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Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu Aile Destek Merkezi’ni İnceledi

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbra-
him Köroğlu, Kaymakamlıkça yapılan 
Aile Destek Merkezi’nde incelemelerde 
bulundu.

Doğanşehir Kaymakamlığınca yapı-
lan Aile Destek Merkezi’nde incelemeler-
de bulunan Doğanşehir Kaymakam Halil 
İbrahim Köroğlu, Aile Destek Merkezin-
de kadınlara yönelik olarak epoksi masa, 
deri ve cam ürünleri eğitimi verileceği, 
bu alanlarda üretim yapılacağını ayrı-
ca Aile Destek Merkezinde spor Salonu, 
konferans ve sinema salonlarının bulu-
nacağını ve Kursa gelen kadınların ço-
cukları için Kreş’te planlandığı belirtildi.

Temmuz Ayında Hizmette Olacak
Kaymakam Köroğlu, yeni yapılan Aile 

Destek Merkezi’nin Temmuz Ayında ilçe 
kadınlarının hizmetine açılması planlan-
dığını belirtti.

Doğanşehir’de 2 Mahalle Muhtarını Seçti
Doğanşehir ilçesinde 

2 mahalle 6 Haziran’da 
seçime giderek. 2 ma-
hallede muhtarlık seçimi 
yaptı.

Türkiye genelinde 
764 mahalle ve köy san-
dığa gitti. Ölüm veya 
farklı nedenlerle düşen 
muhtarlıklar için 6 Hazi-
ran'da seçim yapıldı.

Doğanşehir ilçesinde 
bu doğrultuda 6 Haziran 
2021 Pazar günü Doğu 
ve Yuvalı Mahallelerinde 
muhtarlık seçimi gerçek-
leştirildi.

Yapılan muhtarlık 
seçimleri sonunda Doğu 
Mahallesi'nde Harun Ka-
raoğlan 891 oy aldı, Yuva-
lı Mahallesi'nde ise Hasan 
Basri Çelebi 135 oy alarak 
muhtarlığa seçildiler.

Malatya’da da Kuraklık Alarmı.. ‘Risk Ciddi, Acil Önlem Almalı’
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya da, Do-

ğanşehirde  kuraklık alarmı veriyor. Doğanşe-
hirli hemşerimiz Ziraat Mühendisleri Odası Ma-
latya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, iklim değişikliği 
nedeniyle kuraklık riskinin sık sık tekrarlana-
cağını ifade ederek kuraklığa karşı acil önlem 
alınmasını ve özellikle tarımsal alanda yağış re-
jimine göre planlamalar yapılması gerektiğini 
söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine 
göre, Türkiye’nin 7 bölgesinde de olağanüs-
tü kuraklık yaşanıyor. Barajlar, göller, nehirler 
hatta yer altı suları hızla kuruyor. Her ne kadar 
Kasım-Aralık döneminde kısmi yağış alsa da ku-
raklık alarmı tarım kenti Malatya için de çalıyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube 
Başkanı Fevzi Çiçek, iklim değişikliğinin yağış 
rejimini değiştirdiğini belirterek Türkiye gene-
linde bu yıl yüzde 53 oranında su kaybı yaşandı-
ğını söyledi. Küresel iklim dengesizliği denilen 
bir sürecin içerisinde olunduğunu ifade eden 
Çiçek, “Geçmiş yüzyıllarda da böyle süreçler 

yaşanıyordu ama bu dönemlerde bu olayların 
sık sık ve şiddetli yaşanmaya başlandı. İklim 
değişikliği ile beraber yağış rejimleri değişti. 
Yağışlar ya aniden ve çok yoğun yağarak sele 
ve baskına neden oluyor ya da hiç yağmaya-
rak kuraklığa neden oluyor. Şu anki verilere 
göre Türkiye genelinde yüzde 53 su kaybı söz 
konusu. Doğu Anadolu bölgesi de aynı sorunla 
karşı karşıya. Beklediğimiz yağışlar yağmadı, 
kar yağmadı. Bu da önümüzdeki dönemde su 
kaynaklarında sıkıntılar yaşanacağını haber ve-
riyor” ifadelerini kullandı.

