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Dünya BOKS Şampiyonu Akbaş
Doğanşehir’de Coşku ile Karşılandı
Dünya Kadınlar 
Boks Şampiyona-
sı’nda altın ma-
dalya kazanan 
milli boksör Ha-
tice Akbaş, Ma-
latya Doğanşehir 
Belediye Başkanı 
Ziraat Mühendi-
si Durali Zelyurt 
tarafından aile-
siyle birlikte Do-
ğanşehir’e davet 
edilerek ağırlan-
dı.4’TE

Doğanşehir’de MHP Adım Adım 
2023 Toplantısı Gerçekleştirildi
Doğanşehir ilçesinde 
Milliyetçi Hareket Parti-
si’nin (MHP) ‘Adım Adım 
2023, İlçe İlçe Anlatma 
ve Aydınlatma’ toplantı-
sı gerçekleştirildi.2’DE

Jandarma Ekiplerince Hırsızlar Yakalandı 

26 Mayıs 2022 günü Doğanşehir İlçe Jandarma Komu-
tanlığı sorumluluk alanı olan Reşadiye Mahallesinde bu-
lunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait yaklaşık (2) ton 
ağırlığında olan, çit çevirmek için kullanılan demir direk-
lerin çalındığı tespit edilmiştir.3’TE

Başkan Zelyurt’tan Vali Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Malatya’nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali 
Zelyurt, beraberinde muhtarlar ile birlikte Malat-
ya Valisi Hulusi Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.4’TE
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DÜNYA ŞAMPİYONLARI
KOLAY YETİŞMEZ…

Kültür Yaşam Derneği üyeleriyle, geçtiğimiz hafta ülkemizin 

gururu olan ama Malatya’da yetkilileri çok da enterese etmeyen! 

Dünya Şampiyonu milli boksörümüz Hatice Akbaş’ı tebrik etmek ve 

desteklerimizi bildirmek için Akçadağ ilçemizdeki evlerine gittik.

Otomobili kullanan ben olduğum için şampiyon kızımızın evini 

bulmaya çalışırken, kapısında davul zurnaların çalındığı, Türk Bay-

raklarıyla halay ekiplerinin bu başarıyı kutladığı, gençlerin çocuk-

ların toplandığı bir ortam beklerken, şampiyonumuzun annesini ve 

boksör olan kardeşini güleryüzleri ve Anadolu insanının eşsiz misa-

firperverliği ve ferasetiyle kapıda bizleri bekler bulduk. 

Doğrusu şaşırmıştım!

Eve girince Hatice kızımızı ev halkıyla yalnız görünce şaşkınlı-

ğım bir kat daha arttı. 

Şaşkınlığımın nedeni ülkemize böyle bir başarı getiren kızımızı 

tebrik ve taktir için gelen Malatya’lıların büyük bir kalabalık oluş-

turmaları gerektiğini düşünme gafletinde bulunmamdı!…

Malatya adına bir kez daha yanılmıştım ve Vefa’nın İstanbul’da 

bir semt olduğu bir kez daha kanıtlanmıştı…

…

Tatlı yiyip, tatlı konuşalım diyerek ikram edilen tatlılarımızı 

yerken, şampiyonumuz Hatice, Hatice’nin cefakar annesi, Hatice 

derken göz yaşlarına hakim olamayan sohbetinden mutluluk duy-

duğum çok kıymetli babaannesi ve aynı zamanda antrenörü olan 

babasıyla sohbet etme imkanı bulduk.

Dersimi çalışarak gittiğim için, ağırlık antrenmanını babasının 

bir yerlerden bulduğu traktör tekerleğiyle yaptığını, farelerin cirit 

attığı, lağım kokusundan insanların girmeye çekindiği, havasız ve 

rutubetli sözüm ona spor salonunda boks antrenmanı yaptığını, 

dayanıklılık idmanını mahallenin merdivenlerini inip çıkarak yap-

tığını biliyordum.

Fakat “benim hiç bir zaman sağlam bir boks eldivenim olmadı 

başkanım” dediği zaman ağlamamak için kendimi zor tuttum…

Çektikleri sıkıntıların çoğunu “kan tükürüp, kızılcık şerbeti iç-

tik” diyecek kadar onurlu olan Akbaş ailesine duyduğum saygıdan 

dolayı yazmayacağım. 

