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HÜSEYİN
KARAASLAN

Nisan Bir’in

Tarihçesi

15. yüzyılın sonlarında, Haçlı ordusu 

Endülüs Müslümanlarının son kalesini 

kuşatır. Uzun süren bir kuşatma olma-

sına rağmen, kış aylarının da etkisiyle, 

kale korunabilmektedir. Durumun zor-

luğunu anlayan Haçlı ordusunun komu-

tanı değişik taktikler düşünmektedir. En 

sonunda 31 Mart gecesi Kalenin önüne 

giderek bir elinde Kur’an bir elinde İncil 

‘Şu iki kitap üzerine yemin ederim ki, tes-

lim olursanız bu akşam size bir şey yap-

mayacağım’ der. Gerekli görüşmelerden 

sonra canlarının kurtarılması karşılığın-

da Müslümanlar kaleyi teslim ederler. 

Ertesi sabah, yani 1 Nisan sabahı, Haçlı 

ordusu komutanı bütün Müslümanla-

rın öldürülmesi için emir verir. Bunun 

üzerine Müslümanlar ‘Yemin etmiştiniz, 

bize söz vermiştiniz’ dediklerinde Haçlı 

ordusu komutanı ‘Benim sözüm size dün 

akşam içindi, bugün için size bir sözüm 

yoktur’ diye cevap verir ve bütün Müs-

lümanlar orada Şehit edilir. İşte o gün 

bugündür 1 Nisan Hıristiyanlar arasında 

‘Hile Günü’ olarak kutlanmaktadır. 

 Maalesef Hıristiyanları taklit etmeyi 

modernleşme sanan gafil Müslümanlar 

arasında da yaygınlaşmış, yüzlerce, bin-

lerce Müslüman ın katliam günü olan 1 

Nisan’lar, bir şaka günü olarak kutlan-

maktadır.

Doğanşehir’de Yaya Geçitlerine
Kırmızı Çizgi Uygulaması

İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu'nun sosyal 
medya hesabından '30 
Mart'ta kırmızı çizgimizi 
çekiyoruz' paylaşımının 
ardından Doğanşehir'de 
'Kırmızı çizgi’ uygula-
masına başlandı.2’DE

Jandarma Şüphelilere Geçit Vermedi
Doğanşehir ilçesi Sürgü 
J.Krk.K.lığı ekiplerinin yol 
arama noktasında yaptık-
ları aramada Şüphelilerin 
üzerinde (17.465)TL, Para 
(4) adet cep telefonu, (5) 
gr. kubar esrar, (1) gr me-
tamfetamin yakalandı.2’DE

Kayısıda Çil Hastalığı Uyarısı
Malatya’nın geçim kaynağı, üretimi ile yıl-
da 250-350 milyon Dolar arasında Türki-
ye’ye döviz girdisi sağlayan Kayısı ağaçları 
bugünlerde çil hastalığı tehlikesi ile karşı 
karşıya. 4’TE
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DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ SÜRGÜ MAH 2705 NOLU PARSELDE BULUNAN BİNA İKMAL
DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ SÜRGÜ MAH 2705 NOLU PARSELDE BULUNAN BİNA İKMAL yapım 
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası   :2021/189338
1-İdarenin
a) Adresi    :YENİ MAH İSHAK YAĞCI CAD 1 44500
     DOĞANŞEHİR/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası  :4225171079 - 4225171667
c) Elektronik Posta Adresi  :info@dogansehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  :DOĞANŞEHİR İLÇESİ SÜRGÜ MAH 27005 PARSEL 
     ÜZERİNDE BULUNAN KARKASI TAMAMLANMIŞ ZEMİN 
     ARTI İKİ KAT BİNANIN PROJESİNE UYGUN OLARAK
     İNŞAAT ELEKTRİK VE MEKANİK TESİSATININ YAPIMI
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR İLÇESİ SÜRGÜ MAH. 2705 NOLU PARSEL
c) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi    :Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   :DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS SALONU YENİ 
     MAH İSHAK YAĞCI CAD NO1 DOĞANŞEHİR MALATYA
b) Tarihi ve saati   :20.04.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kri-
terler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine 
ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenici-
lere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 
% 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
BİNA YAPIM İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE MİMARLIK BELGELERİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜ-
DÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Doğanşehir’de Yaya Geçitlerine Kırmızı Çizgi Uygulaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sos-

yal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı 
çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından 
Doğanşehir'de 'Kırmızı çizgi’ uygulamasına 
başlandı.