Çiçek, iklim değişikliği nedeniyle kuraklık 
riskinin artık sık sık tekrarlanacağını kaydede-
rek, bu riske karşı özellikle tarımsal sulama-
da önemli planlamalar yapılması ve tedbirler 
alınması gerektiğini söyledi. Çiçek, “Özellikle 
geleneksel tarım yöntemlerinden vazgeçip mo-
dern tarımsal ve modern sulama yöntemlerine 
geçmeliyiz. Bu konuda acil tedbirler alınmazsa 
ciddi bir riskle karşı karşıya kalabiliriz” diye ko-
nuştu.
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Soldan sağa
1. Kimyasal olarak enerjinin depo edildiği akümülatö-

rün ürettiği elektrik... 2. Binek hayvanlarının sırtına ko-
nulan, oturmaya yarayan nesne.. Katman... Sesin bir yere 
çarpıp geri dönmesi, yankılanması; yankı... 3. Fermiyum 
elementinin simgesi... Boksta kolun bükülmesiyle yapılan 
bir yumruk vuruş biçimi... Güvercinlerden, korularda ya-
şayan, eti için avlanan, boz renkli bir kuş... 4. Kimyasal 
veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini için-
deki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde... 
Ansızın ortaya çıkan... Teknik, sanayi, endüstri... Türk 
alfabesinin dördüncü harfinin adı, okunuşu... 5. Anmak 
işi... Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşün-
ce beslememe, hüsnüniyet... 6. Arap harflerinin en çok 
kullanılan el yazısı biçimi (eski)... Dar ve kalınca tahta... 

Özel yer... 7. Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümle-
lik söz... Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı... 
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma (eski)... 8. De-
ğişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki kat-
manına kabartma bir desen yapılan değerli taş... Erzurum 
iline bağlı ilçelerden biri... Talyum elementinin simgesi... 
9. Adanmak işi... Aktinyum elementinin simgesi... Arala-
rında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik 
bulunmayan kişilerden oluşan topluluk... 10. İyice... Satın 
alma ve satma işi, alım satım, muamele... 11. Baba... Has-
talığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teş-
his... Almak işi... 12. Toryum elementinin simgesi... Orsala-
mak işi... Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan 
kimse... 13. Çevrilmiş, sınırlanmış (eski)... Iraksamak işi, 
istibat... 14. Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin 
sakladığı her türlü iz, hatıra... Ağır ağır konuşan (kimse) 
(halk ağzı)... Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli 
hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluşan ürünlerin ge-
nel adı... 15. Keklemek işi... Kütahya iline bağlı ilçelerden 
biri...

Yukarıdan aşağıya
1. Söz konusu işi artık yapmaz olmak... 2. Uymak işi, 

intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk... Tapınak (eski)... 3. Ren-
yum elementinin simgesi... Önemsemeyerek... Hıçkırırken 
boğazdan çıkan ses... 4. İçinden su akıtmak için toprağı ka-
zarak yapılan açık oluk, arık... Turunç... Ateş (eski)... 5. Bo-
yun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan (eski)... 
Bırakılmış, geriye kalmış (eski)... 6. Yeni bir bestecilik çı-
ğırına göre, ton ve makam temeline bağlı kalmadan oluş-

