Doğanşehirlimizin evi birer “gönül ote-
li” gibi çalışırmış ve gelen misafirlerine 
kapılarını sonuna kadar ve ücretsiz olar-
ak açarmış...  

*** 
 İnançta ve etnik yapıda öyle ze-

nginiz ki ve öylesine güzel iç içeyiz ki 
tıpkı “gökkuşağı” gibiyiz... Elbette aynı 
olmak zorunda da değiliz. Zaten kim 
kimi kendisi gibi yapmaya çalışırsa ilk 
olarak Allah’ın hakkını gasp etmiş olur. 
Dostlarım; bu dünyada sadece kul hakkı 
yok, birde Yaradan’ın hakları var. Mese-
le “inanıp, inanmamak meselesi” değil 
“varoluş”a saygı meselesidir. Tarih bu 
anlamda bizlere çok ders verdi, ver-
mek de  zorundaydı! Komşusunun evi 
yanınca, evinde oturanlardan değiliz, 
olmamalıyız da!.. “Ahlâk”, tüm dinlerin 
ortak noktasıdır ve iyi insan olmanın 
tarifi çok da karmaşık değildir...  

*** 

 İbn-i Haldun, “Coğrafya kaderdir” 
demişti. Bu söz, coğrafyaların insan 
yaşamının üzerinde ki etkilerinin ne ka-
dar güçlü olduğu ifade etmektedir. 

 Yaşadığınız coğrafya size belli im-
kânlar sunar ya da imkânsızlıklar. O 
sunulan imkânlardan, “azami oran-
lardan mı yoksa asgari oranlardan mı 
yararlanıyorsunuz?” sorusunun mu-
hatabı şüphesiz ki yine bizlerizdir.   Bu 
sözlerden sonra şöyle bir tespit yapsak 
yanılmış olmayız herhalde: “Bir şehrin 
kaderini belirleyen en temel kurum-
lardan biriside o şehrin belediyesidir.”  

 Peki, neden belediyeler ve belediye-
cilik hizmetleri bu kadar önemli?  

 Belediyeler, bir toplumsal sö-
zleşmenin kurumsallaştığı idari 
yapılardır. Yaşadığı coğrafyayı 
güzelleştirmek için siyasi partiler 
aracılığıyla adaylar çıkarılır, o şehre ve o 
coğrafyaya en iyi hizmetleri getireceğine 
inanılan aday da seçim sistemi denilen 
bir “toplumsal sözleşmeyle” görevlendi-
rilir ve belediyecilik hizmetleri anlamın-
da da idari sorumlulukları yüklenir.  

***  
 Peki  Doğanşehir Belediyesi, 

Doğanşehirʼin geleceğine yön vere-
bilecek mi? Ya da asıl can alıcı soru-
ları tam da burada sormak gerekiyor: 
“Doğanşehir, şehir olabilecek mi?” veya 
“Doğanşehir’in şehirleşme süreçlerini 
belediye sağlıklı bir şekilde yürütebi-
lecek mi?”  

***  
 Bu şehirleşme süreçlerine doğru gi-

dilirken  belediyecilik ve şehir yönetimi 
anlamında atılan yanlış adımlardan ve 
atılmasını arzu ettiğimiz doğru adım-
lardan kısaca da olsa şöyle söz etmek 
gerekiyor:  

 * Mevcut sanayi sitesinin yeri şehrin 
hareket istikametini tıkamış durum-
dadır ve şu haliyle bile artık şehrin or-
tasında kalmıştır. Bunun en temel ned-
eni 1980’de hazırlanan bu projeye 2010 
yılında ödeneğin çıkması ve sanayi si-
tesinin yerinin 1980’lerde belirlenmiş 
hâliyle bırakılmasıdır.   

 * Doğanşehir, 3. defa ve bu kez 
layık olduğu şekliyle yüz yataklı has-
tane projesinin yapımına hazırlanıyor. 
Peki, daha önce yapılan hastaneler, 
neden şehrin gelişimi hesap edilmeden 
ve yeterli düzeyde fiziki imkânlarla 
yapılmadı? Yüz yataklı hastane projesi 
tamamlandığında mevcutta bulunan iki 
hastane binası için harcanan kamu kay-
naklarının israfını  ve bu israfın vebalini 
kim/ler üstlenecek?  

 * Son bir kaç yıldır Doğanşehir bir 
şantiyeden farksız durumda. Şüphesiz 
ki zahmet olmadan rahmete erişilmez, 
yapılan hizmetleri göz ardı da edemey-
iz, tabi bu alt yapı hizmetleri daha planlı 

ve sistemli yapılabilirdi. Doğanşehir için 
asıl yapılması gereken mevcut imar pro-
jelerinin uzun vadeli ve şehirleşmenin 
getireceği hareket alanlarının daraltıl-
maması yönünde olmasıdır. Doğanşe-
hirʼde çok ciddi anlamda otopark 
sıkıntısı yaşanmaktadır. Şehirde yapılan 
yapıların mevcut projeleri bu yönden 
revize edilmelidir. Bugün bile yayalar ve 
araçlar ne yazık ki aynı yolu kullanmak-
tadırlar. Çünkü kaldırımların yapılacağı 
alanlar bile işgal edilmiş durumda.  

 * Bölgeler arası ulaşımda önemli 
bir durak olan ilçemizin bu konumunu 
yeterli düzeyde değerlendiremediği 
aşikârdır. Bunun en bariz örneği de 
henüz bir otogarımızın olmayışıdır.  

 * Nüfus ve idari sınırlar açısından 
merkez ilçeleri hariç Malatya’nın en 
büyük ilçesi Doğanşehir’dir. İfade et-
tiğim gibi Doğanşehir  bölgeler arası 
ulaşımı sağlayan yolların güzergâhın-
dadır. Peki, Doğanşehir’in bu konumuna 
ve idari sınırlara yetebilecek kadar am-
bulansımız var mı? Ya da yeterli sayıda 
ilk yardım istasyonlarımızı oluşturula-
bilmiş miyiz?  

 * Şehirleşme de diğer toplumsal 
oluşumlar gibi kültür altyapısı ile olgun-
laşır ve bu alt yapı ile anlam kazanır. Bu 
kültürel altyapıyı fiziki mekânlar ve o 
mekânlarda yürütülecek kültürel pro-
gramlar oluşturur. Doğanşehir’in ihti-
yacı olan bir kültür merkezi henüz yok. 
Öğretmenevinin durumu ise ortada... 
Sözlü halk kültürümüzün yaşayıcı ve 
taşıyıcısı birçok insanımız belli bir yaş 
diliminin üstünde. Toplumsal bağları 
güçlü kılacak olan bu kültür kodlarını 
gelecek kuşaklara aktarılması ve kayıt 
altına alınması ancak bilimsel etkinlik 
ve saha araştırmalarıyla yapılabilir. Ama 
ne yazık ki tarihsel süreçlerden beri bu 
anlamda hiç bir adım atılmamış ve başlı 
başına bir kültür havzasını oluşturan Po-
lat Türküleri bile hep öksüz bırakılmıştır. 
Toplumsal ve kültürel hafıza kayıpları 
yaşamamak için belediye öncülüğünde 
sempozyumlar yapılabilir ve Doğanşe-
hir’in kültürel alanlarıyla ilgili 

Çalışmalar yürüten araştırmacılar 
da bu anlamda teşvik edilebilir. Ve var-
sa bu alanda ki mevcut çalışmalar yazın 
dünyasına kazandırılabilir.  