Konuyu “Arif olan anlar” deyip, anlayan anlamıştır diyerek ge-

çeceğim…

Ancak şampiyonumuzun 2016 yılında Avrupa Şampiyonu ol-

duktan sonra, devrin valisine gidip, “Sayın Valim, ekonomik yön-

den çok zorlanıyoruz, üstelik beni Fenerbahçe Spor Kulübü istiyor, 

ama ben Malatya adına, şehrim adına yarışmak istiyorum” dedik-

ten sonra biz size haber veririz sözüne uyarak Akçadağ’a döndük-

lerini ve kendilerine olumlu veya olumsuz bir haberin verilmediğini 

akabinde üzülerek istemeye istemeye Fenerbahçe Spor Kulübünün 

yolunu tuttuklarını kamu oyuna bildirmeden geçemeyeceğim.

Bu bilgi Fenerbahçe adına yarışıyor diye eleştirenlere kapak 

olur umarım…

…

Veda ederken, Dünya Şampiyonumuz Hatice, güzel gözlerinin 

içi gülerek “Başkanım, biz bu şampiyonlukla kendimizi kurtardık, 

yetkililer bizi arayıp sormadılar ama benim gibi zor şartlarda spor 

yapan ve hedefi olan sporcuların elinden tutsunlar artık lütfen” di-

yerek bizleri uğurladı…

Daha ne desin…

Bu satırların yazarı olarak ben Hatice’nin ve babasının gözle-

rindeki ışığı ve inancı gördüm.

Ben inanıyorum Olimpiyat Şampiyonluğu çok yakın…

Lütfen siz de inanın…

Hatice ile ilgilenmeyen yetkililer umarım Milli yüzücümüz Bur-

cu Naz Narin ile ilgilenir artık…

Çünkü o kızımızı da Antalyaspor formasıyla görmeniz an me-

selesi!

Selam olsun tüm ilgisizliğe rağmen Şampiyon olan Hatice kızı-

mıza ve cefakar ailesine…

Doğanşehir’de MHP Adım Adım 
2023 Toplantısı Gerçekleştirildi

Doğanşehir ilçesinde Milliyetçi 
Hareket Partisi’nin (MHP) ‘Adım Adım 
2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma’ 
toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı Doğanşehir  Belediye Dü-
ğün Salonunda yapıldı.  Partililerin, 

Muhtarların ve vatandaşların yoğun 
katılım gösterdiği Toplantıya MHP 
Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi 
Mehmet Fendoğlu, Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt, MHP İl 
Başkanı Mesut Samanlı, MHP MKYK 

Üyeleri Ömer Ekici ve Eyüp Gönültaş, 
AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncu-
oğlu, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı 
ve Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı 
Turgay Şengönül ile partili yöneticiler 
katıldı.  

Unutulan Bir
Kahraman...

Balkan Savaşı'n-
da Bulgar kuşatması 
altındaki Edirne'yi 1 
ay savunması iste-
nirken; tam 155 gün 
salgın hastalıklar, 
açlık ve soğuğa rağ-
men süpürge tohumu 
yiyerek destansı bir 
şekilde savunan Şük-
rü Paşa...

Şükrü Paşa'nın 
kuşatma sırasında bir 
vasiyeti var ki, dillere 
destan.

Şöyle diyor Şükrü 
Paşa:

"Düşman hatları 
geçtikten sonra ölür-
sem kendimi şehit 
kabul etmiyorum. 
Beni mezara koy-
mayın. Etimi itler ve 
kuşlar çeke çeke ye-
sinler.

Fakat müdafaa 
hattımız bozulma-
dan şehit olursam, 
kefenim, sabunum 
ve lifim çantamdadır. 
Beni bu mahalle gö-
meceksiniz.

Ve gelen nesiller 
üzerime bir abide dikeceklerdir..."