turulan (beste)... Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya 
kavrandığını anlatan bir söz... Bronşların daralmasından 
ileri gelen nefes darlığı... 7. Ötürü (eski)... Birbirini kesen 
iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun 
oluşturduğu geometrik biçim, zaviye... Çocuğu olan kadın, 
anne... Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses... 8. Ge-
nellikle çocuk oyunlarında baş olan, diğer çocuklara veya 
gruba karşı cezasını çekmek ve bundan kurtulmak için tek 
başına bütün sorumluluğu üzerine alan çocuk, oyun ebe-
si... Özenlilik... 9. Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki 
ses... Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih... Kolun dir-
sekten parmaklara kadar olan bölümü (eski)... 10. Ahır-
daş... Osmiyum elementinin simgesi... Güzel kokulu bir tür 
küçük kavun... 11. Plastik, cam vb. maddelerden yapılmış 
ağzı geniş, çeşitli boylarda kap... Avı çok olan yer, av yeri... 
12. Bir tür yaban mersini... Çok önemli (eski)... Bir şeyin 
doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret (eski).... 13. 
Oy (eski)... Kına-
ma, üzüntü, nef-
ret bildiren bir 
söz... Aralamak 
işi... 14. Çatladı-
ğında kabuğu iki 
çenete ayrılan 
(meyve)... Güven-
li... 15. Güzel gö-
rünmeye çalışan, 
süse düşkün, kırı-
tan... Klişe yapı-
lan yer (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

EL VERİNCE

Uğur kesme saz olurum,

Gök güneşle söz bulurum,

Cihan olsan el veririm,

Gök güneşe el verince…

Dağlar yüksek ses gidiyor,

Nefes yorgun güç yetiyor,

Yâri sordum dert bitiyor,

Gök güneşe el verince…

Yavru doğar özlem biter,

Sen engin ol bize yeter,

Baca baca ocak tüter,

Gök güneşe el verince…

Garip candır can bıraksın,

Sözü yazın özü kalsın,

Doğru bize rehber olsun,

Gök güneşe el verince…

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Beğre’ye Kapalı Sulama Sistemi Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon idaresi (MAS-
Kİ) Genel Müdürlüğü, Malatya ge-
nelinde alt yapı çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor. 

Çalışmalar kapsamında Do-
ğanşehir İlçesi’ne bağlı Beğre Ma-
hallesi’ne yaklaşık maliyeti 500 
bin TL olan 2 bin 700 metre ka-
palı sulama sistemi, bir adet 200 
tonluk bir adet 400 tonluk ve bir 
adette 500 tonluk olmak üzere 
toplamda 3 adet sulama havu-
zu yapıldı. MASKİ Genel Müdürü 
Mehmet Yaşar Karataş ve Doğan-

şehir Belediye Başkanı DuraliZel-
yurt, yapılan çalışmaları yerinde 
inceledi.

MUHTAR KÜÇÜK: 
EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR EDERİM
Doğanşehir İlçesi Beğre Ma-

halle Muhtarı Abdurrahman Kü-
çük, yapılan çalışmalardan dola-
yı memnuniyetini dile getirerek, 
“MASKİ Genel Müdürlüğümüz ta-
rafından mahallemize kapalı su-
lama sistemi yapıldı. Çiftçilerimiz 

çok memnun. Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Sayın Selahattin 
Gürkan başta olmak üzere emeği 
geçen herkese mahallelim adına 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN ZELYURT: 
SULAMA SORUNU 

ÇÖZÜLDÜ
Doğanşehir Belediye Başkanı 

DuraliZelyurt ise, “MASKİ’nin yap-
mış olduğu projeler kapsamında 
Beğre Mahallemize 3 ayrı yerde 
2 bin 700 metrelik kapalı sulama 

sistemi inşa edildi. Bu çalışma 
ile 8 mezramızda yaklaşık olarak 
500 dönümlük arazinin sulama 
sorununu çözüme kavuşturdu. 
Ayrıca bir adet 200 tonluk bir 
adet 400 tonluk ve bir adette 500 
tonluk olmak üzere 3 adet sulama 
havuzu inşa ediliyor. Yapılan bu 
çalışmalardan dolayıBeğre hal-
kı memnuniyetlerini iletiyorlar. 
MASKİ Genel Müdürlüğü’ne yap-
tıkları çalışmalardan dolayı teşek-
kür ederiz”diye konuştu.