 * Çoğu zaman unuttuğumuz bir 
gerçekte Doğanşehir’in 1. dereceden 
deprem bölgesi oluşudur. Bu anlam-
da ki yaptırımlar ve denetlemeler göz 
ardı edilmemelidir. Belediyenin bir 
afet yönetim planını oluşturması ve bu 
planı Doğanşehirlilere sunması olası bir 
depremde bilinçli hareket etmeyi kolay-
laştıracaktır.  

 Bunun gibi burada bir kaç temel 
başlıkta sınırlamak durumunda old-
uğum hususlar Doğanşehir’in, sağlıklı 
bir şehir olmasını belirleyecek etkenler-
dir. Bu etkenlere ilavelerde bulunmak 
fazlasıyla mümkündür. Bizler bir gazete 
yazısının sınırlarını aşmamak adına o 
etkenleri bir kaç başlıkta sınırlamak du-
rumunda kaldık. Umarım, Doğanşehir 
hak ettiği değere ve konumunun getird-
iği prestije bir an önce ulaşır. Şüphesiz 
ki bu şehrin kaderinde hepimizin irad-
esi var ama iradelerimiz adına vekâlet 
verdiklerimizin de sorumluluklarını un-
utmaması gerekir! Doğanşehirʼde; ya 
yeşillikler içerisinde ve doğanın verdiği 
güzelliklerden yararlanarak yaşaya-
cağız ve nefes alacağız  ya da planlana-
mayan şehirlerin bariz kaderi olan   be-
tonlaşmalara mahkûm olacağız, karar 
hepimizin…

Hasan Çelik
hasancelikkafkas@gmail.com

DOĞANŞEHİR,
ŞEHİR OLABİLECEK Mİ?  

Jandarmadan Kış 
Lastiği Uygulaması

HABER MERKEZİ 
Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeşily-

urt Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından kış 
lastiği uygulaması yapıldı

 01 Aralık ile 01 Nisan tarihleri arasında yük ve 
yolcu taşıyan ticari araçlarda olması zorunlu olan 
kış lastiği uygulamasına başlanıldı. D-850 Malatya 
- Sivas Devlet Karayolu Jandarma Yol Kontrol Nok-
tasında gerçekleştirilen kış lastiği uygulamasında 
ticari amaçlı yolcu ile yük taşıyan araçlar tek tek 
durdurularak kış lastiği uygulaması yapıldı. Uygula-
ma esnasında Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat 
Dilek tarafından sürücü ve şoförlere kış şartların-
da araç kullanımı hakkında teknik bilgiler verildi. 
Astsubay Murat Dilek, sürücü ve şoförlere tedbirsiz 
ve hazırlıksız yola çıkmamaları, araçlarında mut-
laka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, 
ani durup kalkma yapmamaları ve takip mesafesini 
korumaları noktasında uyarılarda bulundu. Uygu-
lamada ayrıca Jandarma tarafından hazırlanan kış 
şartlarında araç kullanma ile ilgili bilgilendirme 
broşürleri de dağıtıldı. 01 Aralık ve 01 Nisan tari-
hleri arasında kış lastiği denetimlerinin süreceği 
belirtildi.
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T.C. DOĞANŞEHİR (SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU 2017/7 SATIŞ 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, 32 Ada, 9 Parsel, YENİ Mahalle
Yüzölçümü : 225,50 m2  Arsa
Arsa Payı :Tam
İmar Durumu : Yok   
Kıymeti : 22.550,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/01/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 12/02/2018 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Doğanşehir Adliyesi 2 nolu duruşma salonu 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-
den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek-
tir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna ka-
dar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdir-
de isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

(BASIN: 714094  www.bik.gov.tr)
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İLAN
DOĞANŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/360 Esas
KARAR NO : 2017/378
Davacı SELÇUK UÇKUN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) 
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememize ait 2017/360 esas, 2017/378 kararı ile 31/10/2017 tarihinde Davanın kabulü ile Ma-
latya ili Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi,  112 cilt no , 47 hane no, 101 BSN, 31385079848 TCK 
numaralı SELÇUK UÇKUN’un Selçuk olan  isminin önüne TUĞRUL isminin EKLENMESİ İLE , TUĞ-
RUL SELÇUK olarak TASHİH İLE TESCİLİNE,  dair karar verilmekle, TMK 27. maddesi gereğince 
ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

DUYURU
Doğanşehir Oba Köyleri Kültür ve

Dayanışma Derneğinin
Dayanışma Gecesine tüm halkımız davetlidir

Tarih: 20 Aralık 2017 Çarşamba Saat:19:00 
Yer: Melekoğulları Düğün Salonu Paşaköşkü/Malatya
Not: Gecemizde mahalli sanatçılar sahne alacaktır
(Gecemiz Yemeklidir)

Yönetim Kurulu

Gürün’de 4 ton Kaçak
Tütün Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün 
ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya-Kayseri karay-
olu üzerinde gerçekleştirdikleri yol kontrol-
leri sırasında, Malatya istikametinden Anka-
ra istikametine gitmekte olan kargo yüklü 
kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan 

ekipler, 36 ayrı şahsa ait olduğu tespit edilen 
4 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Kar-
go sahiplerine toplamda 45 bin 570 TL para 
cezası kesildi. Ele geçirilen kaçak tütün imha 
edilmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğüne teslim edildi

Çalık’tan Anlamlı Hediye
Anateks Şirketler Grubu Yönetim Ku-

rulu Başkanı Malatyalı İşadamı Mahmut 
Çalık, memleketi Malatya’daki resmi ku-
rumlara, üniversitelere, okullara, nerd-
eyse her kuruma Türk Bayrağı gönderdi

Anateks Şirketler Grubu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mahmut Çalık, memleketi 
Malatya’da hemen hemen her kuruma 
öyle bir hediye gönderdi ki, kimi öptü 
başının üstüne koydu, kimi de büyük 
bir gururla teslim aldı. Ulusumuzun 
şeref simgesi olan şanlı Türk bayrağının 
Malatya’nın her köşesinde dalgalanması 
düşüncesi ile yola çıkan Çalık, Malat-
ya’ya gönderdiği 73 adet Türk Bayrağının 
bütün kurumlara dağıtılmasını istedi. 
Malatya’daki resmi kurumlara Mahmut 
Çalık’ın selamı ile ulaştırılan her bayrak 
büyük bir gururla teslim alındı.