2021 yılı süresince yürütülecek faaliyet 
ve destekleyici kampanyaların etkisini artır-
mak, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürü-
cülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez 
daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düze-
ye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını 
ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini 
sağlamak amacıyla, ''Yayalar Kırmızı Çizgi-

miz'' sloganıyla Doğanşehir İlçe Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Emniyet Müdürü 
Osman Karip, İlçe Jandarma Komutanı Onur 
Kırcaer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler 
ve öğrencilerin katılımıyla Doğanşehir Ata-
türk Ortaokulu önünde etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte yola kırmızı çizgi 
çizilerek uyarı düdükleri çalındı. Yapılan bu 
uygulama ile yaya önceliği konusunda top-
lumda farklılığı en üst düzeye çıkarmak ve 
yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak 
amaçlandı.

Haber Merkezi

Jandarma Şüphelilere Geçit Vermedi
Doğanşehir ilçesi Sürgü J.Krk.K.

lığı ekiplerinin yol arama noktasın-
da yaptıkları aramada Şüphelilerin 
üzerinde (17.465)TL, Para (4) adet 
cep telefonu, (5) gr. kubar esrar, (1) 
gr metamfetamin yakalandı.

Malatya Jandarma Komutanlı-
ğından konuyla ilgili yapılan açıkla-
mada; " Sivas ili Divriği ilçesinde  31 
Mart 2021 tarihinde meydana ge-
len, dolandırıcılık olayına karışan 
(3) şüpheli ,  Malatya İli Doğanşehir 
ilçesi Sürgü J.Krk.K.lığı yol arama 
noktasında yakalanarak, jandarma 
şüphelilere geçit vermedi.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta 
yapılan arama neticesinde (17.465)
TL, (4) adet cep telefonu, (5)gr. ku-
bar esrar,(1)gr met amfetamin ele 
geçirildi. Yakalanan şahıslar ve suç 
eşyaları Cumhuriyet Savcısının ta-
limatı ile Sivas İl J.K.lığı ekiplerine 
teslim edilmiştir."

BÜLTEN



NORMALLEŞME
Küresel dünya pandemiyle bundan yaklaşık 

on dört ay önce tanışmış, ülkemizde de Sağlık 
Bakanı 15 Mart 2020 günü “Bugün ilk hastamı 
kaybettim” diye ağlayarak duyurmuştu pandemi-
den ilk ölüm vakasını. O günden sonra yaşı altmış 
beşin üzerinde olan yurttaşlar evlerine kapan-
dılar. Çocuklarından torunlarından, sevdiklerin-
den ve sevenlerinden ayrı yaşamaya başladılar. 
Telefonla görüşebiliyorlardı sevdikleriyle. Bazı 
alışkanlıklarını geride bırakarak yeni alışkanlıklar 
edinmeye başladılar. Ha bugün normalleşiriz ha 
yarın derken bir türlü normalleşemedikleri gibi, 
ne zaman ve nasıl normalleşecekleri hususunda 
da ciddi belirsizlikler yaşanıyordu.

Yaşlı adam her sabah uyandığında kişisel 
bakımını yapıyor, genellikle karısının kimi zaman 
da kendisinin hazırladığı kahvaltı sofrasına otur-
duklarında televizyon kanallarından olabildiğince 
uzak durarak televizyonun YouTube kanalından 
izledikleri bir ya da iki fikir adamının güncel 
olaylara ilişkin görüş ve düşüncelerini dinledikten 
sonra öğleye doğru güneş alan odasına girerek 
pencerenin önündeki çiftli berjer koltuklardan 
birine oturarak bazen bulmaca çözerek, bazen 
müzik dinleyerek, bazen düşündüklerini çizgili bir 
deftere yazarak; çoğu zaman da kitap okuyarak 
geçiriyordu gündüzünü.

Akşamları da yine YouTube kanalından ya sine-
ma filmi ya da tiyatro izlerdi yaşlı adam.

Dışarıdan alınması gereken ihtiyaçlarını avukat 
olan kızları karşılıyordu. O gün de annesinin 
telefonda bildirdiği ihtiyaçlarını getiren kızı kapıyı 
çalmış, dış kapıdan içeriye girmeden annesine “ 
Anneciğim lütfen kendine ve babama dikkat et, 
duruşmadan yeni çıktım, içeriye girip sizi sıkıntı-
ya sokmak istemiyorum. Babamı ve seni uzaktan 
öpüyorum” diyerek elindeki poşetleri kapı aralığı-
na bırakarak hızla uzaklaştı evden.