KARATAŞ: 
ÇALIŞMALAR 

TAMAMLANDI
Büyükşehir Belediye Başkanı-

mız Sayın Selahattin Gürkan’ın ta-
limatları doğrultusunda sulamada 
kayıp kaçak suların önüne geçmek 
adına sulama sistemi yatırımla-
rına devam ettiklerini kaydeden 
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Ya-
şar Karataş, “Doğu Anadolu Proje-
leri (DAP) kaynaklı olarak yapmış 
olduğumuz tarımsal sulama işle-
rimizden bir tanesi de Beğre Ma-
hallemizde. Gerçekleştirdiğimiz 
çalışma ile dağlık bölgedeki su 
kaynağının merkeze taşıyarak va-
tandaşlarımızın sulama sorununu 
çözüme kavuşturduk. Yüklenici 
firma işlerini tamamladı. Bizlerde 
geçici kabulünü yaparak hizmete 
sunmak istiyoruz. Bu çalışmamız 
köylümüz için önemliydi. Bizlere 
destek veren Büyükşehir Beledi-
ye Başkanımız Sayın Selahattin 
Gürkan’a ve ekip arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” dedi.
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“İNSANLIK TİMSALİ”-2

Daha sonraları sırası ile Doğanşehir’e 

bağlı Çığlık, Kurucaova ve Kadılı köyü 

öğretmenliği yaptıktan başka, askerlik 

görevini 1955 te Polatlı topçu okulu, ardın-

dan Erzurum topçu alayında tamamlıyor ve 

sonrasında da Doğanşehir Merkez Atatürk 

İlkokulu’ndaki görevine başlıyordu. Bu za-

man zarfında yapmış olduğu evlilikten pır-

lanta gibi bir çok çocuğu dünyaya gelmişti ( 

Necdet- Ümit- Yusuf ve Mustafa ) …

Bütün bu geçen zaman içerisinde ben, 

kendisini pek tanımıyordum. Çocukluk dö-

nemlerimde kendisini hayal meyal hatırla-

maktaydım. Güçlü bir beden yapısının oldu-

ğunu görüyor, çok iyi bir güreşçi olduğunu 

ve de insanlar tarafından çok sevildiği ve 

saygı duyulduğunu anımsıyordum.

Babam Yusuf Taştan, onun gibi okula 

devam etmeyip, okumaktan vazgeçmesin-

den sonra, uzun yıllar çok değişik işlerde 

çalışmış, hem kendisi ve hem de bizler 

sıkıntılı anlar yaşamıştık. Ancak sonradan 

Polat Kasabası Kooperatif memuru olma-

sından sonra aile hayatımız bir düzene 

girmişti. Ben ilkokul 4. sınıfta iken babamın 

memuriyeti nedeniyle naklim Polat İlko-

kuluna aldırılıyordu. Bir sene sonra son 

sınıfta okurken, ikinci dönemden itibaren 

ninem evde yalnız kalmasın diye Doğan-

şehir’ e tekrardan naklim yaptırıyordu. 