Herkesin bilmesi gereken gerçek kahramanlardan,
Mekânı cennet olsun...
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Soldan sağa
1. Yalnızca... Bağlı olan, bağlanmış (eski)... 2. Ulaştırma 

(eski)... Biraz ufak... Delici kılıçla oynanan, hedef bölgesi bü-

tün vücut olan bir tür kılıç oyunu... 3. Erkek veya dişi üreme 

hücresi... XI. ve XII. yüzyıllarda Batılı Hristiyanlarca kutsal yer-

leri Müslümanların elinden almayı amaçlayan seferlere katılan 

kimse (eski)... 4. Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda 

olan nesne... Yabancı... Şiirin satırlarından her biri, mısra... 5. 

Renyum elementinin simgesi... Tekerlekli, motorlu veya motor-

suz her türlü kara taşıtı... Alkol... 6. Bir göreve getirilmek, tayin 

edilmek... Hastalıklı, sakat (eski)... Titan elementinin simgesi... 

7. Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç göste-

ren ince uzun nesne... İşaret... Son zamanlarda, son günlerde, 

son olarak, yakınlarda (eski)... 8. Mikroptan ileri gelen hastalık 

(eski)... Kayak... Atamak işi, tayin... 9. Uzak... Tene yumuşaklık 

vermek veya güneş, yağmur vb. dış etkilerden korunmak için 

sürülen koyu kıvamlı madde... Genellikle uluslararası kara yolu 

taşımacılığında kullanılan, dingil sayısı fazla olan uzun kam-

yon... 10. Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, 

sin... İmlek... Tek gözde kaş ile yanak arasına sıkıştırılan, çer-

çevesiz ve tek camlı gözlük... 11. Sese verilen tona göre şaşma, 

beğenme, acı, üzüntü vb. duygular anlatan söz... Tömbeki de-

nilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini 

sağlayan araç... Sodyum elementinin simgesi... 12. Konya iline 

bağlı ilçelerden biri... Birbirinden gittikçe uzaklaşan (ışınlar, 

çizgiler)... 13. Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Sel 

felaketine uğramış, selden zarar görmüş kimse... Bir borcun 

ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla 

borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek... 14. 

Anka... Fırlatma işi... 15. Bir şey yapmak için verilen veya alınan 

özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet... Askere yeni alı-

nan ve eğitim dönemini henüz tamamlamamış er... Hidrojenle 

oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, 

tatsız madde, ab...

Yukarıdan aşağıya
1. Sigaraya aşırı düşkün olan kimse... 2. Bir görevde temelli 

olarak, asıl olarak, vekâleten karşıtı... Çözümleme... 3. Karele-

re ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oyna-

nan oyun... Her defasında altısı bir arada olan, her birine altı... 

Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota 

işareti... 4. Öge... Utanma, utanç duyma... Korunan, korunmuş 

(eski)... 5. Otobüs, uçak vb. taşıtların yolcularını ilk aldığı veya 

son bıraktığı yer... Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü 

bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı, arak... 6. Evropi-

yum elementinin simgesi... Yemek, yiyecek (eski)... Göçebe ve 

yolcuların yolculuk veya göç sırasında konakladıkları sulu ve 

otlu yer, konak yeri (halk ağzı)... 7. Demir elementinin simge-

si... Berkelyum elementinin simgesi... Öfke, hınç (eski)... 8. Ça-

tılarda iki eğik yüzeyin birleştiği bölüm... Işık saçacak beyazlığa 

varıncaya kadar ısıtılmış olan... Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy 

yiğidi, zeybek... 9. İzmir iline bağlı ilçelerden biri... Son, sonra-

ki... Küçük bir parça, bir miktar... 10. Kurallı... Teğmen ve yu-

karısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, hizmet eri, 

emirber(eski)... 11. Dingil... Geminin rüzgâr üstüne veya altına 

dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işle-

mi... Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı, okunuşu... 12. Ya-

salarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının 

sağlanması, türe... Meyvenin özü... 13. İnek, manda, koyun vb. 

hayvanlarda memenin süt toplanan bölümü (halk ağzı)... “Söz 

dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa” anlamlarındaki “... kafa, 

... mermer” deyiminde geçen bir söz... Eskiden bazı bitkilerden, 

bugün sodyum klo-

rürden elde edilen 

sodyum karbona-

tın ticaretteki adı... 