Yaşlı kadın, kızının getirdiği poşetleri adamın 

oturduğu odanın balkonuna bıraktı ve ellerini 
sabunladı.Yeniden gelerek balkona çıktı, poşet-
ten çıkardığı yumurtaları viyolün (yumurta kabı) 
folyosunu çözmeden havalansınlar diye balkonun 
geniş mermer parapetinin üzerine, diğer malze-
meleri de balkonun zeminine bıraktı ve tekrar 
elini sabunlamak üzere lavabaya gitti.

-“Az önce kapı mı çalındı, kiminle konuşuyor-
dun?” dedi adam.

-“Evet” dedi, “Handan geldi, dünden sipa-
rişlerim vardı onları getirmiş, içeriye girmesini 
söyledim yeni duruşmadan çıktım sizi sıkıntıya 
sokmak istemiyorum dedi ve girmeden döndü” 
dedi kadın. 

Batıdan vuran öğlen güneşi adamın kitap oku-
duğu odayı iyiden iyiye ısıtmıştı. Evlerinin hemen 
sekiz on metre ötesindeki, bulundukları katın 
hizasından çatısı görünen üç katlı devlet dairesi 
birkaç yıl önce boşaltılmış, son zamanlarda moda 
olan Anadolu Selçuklu Mimarisi taklit edilerek 
yapılan yeni binasına taşınmış, bu bina da metruk 
vaziyette kaderine terk edilmişti.

Çatının iki cephesinin birleştiği köşesine, çatı 
oluğunun ucuna, tombulca bir karakarga kondu, 
oluğun kancaya geçen kıvrık yerine geçirdi çına-
ğını. Karakarganın çatının oluğuna tutunduğunu 
gören adam kendi kendine:

-“Karakarga orada durabildiğine göre tutya 
(yeraltında ve ıslak alanlarda korozyon etkisini 
minimuma indirmek amacıyla kullanılan çinko 
alaşımlı sac levha) değildir çatı olukları” dedi. 
“Vay be! Koskoca devlet dairesinin oluklarında 
tutya kullanmamışlar! Tutyada mıknatıs bile 
durmuyor, ama tenekeye yapışır mıknatıs, tıpkı 
karakarganın yapıştığı gibi” dedi. Aklına, kurum-
da çalıştığı dönemdeki güzel yüzlü, esmer güzeli, 
mavi gözlü kız geldi. Boyunu biraz daha uzun 
göstersin diye ayağına giydiği yüksek topuklu 
ayakkabıları ve sarıya meçlenmiş kızıla çalan 
saçlarını alev almış bir şal gibi savurarak ayağının 
altındaki betonu zangırdata zangırdata gider, 
çantasından eksik etmediği metre, kumpas ve bir 
hoparlörden sökerek sakladığı mıknatıs parça-
sıyla yapardı inşaatlardaki kontrollüğünü. Onu 
şantiyede görünce, müteahhit de zangır zangır 
titrerdi korkusundan. Ağzına mı düşmüştü, hele 
çatı oluklarında tutya yerine teneke kullansın da 
görsün dü gününü.

Karakarga durduğu yerden adamın balko-
nundaki yiyeceklere baktı uzun uzun. Havalandı, 

kendini fazla yormadan bir iki kanat çırptıktan 
sonra balkonun paslanmaz krom korkuluğuna 
kondu. Tam altındaki folyoya sarılı yumurta-
yı dikizledi, gagasını uzattı, gagası uzanmadı 
yumurtaya.Yeniden havalandı, bu kez çatı yerine 
iki bina arasındaki salkım söğüdün dalına kondu, 
geriye döndü, yine baktı uzun uzun folyoya sarılı 
yumurtaya. Yeniden kanat çırparak havalandı, 
bu defa balkon korkuluğunun ortasında yatayına 
monte edilmiş ince boruya kenetledi çınağını.
Yerini sağlama almıştı. Gagasıyla folyoyu yırt-
tı, açığa çıkan yumurtayı gagalamaya başladı. 
Gagası girdikçe yumurtanın kırılan kısmı daha da 
genişliyordu. İçmeye başladı yumurtayı. Gagasıy-
la aldığı yumurtanın yarısını yere döküyor yarısını 
da kafasını kaldırarak kursağından, iki parçalı 
midesine aktarıyordu. Poposuna sahip olamayan 
karakarga, bir yandan da balkonu pisletmekten 
geri durmuyordu. Yumurtaları bitirmeye niyetliy-
di. dört yumurtayı yedi karakarga.

-“Hadi beşinciyi de ye” dedi, ürkütmemek 
için karakargayı tülün arkasından izleyen adam. 
Kadın:

-“Sesin diğer odaya geliyor, telefonun da mut-
fakta, kiminle konuşuyorsun? dedi kocasına.