Çalık, Malatya’ya gönderdiği Türk 
Bayrakları ile ilgili yaptığı açıklamada; 
“Kırmızı rengini şehitlerimizin kanından 

alan Türk bayrağı ulusumuz için en 
kutsal en şerefli değerlerin başında ge-
lir. Bayrak bir milletin bağımsızlık sem-
bolüdür. Ülkemizin zor bir süreçten 
geçtiği dönemlerde bayrağımıza ve 
bağımsızlığımıza her zaman olduğu gibi 
bugün de sahip çıkmamız gerekiyor. 
Biz, Türk milleti öyle bir milletiz ki, bay-
rağımızı her zaman başımızın üstünde 
taşırız, acımızı da sevincimizi de guru-
rumuzu da bayrağımızla taçlandırırız. 
Bu ülkenin gençlerinden tek bir isteğim 
var. Uğruna nice kanlar dökülen, çok ağır 
bedeller ödenerek kazanılan zaferlerin 
sembolü olan Türk Bayrağımızı her zam-
an her yerde büyük bir gurur ve şerefle 
dalgalandırmamız gerekiyor. Bir Türk 
vatandaşı için bayrağı canından daha 
değerlidir. Ona uzanan ellerin kırılacağını 
ve bayrağın asla inmeyeceğini aklınızdan 
hiçbir zaman çıkarmamanız gerekiyor” 
ifadelerine yer verdi.
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Doğanşehir AK Parti Kadın Kolları Yeni Başkanını Seçti
DEMET TUNCEL 
Malatya’nın Doğanşehir il-

çesinde Ak Parti 5. Olağan Kadın 
Kolları Kongresi yapıldı. Malat-
ya'nın Doğanşehir ilçesinde Ak Par-
ti 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi 
yapıldı. Kongre sonunda Doğanşe-
hir Kadın Kolları başkanlığına 
seçilen Gülşah Sağlam'ın mazbat-
asını İl Kadın Kolları Başkanı Aynur 
Oğuzhan ve İlçe başkanı Murat Ka-
vuncuoğlu verdi. Doğanşehir'de Ak 
Parti beşinci kadın kolları başkan-
lığı kongresi yapıldı. Doğanşehir 
Kongre Salonunda yapılan ve saygı 
duruşu ve istiklal marşıyla başlayan 
kongre, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genel 
Merkez Kadın Kolları Başkanı An-
kara Milletvekili Lütfiye Selva Çam 
ve milletvekillerinin mesajlarının 
okunmasıyla devam etti. "İlk günkü 
aşkla çalışacağımıza söz veriyoruz" 
Açılış konuşmasını İl Kadın Kol-
ları Başkanı Gülşah Sağlam yaptı. 
Sağlam ilk günkü aşkla görevler-

ini yapmaya devam edeceklerini 
belirterek, "Ak Parti Kadrolarının 
kadınları olarak yeni aldığımız bu 
görevde canla başla ve ilk günkü 
aşkla çalışacağımıza söz veriyoruz. 
Emeği geçen eski başkanımız Tülay 
Alagöz ve yönetimine teşekkür ed-
eriz. 2019 seçimleri yine biz kadın-
ların omuzlarındadır. Siyasette 
biz de varız dedik ve yola çıktık. 
Karşılaştığımız hiçbir engel bizi 
yıldırmadı, Aksine güçlendirdi. Her 
zorluktan bir tecrübe edinerek bu 
günlere geldik. Türkiye'nin her 
tarafında biz kadınlar birlik bera-
berlik içerisinde safları ayırmadan 
büyük mücadele vereceğiz. Allah 
gayemizi ve davamızı Muzaffer 
kılsın" dedi. "Cumhurbaşkanımıza 
yürekten sahip çıktınız" Ak Par-
ti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğ-
lu ise yaptığı konuşmada şunları 
kaydetti: "AK Parti kurulduğu 
günden beri kadın kolları başkan-
lığımızı yapan önceki kadın kolları 
başkanlarımıza çok teşekkür ed-

erim. Doğanşehir'imize Ak Parti 
olarak çok büyük hizmetler yaptık. 
Bunlarda en büyük hizmetleri, 
emeği olan Kadın Kollarıma teşek-
kür etmek istiyorum. Bugüne kadar 
Cumhurbaşkanımıza yürekten sa-
hip çıktınız. Partimizin bel kemiği 
oldunuz, bir omurgası oldunuz. AK 
Parti'yi ilerletmede yüzde seksen 
kadınların eseri 

Olduğuna inanıyorum. Yeni 
göreve seçilen İlçe Kadın Kol-
ları Başkanım Gülşah Sağlam'a 
görevinde başarılar diliyorum. Ak 
Parti Kadın Kolları 5.olağan Kon-
gremize iştirak eden il kadın kolları 
başkanıma, yönetimine, eski belde 
belediye başkanlarıma, çok değerli 
misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür 
etmek istiyorum." "Bu kutlu dava 
için yaptığı fedakârlıklara ben bu-
radan şahidim" AK Parti İl Kadın 
Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan da 
yaptığı konuşmada birlik beraber-
lik vurgusu yaparak, "Selçukluya 
Osmanlıya ve bir çok medeniyete 
ev sahipliği yapmış güzide ilçem-
iz Doğanşehir'de Allah'a şükürler 
olsun ki yine birlikteyiz. Yine bir 
ve beraberiz. Doğanşehir halkının 
yaşam kalitesini artırmak adı-
na büyük çaba gösteren Belediye 
Başkanımız Vahap Küçük ve İlçe 
Başkanımız Murat Kavuncuoğlu'na 
ayrıca teşekkür ediyorum. Hanım 
kardeşlerimizin bu kutlu dava için 
yaptığı fedakârlıklara ben buradan 
şahidim. Allah hepinizden razı 
olsun. Değerli hanım kardeşlerim AK 
Parti'nin kurulmasıyla kadına hak 
etiği değeri veren siyaset anlayışını 
benimseten Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 
kadınlarımız yoğun bir şekilde Tür-
kiye siyaseti içerisinde yer almaya 
başladı. Bu kutlu davanın neferleri 
olan siz değerli hanım kardeşler-
imiz artık her zamankinden daha 
güçlüsünüz" dedi. İlçe Kadın kol-
ları kongresi programına AK Par-
ti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur 
Oğuzhan, İlçe koordinatörü Leyla 
Keleş, İlçe Başkanı Murat Kavun-
cuoğlu, Doğanşehir Belediye Baş-
kan yardımcıları Mustafa Gülhaş, 
Doğanşehir eski belediye başkanı 

Hanifi Bayram, Sürgü eski belediye 
başkanı Faruk Taşdemir, Erkenek 
Eski belediye başkanı Mehmet Bay-
ram, Gövdeli Eski belediye başkanı 

Vahap Sarıbaş, Polat, eski belediye 
başkanı Hasan Orman, Belediye ve 
il encümenleri ile AK Parti yönetimi 
ve partililer katıdı.
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VALİ ALİ KABAN, CEMAL GÜRSEL
MAHALLESİNE ZİYARETTE BULUNDU 

HABER MERKEZİ 
Vali Ali Kaban, İlimiz Cemal Gürsel Mahallesinde 

alevi vatandaşlarımızın yaşadığı bazı evlerin kapı 
ve duvarlarında gelişi güzel bir biçimde işaretleme 
yapılması olayı üzerine Cemal Gürsel Mahallesini 
ziyaret etti. 

Cemal Gürsel Mahallesine İl Jandarma Komutanı 
Albay Şerafettin Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Dr. 
Ömer Urhal ile birlikte giden Vali Kaban’ı Mahalle 
Muhtarı İmam Yıldız ve mahalle sakinleri karşıladı. 

Cemal Gürsel Mahallesi Muhtarı Yıldız ve ma-
halle sakinleri ile görüşerek sohbet eden Vali Ka-
ban, konu ile ilgili gerekli hassasiyet gösterilerek 
güvenlik güçlerimiz tarafından titizlikle çalışma-
ların devam ettiğini söyleyerek bu tip provokatif 
eylemlerle hiç kimse Devletimizin birliğini ve Mille-
timizin beraberliğini bozamayacaktır” dedi.