Başından beri anlatmaya çalıştığım Yaşar 

hocam ile hayatımın kesişmesi, işte bu 

şekilde başlamış oluyordu …

Özlemini çektiğim ilçeme tekrardan 

dönmüş ve ilkokul beşinci sınıfta, Yaşar 

Hocamın öğrencisi oluvermiştim. Mem-

leketimin insanı, aynı zamanda babamın 

arkadaşı olmasının da etkisiyle, kendisine 

karşı sımsıcak bir sevgi ve saygı duymaya 

başlamıştım. Sadece bu nedenlerden ötürü 

değil, güçlü ve bedensel yapısına rağmen, 

sessiz, sakin ve mütevazi duruşu ve öğ-

rencilerine yakın oluşu, onlara, bazı öğ-

retmenlerin haşin tavırlarına inat sevecen 

davranışı, bizleri kendine kopmaz bağlarla 

bağlıyordu. Suratının asıldığı, bağırıp çağır-

dığı, öğrencileri cezalandırdığı görülmüş ve 

şahit olunmuş bir durum değildi. Bir yarım 

yıl öğrencisi olmak, onu sevip saymama, 

ona inanıp güvenmeme yetmiş ve bu 

duygu bir daha içimden çıkmayacak şekil-

de kök-leşmişti. Ona olan sevgi ve saygımı 

ispat edercesine derslerime çok sıkı bir 

şekilde hazırlanıyor, onun sorduğu sorulara 

cevap vermek üzere ilk parmak kaldıran 

ben oluyordum …

Bir gün ilk defa olarak yazılı sınav 

oluyoruz. Sınıfta, hocamın Akçadağ Öğret-

men Okulunda okumakta olan yeğeni Cevri 

Özlü de bulunuyordu. Sorular soruldu. Ben 

soruları kısa sürede cevaplayıp ve sınav 

kağıdımı hocama uzattım. Diğer öğrenciler 

cevaplarını yazadursunlar Yaşar Hocam, 

yazılı kağıdımı okuyup ve üzerine en yük-

sek not olan BEŞ yazarak bana uzatıyordu. 

Bu durum Cevri Hocanın dikkatini çekmiş 

olacak ki hemen gelip yazılı kağıdımı alarak 

şöyle bir göz atmış ve aferin dercesine ba-

şıyla onaylayarak tekrar bana uzatıvermiş-

ti. Hayatımda asla unutamayacağım ve son 

derece gurur duyduğum ve mutlu olduğum 

bir anımdır o.

İlkokuldan mezun olduktan sonra bile 

kendisine olan sevgi ve saygımda en ufak 

bir eksilme olmadı. Çarşı pazarda kendi-

sini fark ettiğimde, aradaki mesafeyi hiç 

dikkate almadan hemen kendime bir çeki 

düzen verip ve yanından geçerken saygı ile 

selam vermeyi asla ihmal etmedim. Bütün 

bunların ışığında onun da bana karşı sevgi 

ve takdir hisleri beslediğinden en ufak bir 

kuşkum olmamıştır. Onun ortaya saçtığı 

sevgi ve saygı halesi ortalığı aydınlatmaya 

devam edecekti ...

Onu sadece ben değil, tüm Doğanşehir 

halkı sevdi ve saygı duydu. O da Doğan-

şehir’i ve halkını asla unutmadı. Bir süre 

Mersin ve İzmir’de sürdürdüğü görevini 

tamamlar tamamlamaz hemen soluğu tek-

rardan doğup büyüdüğü, çok çok sevdiği 

ve özlemini çektiği memleketinde aldı ve 

kendi insanları ile kaynaşıverdi …

Sevgili hocamın Mersin ve İzmir’deki 

görev sürecinde, ben de lise tahsilim için 

Elazığ’da, üniversite tahsilim için Erzu-

rum’da ve ilk görevim nedeniyle Gaziantep 

Nizip ilçesinde iken birbirimizden ayrı 

düşmüştük. Ben sonradan naklimi ilçe-

me aldırırken, hocam da emekli olmuş ve 

ilçeye dönmüş bulunuyordu. Karşılıklı saygı 

ve sevgiye dayalı birlikteliğimiz, ikimizin 

de özlemini çokça duyduğumuz ilçemizde 

devam ediyor ve beni çok mutlu kılıyordu. 

Ben onun yıllar öncesindeki ilkokul öğren-

cisi değil, ilçenin ortaokul müdürü idim 

artık. Ama ben, yeni konumuma rağmen, 

onun yıllar önce-sinde olduğu gibi ilkokul 

öğrencisi olarak kalmayı yeğliyordum.