-“Kargayla” dedi adam.
-“Ne kargası?” dedi kadın.
-“Alakarga” dedi. “Senin yumurtaları yedi” 

dedi.
-“Aşk olsun sana, neden kovalamadın? dedi 

kadın.
-“Aylardır şu dört duvarın arasındayım, konu-

şacak birini buldum, onu da kovalasa mıydım?” 
dedi adam. Bir an için yumurtaları unutan kadın:

-“Senin durumun hiç de iç açıcı değil, az önce 
televizyonda açıkladılar, bu ay sonunda normalle-
şecekmişiz, yetkili biri konuşuyordu, normalleşin-
ce çık da biraz dolaş” dedi.

-“Aklını başına topla hanım” dedi, “Ne nor-
malleşmesi, biz artık anormalleştik, sabahtır 
bir karakargayla konuşan adam normalleşir mi? 
Bundan sonra yıllar alır bizim normalleşmemiz, 
ona da ömrümüz yetmez” dedi adam.

Kadın balkona çıktı, balkondaki yiyecekleri 
içeriye aldı, adama söylene söylene saatlerce 
temizledi karakarganın pislediği, döküp saçtığı 
yerleri.

Adam da yeniden aldı önündeki yuvarlak fiskos 
masasında duran Ayfer Tunç’un “Osman” isimli 
romanını, kaldığı yerden okumaya devam etti.

Fatih
DULKADİROĞLU 
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Soldan sağa
1. Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret 

(eski).... Sürekli olmayan, kısa süreli... 2. Cansız kalma durumu, 

cansızlık... Partici... 3. 1609 m uzunluğundaki bir ölçü birimi... 

Vurgun hastalığına karşı uygulanan emniyet durakları.. 4. Rüt-

besiz asker, nefer... Günülemek işi... Güneş doğmadan önceki 

alaca karanlık, fecir... 5. Aylık... Havada çark gibi dönerek atı-

lan takla... 6. İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemi 

(eski)... Baş, kumandan, amir (eski)... Kalıtım (eski)... 7. Azotlu 

besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda id-

rarla dışarı atılan azotlu madde... Giysinin belden aşağıda ka-

lan bölümü... Sıvı maddeler veya çok ince taneli katı maddeler 

bir yerden başka bir yere doğru gitmek... 8. Türk alfabesinin 

beşinci harfinin adı, okunuşu... Üzerine yapı yapılmak için ayrıl-

mış yer... Kilim, yünden dokunmuş yaygı... Baryum elementinin 

simgesi... 9. Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan 

tekne... Engel, uymazlık (eski)... Lanetlenmiş, melun (eski)... 

10. Düş... Ruh... Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse... 11. 

Çalışma saati... İçine kapanık, psikolojik sorunları olan kimse... 

12. Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerle-

rin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi... 

Filistin halkının başkaldırısı... Altın elementinin simgesi... 13. 

Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan... En yüksek as-

kerî rütbe... 14. Hangi yerde?... İridyum elementinin simgesi... 

Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, ne-

den veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... 

15. İçinde manyetik akıyı toplayıp arttırıcı bir yumuşak demir 

bulunan, bobin veya bobinlere doğru akım geçirilerek elde edi-

len mıknatıs...

Yukarıdan aşağıya
1. Aydın iline bağlı ilçelerden biri... Güderinin yapıldığı yer 

(eski)... 2. Bir uyarıyı, bir tehlikeyi bildirmek için verilen işaret... 

Çeşitli dans ve oyunlardan oluşmuş, zengin görünümlü sahne 

gösterisi... İskambil kâğıtlarında birli... 3. Özgür... Özellikle 

Rumeli’de seslenmek ve dikkati çekmek için kullanılan bir söz 

(halk ağzı)... Tam olarak, adamakıllı (halk ağzı)... 4. Zayıf, çelim-

siz (eski)... Ankara iline bağlı ilçelerden biri... Eşi olmayan, biri-

cik, yegâne... 5. Gümüş rengi... Renyum elementinin simgesi... 

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden 

biri... 6. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar 

aldığı durum... Genellikle yakmak için kullanılan iri saman (halk 

ağzı)... Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgi-

li yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon... 7. 

Emek vermeden ele geçirilen şey (argo)... Doğa... Gam dizisinde 

“si” ile “re” arasındaki ses... 8. İpilemek işi... Bir veya birden çok 

öncülü, önceden bilindiği varsayılarak kaldırılmış olan tasımsal 

çıkarım... 9. Protaktinyum elementinin simgesi... Eriği andıran, 

eriğe benzeyen, erik gibi... Bir işi yapma, yerine getirme (eski)... 