Alidayı’nın Yeri Başkent Ankara’da
HABER MERKEZİ 
Malatya’nın lezzeti Türkiye’ye açıldı…

Alidayı’nın yeri Mehmet Emin Katipoğlu 
ile Başkent Ankara’da kapılarını açtı. 
Açılışa ise ünlü isimler katıldı.

Merkezi Malatya’nın Doğanşehr ilç-
esi Sürgü Mahallesinde bulunan Alidayı 
balık restorantın Ankara Şubesi açıldı.

Yeni Malatyspor’un eski başkanı Meh-
met Emin Katipoğlu ile birlikte Alidayının 
oğlu Burhan çiçek ve torunu Alieren 
Çiçek ortaklaşa olarak işyerini açtılar. 
Yapacağı Alidayı’nın yerinin açılışına Me-
lih Gökçek, Necati Çetinkaya, Şanal To-
sun, Saffet Arıkan Bedük, Ali Kolat ve çok 
sayıda ünlü isim katıldı. Söğütözü'nde 
açılan Mehmet Emin Katipoğlu'na ait Ali-
dayı'nın yerine ilk günde akın oldu.

Yerli Oto Yıllardır İçimizde Bir Ukde
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Kasım ayı 

meclis toplantısını gerçekleştirdi. 15 Temmuz 
Şehitleri Meclis Salonu’nda Meclis Başkanı 
Sami Payza başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda, Ekim ayı mizanı ve fasıllar arası 
aktarım okunarak, oy birliğiyle kabul edildi. 
Meclis toplantısında daha sonra Malatya Ti-
caret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan 
Hüseyin Erkoç, oda çalışmaları hakkında 
bilgiler vererek, gündeme ilişkin konularla 
ilgili değerlendirmede bulundu. Aralık ayı 
sonu itibariyle sigorta prim destekleri uygu-
lamasının sona ereceğini ifade eden Erkoç, 
“Bu konuyla ilgili girişimlerde bulunduk. Özel-
likle istihdamın artışında, kayıt dışının önüne 
geçmesinde devletin işverene sağladığı 
asgari ücretten dolayı 100 lira, 105 lirada 
prim indiriminden dolayı 205 liralık işverene 
çalıştırdığı işçi başına bir menfaati söz konu-
su idi. 36 ilde uygulanan bir sistem, 31 Aralık 
itibariyle de sona eriyor. Bunun uzatılması 
içinde girişimlerde bulunduk. Konunun bölge 
için nasıl ehemmiyet arz ettiğini, kayıt dışının 
önüne geçtiğini, istihdamı artırdığını vurgu-
layarak, Başbakanımıza, Maliye Bakanımıza, 
Ekonomi Bakanımıza ve Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanımıza konuyla ilgili talebimizi 
ilettik. 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatıl-
ması talebiyle ilgili odamızın girişimi oldu.

Başkan Erkoç, medikal sektörünün 
yaşadığı sıkıntılarla ilgili gerekli yerlerle 
görüşme yaptıklarını belirterek, “Sağlık se-
ktöründe özellikle hastanelerle ilgili yapılan 
ödemelerde sürenin uzun olmasından dolayı 
tedarikçi işletmelerimizin ciddi sıkıntıları 
söz konusuydu. Bu konuyla ilgili özellikle 
Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ile bizzat 
görüştüm. Bakan beyle görüştüm. Kasım 
ayında çözüleceğini, Sağlık Bakanlığı’nda 
ödenek olmadığı için Maliye Bakanlığı 
tarafından ödenek aktarılacağını ifade ettil-
er” dedi.

Erkoç, yerel otomobil üretiminin Malat-
ya’da yapılması noktasında girişimlerin-
in olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye'nin sanayi ve üretim 
noktasında büyük bir rüyası vardı. Yerli 
otomobil üretmek! Biz, kendi markamızla 
yollarda olmak istiyoruz. Bu hayal, 1960'lı 
yıllardan beri içimizde bir ukde! Sayın Cum-
hurbaşkanımızın vizyonu ve koyduğu hedefle 
birlikte bu işte çok büyük bir yol kat ettik. 

Türkiye'nin uzun yıllardır hayalini kurduğu 
"Yerli Otomobil Projesinde" 5 babayiğit bu işi 
sırtlandı. Tebrik ediyorum, bu çok önemli bir 
konu. Devletimizin desteğiyle Türk iş dünyası, 
inşallah 2021'de de kendi ürettiğimiz otomo-
bili yollarda göreceğiz. Biz, yerli otomobil 
üretiminde Malatya olarak paydaşlardan 
biri olmak istiyoruz. Yerli otomobilin Malat-
ya'da üretilmesini talibiz. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bedava yer vermeye hazırız. Bu 
yatırımın sıkışan Marmara Havzası´nın ye-
rine, bir Anadolu şehrine yapılması gerek-
tiğini ve bu şehrin de Malatya olduğunu ifade 
ettik, etmeye devam edeceğiz.

Erkoç, sosyal sorumluluk projelerine 
duyarlı bir yapı içerisinde olduklarını ifade 
ederek, “Dezavantajlı gruplarla ilgili yüzde 
95’i Avrupa Birliği tarafından karşılanan 267 
bin avroluk bir projeyi hayata geçirdik. 8 dal-
da 200 kişiye eğitim verdik, eğitim verilen 
kişilerin istihdamını sağlamak içinde girişim-
de bulunduk. Proje tamamlandı. Yeni projel-
erle odamız sosyal sorumluluk projelerine 
devam edecek. Sosyal sorumluluk içerisinde 
Malatya genelinde yapılan tespitlerle, her yıl 
maddi durumu iyi olmayan öğrencilere mont 

ve bot yardımlarımız devam ediyor. İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma 
ile kentteki çeşitli okullarda ihtiyaç sahibi bin 
öğrenciye, mont ve bot yardımı yaptık” dedi.
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1)LATİF ÖZCAN-  Çocuk yaşta vefat etti.
2)LATİFE- Kendisi, çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, 

değerli bir ablamızdır. Elazığlı Rıfat Aydın ile olan evlil-
iğinden;

1-Muhammet Fethi Aydın(Şoför) + Binnaz= Turan (Ev-
lendi ve boşandı.Çocuk yok)-Murat Ayşenur ile  evli(Çocuk 
yok)- Tuba Kürşat ile evli,Tuğçe,Mine ve …… adlarında 3 
çocukları var. 

2-Refik Aydın(Me.Em.) + Leyla = Begüm, Hakan ile ev-
liliğinden Nidanur- Ömer ve Yeşim.

3-Necla + Müh. Mustafa Yılmaz = Emrah, Esin ile evli 
çocuk yok.-Emel, Hakan ile evli.

4-Hülya + Gürsel Taştan = Gökhan ve Berkant ( İkisi de 
öğrenim görmekte.)

5-Mehtap + Levent Hazer(Bel.Şoförü) = Alper ve Öykü.
Kendisini sevdiğim ve saygı duyduğum ve eşi Rıfat abi-

ye de aynı duygular    beslediğim Latife ablamızın tüm 
çocukları; sevilmeye ve takdir edilmeye layık- tır. Ta ilk 
çocukluk yıllarından itibaren çok yakınen tanıdığım bu in-
sanlar, bü-  yüklerine karşı saygıda kusur etmemişlerdir. 
Onlar bana candan bir sevgi ile saygı duymuşlar, ben de 
onları candan bir sevgi ile kucaklamışımdır.