Onun karşısında başka bir konumda olmayı 

istemiyor, bu şekilde olmayı daha uy-gun 

buluyordum…

Sürgü yolundaki bahçelerine her gün 

herhangi bir araba ile değil, hiç çekinme-

den ve de gocunmadan bir el arabasını 

sürerek gidip gelişini görüyor, bu mütevazi 

hayatından dolayı, kendisine duymakta 

olduğum saygı ve sevgiye ilaveten hayranlı-

ğım da artarak devam ediyordu.

Malatya’ da bulunduğum bir sırada 

onun ölüm haberini aldığımda adeta 

kahrolmuş, dünyam kararmıştı. Böylesine 

iyi huylu ve karakterli, insanlar tarafından 

saygı ve sevgi duyulan ve de son derece 

gürbüz yapıya sahip böyle birisi nasıl olur 

da birden bire aramızdan çekip giderdi 

hemi de bir daha geri dönmemecesine? 

Bunu asla kabullenemiyordum …

Kendisine karşı çok derin bir saygı ve 

sevgi duyduğum koca bir çınar artık yoktu 

he mi?

Güçlü bir bedene ve herkese yetecek 

kadar geniş bir kalbe sahip olan o değerli 

insanı artık bir daha göremeyecektik öyle 

mi? Benim için son derece üzücü ve kahre-

dici bir durumdu bu. Her ölüm insanlara acı 

verir kuşkusuz. Ancak bazı insanların acısı, 

insanın kalbine mıh gibi çakılır, asla ve 

asla, o mıhı oradan çekip çıkarmak müm-

kün olamaz.

Ramazan ayı idi ve çoğumuz oruçlu 

idik. Haberi alır almaz hemen Doğanşehir’e 

gelip, benim için, değeri ölçülemeyecek 

kadar büyük olan hocamın cenazesine ka-

tılıyordum. O büyük insanı son yolculuğuna 

uğurlarken kendimi zapt edemeyip hüngür 

hüngür ağlamış ve arkasından şu dizeleri 

sıralamıştım.

Bırakıp gittin bizi, neden hocamız?

Tütmez oldu birden artık bacamız,

Yerlerde kalıverdi iftar soframız.

Ne geçer günümüz, ne de haftamız.

Rahmet diler gönül, başka neylersin?

Allah mekanını Cennet eylesin …

İnsanlık timsaliydi Yaşar Okçu. Arka-

mızı rahatça yaslayabileceğimiz koca bir 

çınardı o. Emekleriyle ilmek ilmek örmüştü 

hayallerimizi. Her zaman ve her koşulda 

dik duruşu ile renk kattı hayatımıza. O hem 

ailesi ve hem de bizler için en güzel bir 

hediyeydi. Bir çınardı kökü derinlere varan. 

Atatürk sevdalısı, yorulmak bilmeyen bir 

eğitim neferi, vazgeçilmez memleket ve 

vatan sevdalısı …

Her yönü ile, yaşamı boyunca çok güzel 

ve onurlu bir gö-rüntü vermiş olan bu çok 

değerli insan, fazlaca yaşayamadan, bizleri 

unutulmaz acılara gark ederek aramızdan 

ayrılıp gidiverdi. Kendisini ve çok genç yaş-

ta aramızdan ayrılan büyük oğlu kardeşim, 

can dostum, meslektaşım Necdet’ i ölünce-

ye kadar iyiliklerle anacak, hayır dualarımı 

onlardan esirgeme-yeceğim. Ayrıca, elleri 

öpülesi eşi değerli insan Saadet ablamız ve 

kendileri gibi birbirlerinden değerli evlat-

ları Ümit, Yusuf ve Mustafa’ ya, yakından 

tanıma fırsatı bulduğum ablaları Nazlı 

ve Yeter teyzeleri, ailenin yitirdiğimiz bir 

diğer evladı, birlikte çalışmaktan onur ve 

mutluluk duyduğum Hasan Okçu ve hepi-

mizin değerli ablaları Sultan ve Ayten ve 

de ailenin ölü ya da sağ diğer tüm fertle-

rine gönülden sevgi ve rahmet dileklerimi 

sunarım …

MÜNİR
TAŞTAN