10. Dil bilgisi... “İyilik edeyim derken kimseyi memnun edeme-

di” anlamındaki “...’yı küstürdü, Muhammed’i memnun edeme-

di” sözünde geçer... Ark (halk ağzı)... 11. Etki eden şey, faktör... 

Alüminyum elementinin simgesi... Çağdaş... 12. Bazı bitkilerden 

sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çe-

şit şekerli öz su, kudret helvası... Önemli bir olayın durumu veya 

bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk... 13. 

Eş sıcak... İran’dan geçerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk 

veya bu halktan olan kimse... İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili... 

14. “Ey sevgili” anlamında kullanılan bir seslenme sözü.(eski).. 

Küçük çocuk... Bü-

yük ve geniş, sal 

gibi yayvan... 15. 

Bir düşünceye gö-

nülden bağlı bulun-

ma... Gelincikgiller 

familyasından kan 

kırmızı renkte çok 

yıllık zehirli bir 

bitki... Notada du-

raklama zamanı ve 

bunu gösteren işa-

retin adı...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

AMAÇLA
Resimlerden siman çıkar,
Çadırlardan çıran yanar,
Seni seven sana döner,
Kuşlar konar bu mekâna.

Kanat verdin göğe uçtum,
Sen istedin seni seçtim,
Bazen kondum bazen göçtüm,
Kuşlar konar bu mekâna.

Ben bir dosttan haber aldım,
Didik didik dağı yardım,
Sana koştum seni yordum,
Kuşlar konar bu mekâna.

Sana sözdür son sözümüz,
Bize gözdür o izimiz,
Alnında varsa yazımız,
Kuşlar konar bu mekâna.

Garip daldır dal ağaçla,
Güneş doğar bir amaçla,
Menzil uzun zor kulaçla, 
Kuşlar konar bu mekâna.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar
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    Sinema  olayı,  yurdun  her  köşe-
sinde  olduğu  gibi,  ilçemizde  de  hemen 
tut-muştu.  İnsanlar  artık  başka  şeyler  
düşünemez  olmuşlardı. Bırakın ilçe hal-
kını,   civar  köy  ve  kasabalardan  gelen  
insanlar  da  bu  sevince  ortak oluyorlardı.  
Onlar  film  izleme  uğruna  gecenin  büyük  
bir  kısmında,  ta  köy  ve  kasabala-rından  
kalkıp  yaya  olarak  o kadar  yolu  tepe-
lemeyi  göze  alabiliyorlardı.  Mulla  dayı  
her gün  sırtında  taşıdığı  sinema  afişle-
rini  sokak  sokak  gezdirip  gös-terime  gi-
recek  filmin reklamını yapıyor, ‘ Cehanda  
gördüm, Cehanda  gördüm.   Çok  eyi  bir  
film,  çok  eyi  bir  film’  diyerekten  de  bir  
bakıma  filmlerin  rekla-mını  yapıyor  ve  
adeta  insanların  zihinlerine  kazıyordu.  

      Biz  çocuklar  ve  hatta  gençlerin  
gözünde  sinema  sahibi  Hakkı  Çavuş,  
çok  çok  büyük  ve  itibarı  yüksek  bir  
şahsiyetti  artık.  Ne  kaymakam ve ne de  
Vali  onun  yerini  asla  tutamazdı.  O,  coş-
ku  ve  hayranlık  duyduğumuz  sinemayı    
memleketimize   kazandırıp,  bizleri  son  
derece  mutlu  kılmıştı  ya,  saygı  ve  hay-
ranlık  duyulması  gereken  çok önemli  bir  
şahsiyetti  artık. Gözümüzde  bü-yüyor,  
büyüyordu … O  günlerde  onun  için;  bu  
konumundan  dolayı  sadece  böyle  şeyler 
düşünüyorduk  ama,  uzun yıllar  boyunca  
onun  yaşantısını  göz  önüne  aldığımızda;  
Hakkı  Çavuş,  sadece  bu  özelliklerinden  
dolayı  değil,  he-men  bütün  yönleriyle  
adam  gibi  adamdı. Namuslu,  ahlaklı, 
ilkeli,  ileri  görüş-lü,  hatırı  sayılır,  gö-
rüntüsü,  tavır  ve  davranışları  ile  bütün  
insanlar  üzerinde   ve  özellikle  de  biz  
çocuklar  üzerinde  ayrıcalıklı  bir  yer  
bulmuştu …   