3)NACİ ÖZCAN- Çocukluğumuzdan beri canciğer iki 
dostuz. Adeta kardeş gibi büyüdük. Birbrimizden saklımız 
gizlimiz hiç olmadı. Küçük yaşta aile ve çevre ortamından, 
askeri asb.hz.okulunda okuması nedeni ile uzak kaldığı 
için, bizlere göre daha özgür ve daha rahat bir yapıya 
bürünmüştür. Aile yaşantısı gıpta edi- lecek kadar mükem-
meldir. Emekli Asb.olarak Antalyada ailesi ve çocukları 
ile birlikte mutlu bir yaşam sürmektedir. Gençliğinde çok 
güzel futbol oynardı. Amatör ve profeyonel olarak bazı 
takımlarda görev aldı. Kaniye ile evliliğinden; 

1-Berkant Özcan(Spor Öğ.)+ Emel = Selim- Bezin- Belin
2-Berna(Banka me.) +……..= Batuhan- Mert
Berkant ve Berna sevdiğim ve takdir ettiğim yakın-

larımdır. Faaldirler. Aile bağ-  ları çok kuvvetlidir. Yaptıkları 
işlerde daima başarılıdırlar.

4)NECMİ ÖZCAN- En çok muhatap olduğum aile fer-
didir.Tabiiki eniştemiz olmasının da etkisi bulunmaktadır. 
Doğrucu ve kararlıdır. İnandığından asla vaz- geçmez ve 

ikna edilemez bir yapıdadır. Dostluğu sağlam ve güçlüdür. 
Elektrik teknisyeni olarak Keban elektrikte çalışıp, bu-
radan emekli oldu. Mersinde ya- şam sürmektedir. Kız 
kardeşim Nevide ile olan beraberliğinden ;

1-Ufuk Özcan(Teknisyen) + Sema= Burak
2-Tan Özcan(Röprezant) + Seyhan = Ege Arda
3-Doğan Özcan(Ser.) + Melike(Bir kaza sonucu öldü).

Aslı = Güneş
Bu üç yeğenim de gerek evlilik hayatlarında ve gerekse 

iş hayatlarında büyük    şanssızlar yaşamışlardır. Umarım 
bundan sonraki yaşamları daha olumlu geçer.   Onları çok 
seviyor, başarılı, mutlu ve huzurlu olmalarını çok çok arzu 
ediyorum.

5)MUSTAFA ÖZCAN- Efendi ve dürüst bir insandır. So-
syal bir yapısı vardır. Spora özellikle fubola çok düşkündür.
Teknisyen olarak çalıştığı İsk.De.Çelik Kurumundan eme-
klidir. Ailesi ile birlikte İskenderunda yaşam sürmektedir. 
Latif-Zekiye Aslan kızı Nesrin ile evliliğinden;

1-Ayça(İng.Öğ.)+Burhan Sivri(Asb.)= Ege Han- Demir 
Han

2-Özlem + Buğra =……….  Ayça ve Özlem, zeki ve 
çalışkandırlar. Sempatik-    dirler. Yaptıkları işlerde 
başarılıdırlar.

LEYLA(Öğret )- Zeki, çalışkan ve mesleğinde başarılı 
olmuştur. Düzenli bir hayatı vardır. İnsani ilişkileri çok 
düzeylidir. Dilaver Gür ile olan beraberliğin- den; 1-Duygu, 
Gökhan ile evli olup, Zeynep isminde bir kızları vardır. 2- 
İlker (Geniş bilgi “Gür”ailesindedir.)

CANAN- Bir meslek sahibi olamadı ama, iyi bir ev 
hanımı oldu. Kocası Nec- mettin’in vakitsiz ölümü ile 
sarsıldı ise de, kısa zamanda toparlanarak çocuk- larına 
hem anne hem de baba oldu. Samimi ve hamarat bir in-
sandır. Necmettin Kaya ile olan evliliğinden; Fatih ve Barış 

dünyaya geldi.(Geniş bilgi “Kaya” ailesindedir.)   
                          

- T A Ş T A N   A İ L E S İ -
Bu aile, Murat oğlu Eyüp Çavuş ve Ayşe’den türemedir. 

Daha geriye gidilirse  babası Murat, onun babası Hüseyin 
Bayraktar, onun da babası Abbas’tır. Ayşe’nin aile fertleri 
ile ilgili bilgiye ulaşılamadı.

Eyüp’ün kardeşi Kanlı Kadir( hasmını öldürdüğü için 
bu adla anılmıştır.)’in 3 oğlu dünyaya gelmiştir. Şaban- 
Hafız ve Aslan memleketten ayrılmamışlardır. Aynı kaderi 
paylaşarak bir hiç uğruna katil olan ve kardeşi Kadir gibi 
“Kanlı” diye anılan, iştirak ettiği 93 Harbinde gösterdiği 
yararlılıklardan dolayı “Çavuş” rütbesi alan Eyüp; harbin 
hitamında sevdiği kız Ayşe’nin köyüne uğradığında onu 
orada bulamamıştır. Bütün köy halkı köyü tamamen terk 
etmiş, diğer yöre insanları gibi yurdun çeşitli yörelerine 
yerleşmek umudu ile yollara düşmüştür.  Büyük bir acı 
yaşayan ve umutsuzluğa kapılan Eyüp; çaresizlik içinde, 
sevdiği kız Ayşe uğruna memleketini ve ailesini geride 
bırakarak, atına atladığı gibi yollara düşmüştür. Uzun ve 
yıpratıcı bir yolculuktan sonra, 1293 Harbi sonu- cunda  
muhacir olarak, kendi köy halkı ile gelip Malatya’ya ye-
rleşen ve Sadık Ağa’nın da talip olduğu Ayşe’yi bularak, 
onunla 1882 de evlenmeyi başarmıştır.    

              - EYÜP ÇAVUŞ- Babamın dedesi, benim büyük 
dedem. Memlekette Kanlı Eyüp diye anılmıştır. Ancak işti-
rak ettiği 93 Harbinde “Çavuşluk” rütbesi alarak bundan 
böyle “ Eyüp Çavuş ” olarak anılmaya başlanmıştır. Ayşe 
ile evli- liği Malatyada olmuş ve burada Fatma adında bir 
kızları dünyaya gelmiştir. 

Eyüp, çavuşluk rütbesini de, 93 Harbinde; Ahmet Mu-
htar Paşa kumandasında, Ruslara karşı savaşta  almıştır.
Ve genellikle bu sıfatla çağrılmıştır.

Eyüp Çavuş’un Ayşe ile olan evliliğinden; Fat-
ma(1883-1944) ve Ömer(1888-….) dünyaya gelmişlerdir. 
Eyüp Çavuş’un vakitsiz ölümü üzerine Ayşe, 2 çocu- ğu ile 
ortada kalmış, kendisi ile evlenmeyi çok önceden tasar-
lamış olan Sadık Ağa’ya varmak zorunda kalmıştır. Bu 
evlilik sonucunda da ilçenin en itibarlı kişisi olacak olan 
büyük insan ESAT  DOĞAN dünyaya gelmiştir.