14. Bir roman veya 

hikâyede olay... De-

miri ve daha başka 

bazı metalleri çe-

ken demir oksit... 

15. Tepeli, uzun 

kuyruklu, at dışkı-

ları arasında bes-

lenen tarla kuşu, 

tepeli toygar...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

HEP ACI

Bir nehir akar

Günahtan arınır

Bir güzel koşar

Gönülde barınır

Bir dosta vardım

Çırası yanar

Bir zülüf tararım

Yanağa konar

Bir ekin ekerim

Güler yüzüme

Bir gönül yarışır

Döner özüme

Bir mızrap şahlanır

Dokunur sazıma

Bir ses yükselir

Söylenir özüme

Garip’im yolcu iken

Gurbete vardım

Ben derdi sordum

Hep acı gördüm

Hep acı gördüm

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

M.Mustafa BİRİ

ESKİDEN MALATYADAN
İSTANBULA NASIL GİDİLİRDİ ???
--1900’lü yıllardan evvel mo-

torlu taşıtların Türkiye de ( Osman-
lı da) olmadığı yıllarda Malatya dan 
İstanbul’a gitmek ya da İstanbul 
dan Malatya ya gelmek isteyen bir 
kişi, bu yolculuğu nasıl yapardı?

---
Belki bu günün şartlarına bakı-

lınca zor olmadığına inanılır, ama 
düşünelim; otoban, duble yol, as-
falt yol, stebilize yolu dahi olmayan 
(stebilize yol: basit, malzeme dahi 
dökülmemiş yol, yazın tozu, kışın 
çamuru eksik olmayan yol).

Otobüs, kamyon, minibüs, tak-
sisi, motosiklet ve bisiklet dahi 
yok...

Demir yolu yok, tren yok...
Hava meydanları yok, uçak, he-

likopter gibi hava araçları yok...
---

Buna rağmen insanla yine az 
da olsa seyehat etmek zorunda...

İşte bunun için bir araç ve gü-
zergah lazım...

O yıllarda Malatya dan İstanbul 
a nasıl gidiliyormuş, yada İstanbul 
dan Malatya ya nasıl geliniyormuş 
araştırdım ve sizlerle paylaşmak 
istedim...

Malatya dan yola çıkan bir kişi, 
önce hayvan ile gidecek ise hazır-
lığını yapıyor ve PAPIR A iniyor. ( 
Papır: atlı arabaların gideceği ka-
dar genişlikte olan ve bu günkü 
otobanlara eş değer olan yollar. 
uzunluğu zeminin düzlüğüne göre 
bazı yerlerde 2-3 km kadar, bazı 
yerlerde daha da az. Malatya da 
papır bu günkü Sivas Caddesi nin 
olduğu yol. )

Papır dan geçen yolcu çevre 

yolunun kenarında bulunan eski 

mezarlığın kuzeyinden geçer ve 

bugünkü Şehir mezarlığının kuze-

yinden Yazıhan istikametini takip 

ederek Yazıhan, Hekimhan, Kan-

gal istikametinden Sivas’a varırdı...

Tabi bu arada hep yol yürünmüyor 

güzergahta bulunan hanlarda din-

leniliyor istirahat ediliyor. Bazen 

hava şartları kötü olunca bu istira-

hat süresi uzayabiliyor...

Sivas tan Tokat a oradan da 

Amasya ya ve sonunda Samsun’a 

varılıyor... Oradan da gemiye bini-
lip İSTANBU’ A kavuşuluyor...

---
Bu yolculuk tam 15 gün sürü-

yor. Bazen olağan üstü gelişmeler 
olunca yolculuk haliyle uzaya bi-
liyor 20- 25 günü bulduğu da olu-
yor...

---
Ben Malatyalı olduğum için Ma-

latya - İstanbul arasındaki yolculu-
ğu yazdım. Başka illerde ki başkent 
ile o il arasındaki yolculuk serüveni 
tabii ki daha farklıdır...