     Sinema  ile  ilgili  herkesin  olduğu  
kadar  benim  de  bir  çok  anım  var da,  
bir  ikisini  anlatmakla  yetineyim… Henüz  
ilk okul  öğrencisiyim.  Biz  çocukları  en  
mutlu  kılan  şey,  sinemada  film  izlemek.  
Evden  çıkar çıkmaz  ilk  yaptığı-mız  iş,  
film  afişinin  asılı  olduğu  alana  gitmek  
ve  o gün  hangi  filmin  oyna-yacağını  
öğrenmek  olurdu.  Şayet  yeni   bir  film  
asılmışsa  hemen  arkadaşla-rımıza  müj-
de  vermeye  koşar  ve  bir  yandan  da  
sinema  ücreti  olan  30  ku-ruşu  temin  
etmeye  çalışırdık.  Bu  hiç  de  kolay  olan  
bir  şey  değildi.  O  za-manın  insanları  

pek  de  o  kadar  varlıklı  insanlar  değil-
di.  Ücreti  temin  ede-bilmişsek,  o  gün  
boyu  keyfimize  diyecek  olmazdı. Böylesi  
bir günde,  ta  gün-düzden  30  kuruşumu  
temin  etmiş  sevinç  içinde  akşamı  bek-
lemekteyim.  Ufak  beş  kuruşu  ağzımın  
içinde  çevirip  duruyor,  sarı  25  kuruşu  
da  avucu-mun  içinde  sıkıca  tutmuş  ca-
minin  abdest  alınan  bir  yerine  oturmuş  
serin-lemeye  çalışmaktayım.  Nasıl  ettim-
se  bir  anda  ağzımın  içinde  çevirdiğim  5  
kuruşu  istemeyerek  yutuverdim.  Bunun  
telaş  kızgınlığı  ile  elimdeki  25  ku-ruşu  
da  elimden  suyun  içine  düşürmeyeyim  
mi?  Kurnanın  deliğinden  akıp  gitti  göz  
göre  göre.  Hayatımın  asla unutamadığım  
en  bedbaht  anlarından  birini  yaşamış-
tım  o  zaman.  Zira,  o  akşam  film  izleme  
arzu  ve  isteğim  bir  anda  uçup  gidiver-
mişti …   

 Orta  okulda  okumaktayız.  Okul  
müdürümüz  Musa Tüzün.  Onun  korku-
sun-dan  değil  sinemaya  gitmek, dışa-
rı  çıkmamız  bile  ne  mümkün!  Benim  
yaşı-tımda  olanlar o  anları anımsarlar 
muhakkak. Tek  arzu  ve  isteğimizin  sine-
ma-ya  gidip  film  izlemek  olduğu  böyle  
bir  zamanda,  bütün  bunlardan  yoksun  
kalmak  ne  kadar  sıkıntı  vericidir. Tek  
teselli  ve  umudumuz,  uygun  bir  film  
geldiğinde,  bir  öğretmen  gözetiminde  
toplu  olarak  sinemaya  götürülmemiz  
olurdu … Türkçe  dersindeyiz. Öğretmeni-
miz  Fahri Alpay. Yaşlıca  bir öğretmen-di.  
Siyasi  yönden  sürgün  geldiği  söylenirdi.  
Öğretmenimiz  ders  anlatıyor,  bizler  ise  
ders  dinlemekten  ziyade,  o  gece  oy-
nayacak  filmin  hayalini  kur-maktayız.  
Öğretmenimiz  de  tabii  ki  bu  durumun  
farkında.  Birden  ders  an-latmayı  kese-
rek  güler  bir  yüzle “ Çocuklar,  bu  gün  
sizleri  sinemaya  götür-memi  ister mi-
siniz?”… Duymak  istediğimiz  en  güzel 
sözdü bu. Hemen hep  bir  ağızdan  koro  
halinde  “ Evet  öğretmenim.  Evet  öğ-
retmenim.  Ne olur  gidelim  sinemaya  
öğretmenim” diye  adeta  sınıfı  inletmeye  
başlamıştık.  Gaflet  uyku-sundan  uyana-
mayan  bizler,  öğretmenin  yüz  ifadesinin  
birden  bire nasıl  de-ğiştiğinin  farkına  
bile  varamamıştık. Ve  sonra  çok  sert  bir  
şekilde  bizlere  şöyle  haykırıyordu “ Ulan 
köftehorlar.  Sabahtan  beridir  ders  anla-
tırım,  hiçbi-riniz  beni  dinlemiyordunuz.  
Nasıl  ki  sinema  lafını  duydunuz,  hemen  
dirili-verdiniz.  Çıkarın  kağıtları  yazılı sı-
nav  yapacağım” sözleri  karşısında  büyük  