MÜNIR TAŞTAN
EMEKLİ ÖĞRETMEN

DOĞANŞEHİR’İN TARİHİ

Devamı Gelecek Sayıda

2.BÖLÜM - 41

Soldan sağa
1. Gözenekler (eski)... Karesi verilen bir sayıya eşit olan 

sayı... 2. Ulan... Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belir-
li bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri... 
Koyun yavrusu... 3. Mıklebin açıkta duran kısmı... Buzdolabı... 
4. Ağabey (halk ağzı)... Bir kurumun, bir kuruluşun alt mevkil-
erindeki iş yerlerinden her biri (eski)... Tapusu olan... 5. 
Alüminyum elementinin simgesi... Silme işine konu olmak... Kişi 
(eski)... 6. Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan es-
erin yazıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen per-
de, aksesuar vb. ögelerin bütünü... Kayak... Utanma duygusu... 
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu... 7. Radyoaktif 
cisimlerde ölçü birimi... Her dizesine bir küçük dize eklenmiş 
divan edebiyatı nazım türü... 8. Sağanlardan, kentler ve açık 
alanlarda yaşayan, kırlangıca göre kanatları daha uzun ve ka-
visli bir tür kuş, dağ kırlangıcı... Birden sonra gelen sayının ad... 
Hitit... 9. Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği olmayan... Sesli 

taş... 10. Çok aşağı, en alt düzeyde (eski)... Başta, kaslarda ve 
oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateş-
li ve salgın bir hastalık... İlk durumunda kalmış olan, gelişme-
sinin başında bulunan, iptidai, primitif... 11. İki kelime veya iki 
cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir 
söz:.. Yeni düzene karşı direnen (kimse), gerici (eski)... Genel-
likle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek... 12. 
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, me-
safe... Radyum elementinin simgesi... Kadınların genellikle bluz 
üzerine giydikleri kolsuz elbise... Yağmur, yaz yağmuru (eski)... 
13. Memleketli... Enine olan (eski)... 14. Toplama (eski)... Boyun 
eğme, uyma, itaat etme (eski)... 15. Ayıraç, belirteç... Bacağın 
alt bölümünü ve ayakkabının üstünü örten kumaş veya köse-
leden yapılmış bir tür tozluk... Anlam bakımından birbirleriyle 
ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz...

Yukarıdan aşağıya
1. İzin, icazet, ruhsat... Görünüm... 2. Eleklemek işi... Bir 

süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, 
mertebe... 3. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartları-
na karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, limonluk, ser... 
Dik yokuş (halk ağzı)... Yanına getirildiği kelimenin anlamına 
aşırılık katarak şaşma veya hayranlık anlatan bir söz... 4. Tan-
rı’yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir 
olayı doğrulama, yemin... Futbolda savunmanın gerisinde görev 
yapan, önündeki savunma oyuncularını kontrol eden, yönet-
en, yardımcı ve serbest hareket edebilen savunma oyuncusu, 
libero... Eni geniş bir şeyle vurulduğunda çıkan ses... 5. Bir dinî 
tören sırasında veya cemaatle namaz kılınıp dua edildikten son-
ra okunan Kur’an ayetleri (eski)... Bizmut elementinin simgesi... 
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durum-
da idrarla dışarı atılan azotlu madde... 6. İçinde, elektrik akımı 
ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, 
havası boşaltılmış cam şişe... Gam dizisinde re ile fa arasındaki 
ses ve bu sesi gösteren nota işareti... Eski Yunan para birimi... 7. 

Tellür elementinin simgesi... Hidrojenli sülfatlar... Binaların en 
üst katında bulunan, açık veya kapalı eğlence yeri... 8. Yunan 
mitolojisinde, geçen yolculara birtakım bilmeceler sorarak bile-
meyenleri yuttuğuna inanılan efsanevi yaratık (eski)... Hidratlı 
doğal oksit... 9. Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde do-
narak yağan su buharı... Miting düzenleyen veya mitinge katılan 
kimse... Gümüş elementinin simgesi... 10. “Kışkırtmak, duygu 
sömürüsü yapmak” anlamlarındaki ajite etmek deyiminde 
ve “çırpıntıya uğramak” anlamındaki “.... olmak” teriminde 
geçen bir söz... Sesin bir yere çarpıp geri dönmesi, yankılan-
ması; yankı... Ekleme, ulama... 11. Jakuzisi olan... Er, onbaşı ve 
çavuşlara verilen genel ad... 12. Takım... Dek, değin, kadar, beri 
vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yer-
in, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık 
bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz... Zaman, sıra, 
yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı... 
İnce perde veya örtü... 13. Köpek, kedi, tilki vb. memeli hay-
vanlardan ısırma, tırmalama veya salya yolu ile insana geçen, 
genellikle çırpınma, sudan korkma şeklinde beliren, zamanın-
da aşı yapılmazsa 
ölümle sonuçlanan 
hastalık... Araştır-
malar... 14. Bir 
kişiye, benzerler-
inden farklı özel-
lik taşıyan varlığa 
veya topluluğa ver-
ilen ad, özel isim... 
Şimdi, şu anda, 
hâlâ, henüz, daha 
(eski)... 15. Kuru 
temizleme yapan 
kimse...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
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KAYABAŞI
Okula kaydımı yaptıktan sonra ikinci gün okula 