Jandarma Ekiplerince Hırsızlar Yakalandı 
26 Mayıs 2022 günü Doğanşehir İlçe Jandar-

ma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Reşadiye 
Mahallesinde bulunan Orman İşletme Müdürlü-
ğüne ait yaklaşık (2) ton ağırlığında olan, çit çe-
virmek için kullanılan demir direklerin çalındığı 
tespit edilmiştir. 

Olayın aydınlatılması ve şüpheli şahısların 
yakalanması için Malatya İl Jandarma Komu-
tanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Do-
ğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerin-
ce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde olayı 
gerçekleştiren (3) şüpheli şahıs tespit edilmiştir. 

Olayı gerçekleştiren (3) şüpheli şahıs yaka-
lanarak gözaltına alınmış olup, şüpheliler Jan-
darmadaki işlemlerin ardından adli makamlara 
sevk edilmiştir.
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Dünya BOKS Şampiyonu Akbaş
Doğanşehir’de Coşku ile Karşılandı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli 
boksör Hatice Akbaş, Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Ziraat Mü-
hendisi Durali Zelyurt tarafından ailesiyle birlikte Doğanşehir’e davet 
edilerek ağırlandı.

Doğanşehirli Sporcu gençlerle Boks Dünya Şampiyonu Hatice Ak-
baş'ı buluşturan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt; gençlere 
hitaben, Belediyenin Beypınarı Sosyal Tesislerinde çok özel bir aileyi 
ağırladıklarını ifade ederek, "Şampiyonluğa giden sürecin çok zorlu bir 
süreç olduğunu, başarının temelinin aile olduğunu, unutmayalım ki in-
san mutluluğu başka yerde aramamalı, ailesi ile mutlu olmalı ki, çev-
resi ile de huzurlu olsun. Buradaki başarının asıl sırrı mutlu bir ailenin 
disiplinli anne ve babasıdır. Unutmayalım gençler, Annenizin Babanızın 
sözünden çıkmayın. Sizlerin başarılı olmasını en çok Anneniz Babanız 
yani aileniz ister. işte Dünya Kadınlar Boks şampiyonuz Hatice Akbaş ve 
kardeşleri bunun gerçek örneği ile sizler ile bir aradalar. Neden siz bir 
Hatice Akbaş olmayasınız "şeklinde konuştu.

Daha sonra Hatice Akbaş'ın Babası ve Hocası Kerem Akbaş  ve Şam-
piyon Hatice Akbaş ise şampiyonluğa giden bu zorlu süreci anlatan hoca 
ve şampiyon, sevgi, mutluluk, disiplin ve azmin olduğu yerde başarı ka-
çınılmazdır diyerek Doğanşehir'li sporcu gençlere  rol model oldular.

Doğanşehir Belediyesi Beypınarı Sosyal tesislerinde gerçekleşen zi-
yarette Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Jandarma Komutanı  Onur 
Kırcaer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü   Osman Şen, AK Parti Kadın Kolları 
İlçe Başkanı Gülşah Sağlam, Belediye Meclis üyeleri, Dünya Şampiyonu 
Hatice Akbaş, Türkiye Boks Şampiyonu Rabia Topuz, aileler ile katıldı-
lar.

Başkan Zelyurt’tan Vali Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Malatya’nın Doğanşehir Beledi-

ye Başkanı Durali Zelyurt, berabe-
rinde muhtarlar ile birlikte Malatya 
Valisi Hulusi Şahin’e hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Ziraat Mühendisi Durali Zelyurt, 
Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu 
Müdürü Prof Dr. Alper Durak,Bele-
diye Başkan Yardımcısı Mustafa Bi-
rişik, AK Parti Belediye Meclis Üyesi 
Mehmet Öksüz ve mahalle muhtar-
ları, Malatya Valisi Hulusi Şahin’e 
Valilik Makamında hayırlı olsun zi-
yareti gerçekleştirdiler. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Vali Hulusi Şahin, Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt ve muh-
tarlar ile bir süre sohbet etti.

Belediye Başkanı Zelyurt ve 
Muhtarlar, Vali Hulusi Şahin’e yeni 
görevinde hayırlı olsun ve başarı 
dileklerinde bulundu. Başkan Zel-
yurt, Şahin’e Doğanşehir ilçesi hak-
kında kısa bilgiler verdi.