bir  hayal  kırıklığı  yaşıyorduk …        
     Hani, “ Silah  icat  oldu,  mertlik  

bozuldu”  denir  ya. Televizyonun  icadı  
ile de  sinema  büyük  bir  darbe  yiyordu.  
Maile  olarak  büyük  bir  keyifle,  hemen  
her  gün  doldurduğumuz  sinema  salon-
ları  artık  sessizliği  oynuyordu.  Oysaki 
daha  düne  kadar  bütün  zamanlarımızı  
geçirmek  için  can  attığımız  yerlerdi  ora-
ları. Bizleri  böylesine  etkileyen,  olmazsa  
olmazımız  olan  sinema;  nasıl  da   birden  
bire hayatımızdan  çıkıp  gidivermişti?  
Oysa  geriye  dönüp baktığımızda   neler 
neler yaşanmıştı … Sinemaya  gitmek  ve  
film seyretmek arzusu,  lambalar  sönüp  
de  filmin  başlarken  ki  o  anlarda  du-
yulan  heyecan,  bazen  film koptu-ğunda  
kısa  bir  zaman  için  duyulan  öfke  ve  
kızgınlık,  film  bittiğinde  perde-ye  yan-
sıyan  SON  veya  THE  END  yazılarının  
bizlerde  uyandırdığı  hüzün  ve  yalnızlık.  
Daha  film  başlamadan  Hakkı  Çavuş’un  
oğlu  Suat’ın, “ Fragmanını  izlemekte  
olduğunuz  film,  pek  yakında  sinemamız-
da!  ” anonsları,  bazı  a-cıklı  ve  hüzünlü  
filmlerde  duyulan  ağıt  ve  hıçkırıklar,  
gün  boyu  seyredilen film  ile  ilgili dü-
şünceler,  kritikler… Televizyon,  bütün  
bunların  alayını  da  silip süpürüp  alıp  
götürmüştü … 

     Hakkı  Çavuş’un,  sinemayı  emanet  
ettiği oğlu  Suat,  babasının  ölümünden  
sonra  bütün  özverili  çalışmasına  rağ-
men,  bahsi  edilen  nedenlerden  ötürü  
bu  işi  sonlandırmak zorunda  kalıyordu.  
O,  aslında  akıllı  ve  zeki  bir  çocuktu,  
sırf  babasına  sinema  konusunda  yardımı  
dokunsun   diye  okulun  yükseğine  devam  
edememişti.  Aslında  kendisi  de  böyle  
olmasını  arzu  etmişti  sanırım.  Zira  sine-
mayı  çok  seviyordu.  Bu  işle  uğraşmak 
onu  ayrıcalıklı  kılıyordu.  Zira  kendi  yaşı-
tında  olanlar  ona  gıpta  ediyorlar,  o  da  
bundan  dolayı  büyük  bir  haz  ve  gurur  
duyuyordu.  O  zamanlar  onun  yerinde  
olmayı  kim  istemezdi  ki! …        

     İnsanların  büyük  bir  heves  ve  
heyecanla,  her  gece  doldurduğu  sinema 
salonu,  artık  birkaç  kişiye  hitap  eder  
olmuştu.  Bu durumda,  bu  işi  sürdür-me-
nin  de  bir  anlamı  kalmıyordu.  Nihayet,  
bir  zamanlar insanların en  çok bulunmak  
istediği,  eğlenerek  büyük  haz  aldığı  si-
nema  salonunun  kapısına, yurdun  diğer  
yörelerinde  olduğu  gibi  kilit  vuruluyor-
du.  Çünkü  insanlar,  bu gibi  ihtiyaçlarını;  
sonradan  gündem  oluşturan  televizyon-

larını  borç  harç  sa-   tın  alarak,  hem  de  
evlerinde  sırt  üstü  uzanıp  izlemek  rahat  
ve  kolaylığına kavuşmuşlardı…   