önlüksüz ve deftersiz gittim. Okulda herkesin önlüğü 
ve yakası vardı. O gün akşamleyin okul dağılacağı 
zaman öğretmen: “ Bak oğlum! Baban sana bir önlük 
bir beyaz yaka, bir defter, bir kalem bir de alfabe 
alsın öyle gel.” Deyince tamam dedim. Akşam eve 
geldim annemin sevinci benden fazla olmalı ki ben 
eve geldiğimde beni kucaklayarak öptükten sonra: “ 
Oğlum baban gelsin seni yarın Doğanşehir’e götürsün, 
önlük ve yakanı alsın.”  Dedi. Ben de: “ Tamam.” 
Dedim. O gece geçtikten sonra babamla beraber 
Doğanşehir’e geldik. Babam bana önlükle yakayı aldı 
ama ayaklarım yere değmiyordu, çok sevinçliydim. 
Kalem, silgi, alfabe ve defteri de aldıktan sonra 
Doğanşehir’den ayrıldık. Bizim köyle Doğanşehir’in 
arası tahminen 7 kilometre, hayli uzaktı. O zamanlar 
araba yoktu, yaya yürüyerek köye geldik. Annem çok 
sevinçliydi. O gece önlüğü ve yakayı çıkarmadan 
yatağa girdim. Onunla uyudum, sabah uyandığımda 
annemin sevinci benden daha fazlaydı. Kahvaltımızı 
yaptıktan sonra okula önlükle sevine sevine gittim. 
Okul arkadaşları benimle daha çok ilgilenmeye 
başladılar. Sınıfa girdikten sonra bir sıraya oturdum, 
o sırayı çok sevdim. Öğretmenim olan Mehmet Curo 
bana biraz nasihat ederek: “ Arkadaşlarınla uyum 
içinde olacaksın,  biraz da fazla çalışacaksın ki sen 
arkadaşlarının seviyesine gelesin,  çünkü sen çok 
geride kaldın.” Dedi. Ben de: “Tamam öğretmenim.” 
Dedim. Birkaç gün okula devam ettikten sonra öğret-
men ders anlatırken bazen öğrencilere: “Anladınız mı 
çocuklar, anlamayan var mı?” dediği zaman ben elimi 
kaldırıyordum. Anlamadım dediğim zaman öğretmen 
o dersi bir daha anlatıyordu. Bir ay okula devam 
ettim, öğretmen ders anlatırken hep dinliyordum. Bir 
gün Hasan Bozkurt ismindeki arkadaşım: “ Mehmet 
gel biraz dolaşalım.” Dedi.  Ben de tamam dedim. 
Hasan benim kolumu tuttu, yürümeye başladık. Hasan 
bana seslenerek: “ Mehmet çok çalışman lazım, okula 
geç geldin, onun için çok geridesin. Bilmediğin konu-
ları bana sor, biz okulda beraber çalışırız.” Deyince 
ben Hasan’a: “ Sen kaçıncı sınıftasın?” dedim. Hasan: 
“ Ben üçüncü sınıftayım, okulda 1.2.3. sınıflar bir 
sınıfta okuyor, 4. ve 5. Sınıftaki çocuklar bir sınıfta 
okuyor.” Dedikten sonra Hasan’ın bir abilik nasihati 
verdiğini anladım ve onun arkadaşlığına daha çok 
güvendim. Hasan benimle birkaç gün ders çalıştıktan 
sonra bana biraz daha güven gelmişti. Sınıfta Hasan 
ayrı ben ayrı sıralarda oturuyordum. Okula bir müd-
det devam edince, Hasan’la okulda çalışıyordum, evde 
de çalışmaya devam ediyordum. Bir gün sınıfa girdik-
ten sonra öğretmen sınıfa girdi ve hepimiz ayağa 
kalktık. Öğretmen: “ Günaydın.” Dedi, hepimiz bera-
ber günaydın dedik. Öğretmen: “Oturun.” Dedi ve 
yerimize oturduk. O arada öğretmen Nevzat Dursun 
da sınıfa girdi yine sınıfın hepsi ayağa kalktı. Nevzat 
öğretmen: “Günaydın.” Dedikten sonra beni soyadım-
la çağırdı: “ Kayabaşı hoş geldin. Sen şöyle gel hele 
sen niye geç geldin okula anlat bakalım.” Dedi. Ben 
tahtaya kalktım ama çok korkuyordum. Acaba okula 
geç geldiğim için geri mi gönderecekler diye 
düşündüm. Ellerim ayaklarım titriyordu, terlemeye 
başlamıştım. Nevzat öğretmen: “ Kayabaşı rahat ol 
niye terliyorsun çocuğum. Babanın adı ne?” dedi, 
“Hüseyin” dedim. “Annenin adı ne?”. “Fatma.” Dedim. 
“Kaç kardeşsiniz?” dedi. “ 2 erkek 4 kız kardeşiz.” 
Dedim Öğretmen: “Onlar okula gidiyorlar mı?” dedi. 
Ben: “ Hayır” deyince öğretmen:” Neden?” dedi. Ben: 
“Onların önlük ve yakaları yok.” Dedim. Mehmet 
öğretmenle Nevzat öğretmen aralarında konuştuktan 
sonra Nevzat öğretmen benim kolumdan tutarak: 
“Kayabaşı gel bakalım, oturduğun sıradan seni 
alacağız sen bu sırada oturacaksın, tamam mı?” dedi. 
Tamam dedim. Hasan Bozkurt’un oturduğu sıranın 
bitişiğindeki sıraydı. Çocuklar kendi aralarında 
gülüyorlardı, bende niçin oraya gittiğimi bilmiyordum. 
Sonra Nevzat öğretmen: “Hayırlı olsun Kayabaşı.” 
Dedi ve başarılar diledikten sonra sınıftan çıkarak 
gitti. Mehmet öğretmen bize dönerek: “ Çocuklar 
arkadaşınız Mehmet’i ikinci sınıfa aldık, haberiniz 

olsun, onun için başarılar dilerim. İnşallah bizi ve sizi 
mahcup etmez.” Dedikten sonra dersi anlatmaya 
başladı. Dersi anlattıktan sonra teneffüse çıktık, kimi 
tebrik ediyor kimi hayırlı olsun diyordu. Çocuklar 
birbirlerine anlatmaya başladılar, arkadaşlar benimle 
ilgileniyor bu nedenle okulda daha çok arkadaşım 
oldu. Hasan Bozkurt benimle daha çok ilgileniyordu, 
ilgilendiği kadar da bana ders çalıştırıyordu. Hasan 
hep tembih ederek: “ Eve gittiğin zaman anlatılan 
dersi evde de iyi çalışacaksın ki başarılı olasın, tamam 
mı?” dedi. Ben de: “Tamam.” Dedim. Anlatılan der-
sleri iyi dinliyordum. Eve gittiğim zaman da ödevleri-
mi köydeki 3. ve 4. Sınıfta olan arkadaşlara sorarak 
öğreniyordum. Gün geçtikçe Şubat tatili de yak-
laşıyordu. Bizim evin bitişiğinde İmam isminde bir 
amca vardı. O bazen bana matematikte bir şeyler 
soruyordu. Sorduğu problemleri bazen yapıyordum, 
bilmediklerimi de bu nasıl olur deyince o bana izah 
ederek kendisi yapıyordu. Soruyu çözdükten sonra o 
soruya benzer bir soru sorardı. Bazen o soruyu 
çözemiyordum eğer çözemediysem kendisi izah 
ederek çözüyordu. Aynı soruya benzer bir daha soruy-
ordu böylece hep tekrar ettirirdi. Soruları çöze çöze 
daha iyi öğreniyordum. Öğretmen okulda ders an-
latırken daha iyi anlamaya başlamıştım. Nihayet 
okulun birinci öğretim yılının sonuna geldik. Şubat 
1’de karnemizi verdikten sonra okul 15 gün tatil edildi. 
Karnelerimizi aldığımız zaman arkadaşlar kendi 
karnelerinden çok benim karnemi merak ediyorlardı. 
Karnemde resim dersi hariç diğer derslerin hepsi iyi 
idi. Benim karnemi Hasan Bozkurt alarak notlarıma 
baktıktan sonra: “ Mehmet seni tebrik ederim. Karnen 
iyi. Resim dersini de ikinci dönem düzeltirsin. Onun 
için de bol bol resim yapman lazım. Hiç üzülme kar-
nen çok güzel.” dedikten sonra okuldan ayrılarak eve 
geldim. Annem: “ Hoş geldin oğlum. Karnen nasıl?” 
dedi. İyi dedim. Daha sonra İmam amca geldi ve: “ 
Hele karneni getir bakalım.” dedi. Karneyi İmam 
amcaya verdim. Şöyle bir karneye baktı ve anneme 
sordu: “Karnesi nasıl? Eğer okutursanız bu çocuk 
okur.” dedi. Annem bu söze çok sevindi. Beni kucakla-
yarak doya doya öptükten sonra ağlamaya başladı. 
Niye ağladığını bilmiyordum. İmam amca anneme: 
“Niye ağlıyorsun? Ağlama.” Deyine annem: “Bu fakir-
lik belimizi büküyor. Daha erken gönderseydik daha 
iyi olurdu.” Dedi. İmam amca: “Buna da şükür. Çocuk 
sizi mahcup etmedi buna sevinmeniz lazım, onun için 
kendi kendinizi üzmeyin. Bundan sonrası önemli.” 
dedi. Annem İmam amcaya dönerek: “Doğru da 
bundan sonra kalem, defter, kitap daha çok lazım 
olacak. Bunları neyle alacağız.” Dedi. O zaman anne-
min niçin ağladığını anlamıştım. Ama ne çare ki 
fakirliğin o gün de yakamıza yapıştığını öğrendim. 
Kendi kendime ve anneme söz vermiştim. Anneme: 
“Seni mahcup etmeyeceğim.” dedikten sonra anneme 
sarılarak öpmeye başladım. Zor günler olduğunu 
sonradan öğrendim. Bu yılın 2. yarısında geçirdikten 
sonra  23 Nisan 1960’da okul tatil oldu. Karnelerimizi 
aldık üçüncü sınıfa geçtiğimi öğrenince  anneme 
müjdeyi vermek için Şatır obasına  kadar koştum. 
Anne anne ben 3. sınıfa geçtim. Annem o müjdeyi 
duyunca:” Allah’a çok şükürler olsun.” deyip bana 
sarıldı. “Aferin oğlum ben müjdeyi babana vere-
ceğim.” deyince yüzünden mutluluk okunuyordu. 
Akşam babam işten gelince sınıfı geçtiğimi ark-
adaşlarımdan öğrenmiş.  Annem babama: “Oğlum 3. 
sınıfa geçti.” deyince babam da: “arkadaşları bana 
söyledi. Oğlum bizi mahcup etmedi aferin sana.” dedi. 
Okul tatil olduktan  birkaç gün sonra Devlet Demir 
Yolları’na ait taş ocağında çalışmak üzere ben, 
ağabeyim Hasan ve kız kardeşim Ayşe ile çavuş olan 
İbrahim Yaşar ve onun işçileriyle birlikte Bitlis’e bağlı 
Tatvan ilçesinin Kekliktepe denilen yerdeki taş ocağı-
na gitmek üzere yolculuğumuz yine başladı. Şart-
larının ne kadar zor olduğunu öğrenmek üzere Malat-
ya’nın Doğanşehir Devlet Demir Yolları istasyonunda 
yük vagonlarına bilerek yeni bir yolculuğa çıktık. 
Trenle 2 gün gittikten sonra Muş’ a bağlı bir istasyon-
da trenden inerek katır ve atlara  eşyaları yükleyip 