      Evlilik  de  yapmış  olan Suat’ın,  
ailesinin  geçimini  sağlamak  adına  baş-
ka işlere  yönelmesi  gerekiyordu. Kız  
kardeşleri  okumuş  birer  meslek  sahibi  
ol-muşlardı. Onlardan  yana  bir  sıkıntı-
sı  yoktu.  Ama  kendisi  için  zor  günler 
başlıyordu… Suat  zeki  ve  aklını  kullana-
bilen  biri  idi. Yıllarca  sinema  makinesini  
çalıştırıp  insanlara  zevkle  film  izlettiren  
kendisi  değil  miydi?  Mutlaka  sine-manın  
haricinde  yapabileceği  bir  şeyler  bula-
bilirdi.  Nitekim  kısa  zamanda  şoförlü-
ğü  öğrendi.  Zamanla  taksicilik  yaparak  
insanlara  hizmet  sundu. Tak-dir  edilen  
bir  esnaf  olarak  bilahare  Esnaf-Kefalet  
Kooperatif  Müdürlüğü  gö-revini  sürdür-
dü.  Sonraki  dönemlerde  seçimi  kaybetti  
ve  yine  boşta  kaldı. Babadan  kalma  
fazla  bir  şeyleri  yoktu,  zira,  sinemanın  
kuruluşunda  harcan-mıştı  birikimleri.  Si-
nema  da  kapanınca  başka  işler  yapmak  
artık  şart olmuş-tu.  Elinde  tek  sermaye  
olarak  şoförlüğü  kalmıştı.  Bir süre,  uzun  
yol  otobüs şoförlüğü  yaptı,  onu  da  bir  
süre  sonra  noktalamak  zorunda  kaldı…      

     Kendini  bildiği  andan  itibaren, 
sinema  ile  meşgul  olduğundan, arka-
daşlarından uzak  kalmıştı.  Dolayısı  ile,  
birlikte  vakit  geçireceği  arkadaş  gru-
bun-dan  pek  kimseler  yoktu  yanında.  
Zamanında  kendisine  gıpta  edenler  bile  
adeta  buhar  olmuşlardı.  Biraz  da  ken-
dinden  kaynaklanan  bu durum  karşı-sın-
da  adeta  yalnızları  oynuyordu.  Böyle  bir  
hayata  katlanması  zordu.  Hele  ki  kendi 
memleketinde,  kendi  insanları  arasın-
da … Biraz  kendi  istediğinden,  biraz da 
kendini  yalnız  bırakan  insanlarına  olan  
kırgınlığından,  içinde  doğup büyüdüğü  
ve  ömrünün  çoğunu  geçirdiği  memle-
ketini,  ailesiyle  birlikte  terk edip  başka  
yerlere  gitmek  zorunda  kalıyordu… 

MÜNİR
TAŞTAN

Kayısıda Çil Hastalığı Uyarısı
Malatya’nın geçim kaynağı, üretimi ile yılda 

250-350 milyon Dolar arasında Türkiye’ye dö-
viz girdisi sağlayan Kayısı ağaçları bugünlerde 
çil hastalığı tehlikesi ile karşı karşıya. Mart ve 
Nisan aylarında havanın nem ve sıcaklık değer-
leri açısında büyük değişiklik gösterebilmesi 
nedeniyle Kayısı ağaçlarında çil hastalığı uya-
rısı yapıldı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir 
Macit, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 
Kayısı ağaçlarında hassas bir dönemi girildiği-
ne dikkat çekip, “İlimiz içinde bulunduğumuz 
Mart-Nisan ayları nem ve sıcaklık değerleri açı-
sında büyük değişiklik gösterebilmektedir. İk-
limde yaşanabilecek hızlı değişim meyve bah-
çelerinde görülen hastalıkları tetiklemektedir. 
Bundan dolayı kayısı ağaçlarında çil hastalı-
ğın oluşmaması için üreticilerimizin meyvenin 

kürkten sıyrılma dönemini takip etmeleri ve 
mücadele için geç kalmamaları gerekir. Ancak 
mevsim yağışlı geçerse üreticilerimizin çil ila-
cını ikinci kez tekrarlamaları büyük önem arz 
etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Çil hastalığının kayısı ağaçlarının yaprak, 
meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde be-
lirti oluşturduğuna işaret eden Macit, “Yaprak 
üzerinde oluşan lekeler ilkönce 1 mm çapında, 
yuvarlak, yağ lekesi görünümünde olup zaman-
la kenarlara kırmızımtırak, orta kısımları koyu 
kahverengine dönüşebilir. Bu lekeli kısımlar 
sonradan dökülür ve yaprakta delikler oluşur. 
Bazen birbirine bitişik lekeler birleşip dökülür-
ler ve çapı 1 cm'yi bulan delikler görülür. Etmen 
yaprak saplarını da enfekte etmektedir. Genç 
sürgünlerde oluşan lekeler kısa sürede zamk 
çıkararak küçük kanser yaralarına dönüşürler” 

dedi.
Kültürel ve kimyasal mücadele yapılma-

sı konusunda üreticileri uyaran Macit, sözü 
edilen hastalık hakkında ayrıntılı bilgi ve 

mücadele hakkında Malatya Tarım ve Or-
man İl Müdürlüğü web sitesi ile il ve ilçe mü-
dürlüklerinden bilgi alınabileceğini kaydetti.  
HABER MERKEZİ