Tatvan’a doğru yola çıktık. Muş Ovası’nda kara yolunu 
takip ederek Tatvan’a bağlı Rahvandüzü’nü geçtikten 
sonra çalışacağımız Kekliktepe’ye geldik Tatvan’a 
tahminen 2 veya 3 kilometre uzaklıktaydı. Akşam 
olmak üzereydi bir ormanın içinde taş ocağı yanında 
durarak hayvanların yükünü indirdikten sonra işçiler 
kendi çadırlarını kurmaya başladılar. Çadırlar ku-
rulduktan bir müddet sonra karanlık olmuştu yolculuk 
bizi yorduğu için yemek yemeden yattık o geceyi 
rahat bir uyku ile geçirdik. Sabah güneş doğduğunda 
herkeste bir telaş, kimi hayvanlarının yemini veriyor, 
kimi hayvanlarının saman veya arpa derdine düşüyor-
du. İki üç saat geçtikten sonra ihtiyaçları temin etmek 
için bizim büyüklerimiz Tatvan’a gitti biz çocuklarda 
onlarla beraber gittik. Tatvan Van Gölü’nün kıyısında 
güzel bir yerdi. Akşama kadar dolaştık, gölün kıyısına 
gezdikten sonra tekrar Kekliktepe denilen yere geri 
döndük. Dört gün dinlendikten sonra taş ocağında 
çalışmaya başladık. Etrafımız ormanla çevriliydi 
orada bulunan köylüler sürülerini günlük orada 
otlatıyordu. Sürü çobanları taş ocağında çalışanları 
gelip izlerdi. Çobanlar bizi izlerken kendi işlerinin 
daha kolay olduğunu bizi ve işimizi gördükten sonra 
anlamış olmalı ki Ahmet isminde bir çoban: “Sizin 
yaptığınız iş gerçekten çok zor. Sizin memlekette 
başka iş yok mu ki siz ailece gelip buralarda çalışıyor-
sunuz. Yazık bu insanlara.” dedikten sonra oradan 
ayrılıp gitti.  İş çobanın dediği kadar da zordu. Sabahl-
eyin güneş doğmadan kalkıyorduk akşam güneş 
batana kadar çalışıyorduk. Bir ay çalıştıktan sonra bir 
gün çavuş yani işveren işin bittiğini söyledi biz çocuk-
lar iş bitti yine çok sevinmiştik çünkü hayli yorul-
muştuk. Ellerimiz nasır bağlamış, artık o nasırların 
iyileşmesini beklemeye başladık derken Kütahya’nın 
Tavşanlı ilçesinin yakınında bulunan bir yerde iş 
olduğunu ve oraya gideceklerini söylediler. Dört gün 
Tatvan’da kaldıktan sonra bir kamyona bizi diğer 
kamyona da eşya ve katırlarla atları bindirerek 
Kütahya’ya gitmek üzere yola çıktık bir gün bir gece 
gittikten sonra ikinci gün sabahleyin Kütahya’nın 
Tavşanlı ilçesinin yakınında bulunan fabrikanı yolu 
üzerinde bizi indirdiler. Orada indikten sonra aileler 
çadırlarını kurdular. Orada Taş Ocağı yoktu. Büyükler-
imiz: “Burada Taş Ocağı yok biz burada nerede taş 
kıracağız.” derken çavuş olan Mustafa amca: “Burada 
Taş Ocağı yok, taşlar kamyonlarla bu yapılan yola 
dökülecek. Sizde o gelen taşları kırıp bu yol 
güzergâhına dökeceksiniz.” Dedi.  Orada üç gün 
çalışmadık. Dördüncü gün koca koca taş kamyonları 
taşları yola dökmeye başladı. İşçiler hazırlıklarını 
yaptıktan sonra çalışmaya başladık. Gelen taşlar çok 
sert, kırılması hayli zordu. Gurbet bir taraftan fakirlik 
bir taraftan boynumuzu büküyordu. Toz toprağın 
içinde doğru dürüst su bile yoktu 45 gün çalıştıktan 
sonra bir akşam çavuş Mustafa amca işin bittiğini ve 
artık başka yerde iş  aldıklarını ve memlekete gide-
ceğimizin müjdesini verdi. Başta çok sevinmiştik 
orada birkaç gün kaldıktan sonra iki kamyon getirdil-
er. Birisine bizi birisine de hayvanları bildikten sonra 
yola çıktık Mevsim sonbahardı havalar soğumuştu.  
Bindiğimiz kamyonların üstü açık olduğu için üşüyor-
duk. Üzerimizde doğru dürüst bir elbise yoktu. Bir 
gün bir gece yol aldıktan sonra nihayet özlediğimiz 
Malatya’ya bağlı Doğanşehir’e oradan da doğduğumuz 
köy Şatırobası’na geldik. Çok sevinçliydik, yorgun-
luğumuzu, ellerimizdeki ol nasırları bile unutmuştuk. 
Annemi babamı ve kız kardeşlerimi çok özlemiştim.  
Onları görür görmez ağlamaya başladım. Birbirimize 
sarılarak hasret giderdikten sonra başlayan yolcu-
luğumuz geç de olsa sona ermişti. 
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